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Amundsen og Shackleton. 

Roald Amundsen og den norske 
Polarforskning bliver i disse Dage 
sksænket en hel Del Opmærksomhed i 
den amerikanske Presse. "De Fore--
nede Stater og England har altid 
staaet i første Række blandt" de 9£qtio= 
iter, som har ydet den norske Polar-
forskning Anerkjendelse. I Forbin-
delse med Sir Ernest Shackletons 
Død forleden, er fremkommet en of-
ficiel britisk Tak til Norge og Nord-
mændene. > ' . . 

De Forberedelser, svm Anmndsen 
lin træffer for Udforskning af Nord-
polaregnen med Flyvewaskiner, er 
næsten dagstødt Gjenstand for Omta
lt i den amerikanske - Presse. Redak-
tionelt udtalte New Hork „Times" 
forleden følgende: 

„Roald Amundsen, der fremdeles 
er i sine bedste Aar, er den gjenle-
vende af en berømt Gruppe Polar-
forskere, som indbefattede vor egen 
Peary, Scott og Shackleton. Som 
Nordvestpassagens Erobrer' og den 
første Mand ved Sydpolen, idet han 
kom sorud for dm kjække men ulyk
kelige Scott, har Amundsen ind-
ridset sit Navn høiest af alle. Den^ 
Expedition, som han bit anføre til 
Nordpolen med Start' fra Seattle i 
Juni og med det Maal aj^.drihe over 
Polen til Spitsbergen og derfra sei-
le hjem til Norge, vil give ham An-
ledning til at vinde nye Laurbær. 
Admiral Pearys Ry er betrygget. 
Hvis Flagets Reisning paa Nordpo-
len gav Opdagerens Land Hjemmel 
til Egnen, tilhører Verdens Isse de 
Forenede Stater. Kaptein Animd* 
sen har gjort Fordring paä Sydpo-
len for Norge." 

, Ester at have omtalt Amundsens 
Planer og sagt, at han besidder dén 
Fantasi, som er særegen for alle store 
Opdagelsesreisende, samt en uover-
bindelig Optimism«, siger Bladet, at 
Amundsen betragtes som saa heldig, 
at selve Elementerne forener sig til 
hans Gunst, og føier saa hertil: 
„Men Dr. Fridtjof Notisen siger om 
sin Ven: Amundsens Held er det, 
der følger den ftæ^Ee Mand, som ser 
frem." '' 
I Anledning af, at Sir Ernest 

Shackletons Lig blev ført fra Syd-
. Georgia til Montevideo ombord paa 

den norske Hvalfanger „Professor 
Gruvel", har den britiske Charge 
b'Affaire^f Montevideo, Edward 
Hope-Vere, nylig sendt den norske 
Minister.i Buenos Aires, H. H. 
Bachke, følgende Brev: „ , 

„Jeg har deft^ $Ere at -meddele 

ton, hvis Død er et Tab baade for 
vort Land og for Videnskaben i sin 
Almindelighed, blev ført til Monte
video af det norske Dampskib „Pro-
fesfor Gruvel"«. Da jeg aflagde Be-
føg ombord i Dampskibet, ledsaget 
af Expeditionens Assistentlege, be
nyttede jeg Anledningen til at takke 
Skibets Fører paa Vegne af det bri
tiske Folk og af Shackleton-Rowett-
Expeditionen, og jeg kan.ikke undlade 
ogsaa paa denne Maade at minde om 

, al den Hjælp, som de norsse Hval
fangere ydede Expeditionen, oø font 
ved Shackletons sørgelige Død kul-
minerede i dette nye Bevis paa Bro
derskabet mellemme to Nationer paa 
den geografiske Forsknings Omraade. 

„Det forekommer at være i særlig 
" Grad paa sin Plads, at det blev un 

der det norske Flag og i en Kiste, som 
tur laget af hans egne Mænd med 
Hjcelp af de norffe Hvalfanger^ at 

den store Opdagelsesreisende skulde 
drage wd paa sin sidste lange Reise) 
naar man erindrer, at disse samme 
norske Borgere i 1916 var kommet 
til Shackleton og hans Kameraters 
Undsætning paa Mefantøen to Da
ge før hans Änkomst did. En sær-
lig.Omtale fortjener i denne For-
bindelfe den venlige og dygtige Assi
stance, som blev ydet af vr. Simon
sen, den norske Læge i Grytviken, 
Syd-Georgia, og for hvilken jeg øn
sker af udtale vor dybe Takneinlne-
lighed.. *-

„Jeg er sikker pan; at det vilde 
været i Overensstemmelse med Sir 
EmefisjØnfker/ at han endnu en
gang, skjønt desværre for sidste 
Gang, skulde blive bragt i nær Be
røring med Landsmænd af.hans O>° 

1>e personlige Ven, den fremragende 
norske Opdagelsesreisende, ^Amund-
sen, font -Dpdagfede Nordvestpassctgen 
og naaede Sydpolen i 1912. Jeg 
ved, hvor meget Amundsen hjalp 
Sir Ernest i denne hans sidste Ex
pedition baade ved sit uvurderlige 
Raad. og ved aktivt Samarbeide. 

„Det er med disse Følelser, at jeg 
endnu engang beder om at saa udtals 
overfor Deres Excellence Paa Vegne 
af Expeditionen og af det britiske 
Folk vor hjerteligste Tak for denne 
sidste store Tjeneste, som blev ydet 
Shackleton, og som, hvis det er.mu-
ligt, vil knytte endnu fastere Broder-
skabets Baand mellem de to Natio
ners Opdagelsesrejsende og styrke 
Sympatim og det gamle Venskab 
mellem de to Folk." , ., . 

Paa denne Skrivelse har Mini-
sier Bachke "sendt et mygst ' smukt 
Svar, hvori han omtaler den Bedrøv 
velse, som Shackletons Død- vakte i 
Norge, og tilslut siger: 

„Det vil altid/være en Tilfreds-
stillelse for Nordmændene at vide, at 
Mænd af Z>erés Nation fik den ATre 
at kunne give under bet norske Fltkg 
den sidste Gjæstfrihed til eders store 
Opdagelsesreisende, hvis Navn var 
kjendt for ^dem, og som var flWld 
Amundsens Ven." 

Ny piati for Sjælp til Far
merne. 

Det frentgaar efterhvert, at der 
blandt en stor Del af Kongressens 
Mænd er en Følelse af, at der maa 
gjøres noget i Retning af at afhjælpe 
nogle af de Vanskeligheder, som. Far
merne i det senere har. arbeidet un
der. Forskjellige Planer har i den 
Forbindelse været soreslaaet, fotat 
derived ^ationalregjeringens'HjæZ> 
kan skaffes Farmerne Anledning til 
at erholde Pengelaan paa lettere Be
tingelser og-Paa længere Tid, end de 
almindelige Bankforretninger tt 
istand til at tilstaa. '' 

Et Forslag i den Retning blev for
leden indbragt i de Forenede Staters 
Senat af Senator Simmons af North 
Caroliyg. I Bitten foreslaaes Op
rettelse af en „National Agricultural 
Credits Corporation", der skulde 
overtage de Midler, der nu staar til 
Krigs finmiskorporatwnens Raadig-
hed. Billen fremkommer som Følge 
af indtrængende Forestillinger fra 
Farmere og andre om Nødvendighe-
den af lettere Adgang til at erholde 
Laan, end det nuværende føderale 
Reservesystem kan yde. De sige?, at 
deres..Omsætning"' i Almindelighed 
foregaar bare jen Gang om Aar et, og 
at de derfor ikke, saaledes som de ak 
mindelige Handelsmænd, kan have 
tilstrækkelig Nytte af almindelige 
Banklaan paa M eller to^ høist tre 
Maaneder. 

Hvorvidt.. den af Senator Sim-
moys foreslaaede Platy er praktisk 
gjennemførlig, vil blive Gjeitstaiti) 
for Drøftelse. Det heder i en Med-
delekfe fra Washington, bt^den saa-

Dem, at Liget af Sir Ernest Shackle-'ftaldte „Farm Bloc^ i> Kongressen bi-
falder den og antagelig vil ivre for 
at faa den vedtaget under indeværen
de Session. Den vil rimeligvis der-
for give Anledning til en grundig Be-
handling af det. hele Spørgsmaal og 
forhaqbentlig led^ til, at noget i prak-
tisk Retning vil blive vedtaget. 

Den foreslaaede nye Organisation 
vilde blivp eti"Korporation kontrole
ret qf ^Regjeringen med en Direktjon 
bestaaende af Landbrugsministeren og 
sire andre Personer udnævnt af Præ
sidenten med Senatets Godkjendelse. 
Hver af de af Præsidenten udnævnte 
Direktører maa ifølge den fra Wash
ington telegraferede Beskrivelse - af 
Forslaget „være beskjceftiget med 
,Farming eller Kvægavl og maa have 
lhavt Me mindre end fem.Äars Erf a-
ring Hom Direktør i en Bankforret
ning, som drives i et Landbrugsdi
strikt." At findeLolk, som har saa-
dan Erfaring baade i Banksorrckning 

og i ̂ Farming, tør vise sig vanskeligt, 
men er kanske ikke umuligt. JmMer-
tidxvil det kanske blive paavist, at 
Erfaring som Bankmænd i et Land
brugsdistrikt er den væsentligste Be
tingelse. 

Den nye Korporation skulde opiet-
tek paa femti Aar. De Korporatio
ner , som efter Forslaget tan blive 
Medlemmer af Organisationen, er: 

A. Hyilkensomhelst Nationalbanks 
Statsbank, TrUst-Korporation eller, 
anden Bank-Korporation organiseret 
under Forbunds- eller Statslove, 
som har en usvækket Aktiekapital af 
mindst $25,000. ' . 

B. Hvilketsomhelst inkorporeret 
Kreaturavls eller andet Laanekom-
pani med en Kapital as $100,000, 
hvis hovedsagelige^ Virksomhed er 
Landbrugslaan. 

C. Hvilkensomhelst føderal Lånd-
brugskorporation organiseret og dri-
vepde Forretning, som nærmere for-
klaret i Loven. - .' \ 
^ Centralkorporationen vilde være 
bemyndiget til at give Laan tit 
Medlemskorporationer under visse 
Begrænsninger. Korporationen og 
dens- Medlemmer vilde tilstaa Laan 
paa et Aar^og fornye dem -til ikke 
over tre Aar fra den oprindelige Da
to. Varer kunde antoges af Med» 
lemskorpo^rationerne som. Sikkerhed 
fra Personer, der driver Farming el-
ler-Kvægavl. * 

Korporationens Aktiekapital vilde 
blive $500,000,000. „opBefoft oj fra
trukket ved Inddragning af Aktieka
pitalen i Krigsfinanskorpo^ationen 
og Overdragelse og Likvidation af 
dens Aktiver." 

Den nye K'otporation vilde have 
Myndighed til at udstede Obligatio-
ner (Bonds) til et. samlet Beløb af 
ikke over ti Gange den opfrétdlte Ka
pital. . Hvilken' Sikkerhed disse 
Bonds skulde hvile paa, meddeles ikke. 

Cifct hemmelig historie. 

Lidt efterhvert kommer Ting for 
Tagen, der belyser.Forhold og Om-
stændigheder, som ledede op til, at 
Tyskland indtog den udfordrende 
Holdning, der hidførte Verdenskri-
gen.^ AdMligt af dette dreier sig om 
Theophile Delcasse, „Ententens Ska-
ber", som i syv Aar var frankriges 
Udenrigsminister. '' -

Da Delcassö i 1905 maatte gaa as 
font Udenrigsminister, gik der Ryg
ter'om, at hans Afsked bM frem-
tvunget af i^n tyfle Regjering. Man 
havde ingen sikre Beviser; men hans. 
Astræden blev ikke destomindre hilset 
som en diplomatisk Seir for Tyskland. 
Dette var. under MarokkoHffæren i 
1905. ' ' 

Nu er Beviset blevet offentliggjort^ 
som kaster Lys oJoer disse Begivenhe--
der. Det fremgaar heraf, at den ty
ske Regjering var noksaa sikker i sin 
Sag, inden den dristede sig til at un-
d err ette Frankriges Premierminister 
om, at den ikke kunhe føre yderligere 
Forhandlinger med Delcasse. .Fyrst
inde von Bulow, den tyske Rigskan
slers Hustru, skal, efter hvad Joseph 
Galtier fortæller, have sagt: „Vi 
forlangteyigfe Delcas?6s Hoved; det 
blev os tilbudt." 

Denne Udtalelse bevægede en for-
henværende fransk Ambassadør, Pa-
leologue, som i 1905 i havde staaet 
Delcasss, meget nær 'i Udenrigsde-
partementet, til at føie nye Led til 
Aabenbarelserne. Det fortælles, at 
den 26de April samme Aar gav ben 
tyste Ambassadør i Paris en Middag 
for dyn franske Premierminister, 
Rouvier. Den følgende Dag' af-
sendtes et Telegram fra den tyste 
Ambassade til Berlin. ^Det blev op-
snappet od dechiffreret af det fremste 
Spionvæsen.. I dets Slutning un-
derre^ter den tyste Ambassadør .sin 
Kansler om, at den franske Premier
minister Havde sckrsikret Ham, at" 
Frankrige ønstede Fred „for- enhver 
Pris". Telegrammet meldte end 
yderligere: „N Minuter før Mid-
dagen modtog jeg Visit af en Person, 
der sidder inde med M. Rouviers Til
lid, og som fortalte mig, at Raads-
præsidenten gjerne lod Delcassö fal-
de." Dette Vink var tilstrækkeligt for 
Berlin. Om nogen,Dage holdt den 
tyste Anchassade.i.Paris paa at øve 
Tryk for at faa Mcassé fjernet. 
Lidt senere gav to Udsendinge" fra 
Kanslee-von Bulow følgende Bested 
til M. Rouvier: ,J)en' tyste Regje
ring er vidende, om, at M. Delcassö 
underhandler med den britiske Regje
ring om en Alliance. Hvis denne 
Alliance fuldbyrdes, vil Tystland øie-
blikkelig angribe Frankrige." Re-
sultat^ var uundgc^aeligt. Denote 
Inni fratraadte Delcasfé fit Embede. 

Dentle Hændelse er mere ^end en 

Illustration, af det hemmelige Diplo
matis. Veie. Den lader os forftaa 
det stedse -stigende Overmod hos den 
tyste Regjering overfor Frankrige og 
Tilliden hos de tyste Ledere tij, at 
Frankrige vilde finde sig i hvad'som-
helst hellere end at slaas. Det var 
u£entv>I denne tilsyneladende glim-
rende.diplomatiste Seir i 1905 og den 
lignende Seir i 1909 i Forbindelse 
med Merrigs Annektion af Bosnien 
oø Herzegovina, som hos den tyste Re--
gjerjng affødte den Grad af Fræk
hed, s^om det udviste i August 1914, 
da M leverede M. Viviani fine umu
lige Krav. Men den diplomatists 
Krukke havde gaaet saa længe til
vands, at^den endelig kom hankeløs 
hjem igjen. ~ ^ 

Amerikas Hanhelsflaade. 

Enh.ver god Amerikaner ønster, at 
Landet kan have sin egen Handels-
flaade,^g er gjerne med paa, at Na
tionen yder den nødvendige offentli
ge Støtte. " Spørgsmaalet bliver ho
vedsagelig, hvorledes denne' 'bedst 
ydes. Under Krigen blev det anseet 
for nødvendigt, at Regjeringen f elv 
gik direkte ind i Skibsfartsforretnin-
ger; tjien foreløbig var dette kun en 
midlertidig Politik. Mr. A. D. La
sker, Formanden for Regjeringens 
SkibSfartskommission (Shipping 
Board)^fremmødte forleden Dag for 
er Fællesmøde af Senatets Handels-
konjjie og Husets Handelsflaadekomi-
te og oplæste der en længere Afhand
ling, i hvilken hart hævdede, at Re
gleringens Handelsflaadevirksomhed 
ikfe alene havde vist sig at være en 
kostbar mislykket Affære, men ogsaa 
drev private Redere bort fra Havet. 
Mr. Laster giver i sin Afhandling, 
hvoraf et Forhaandsexemplar blev 
sendt os, en udførlig Fremstilling af 
den amerikanske Handelsflaades til
stand og anbefaler indtrængende, at 
Kongresfen vedtager uden væsentlige 
Forandringer den foreliggende og af 
Præsident Harding anbefalede 
Skibsfubsidie-Bill. Han fremholder, 
at dette ikke er en Partifag, t men en 
S8g, fom kan o| bør erholde rigelig 
Støtte fra begge Partier. 

Det var ikke noget lyst Billede, 
Mr. Laster gav af Skibsfartskom-
missionens Virksomhed.- Om en fort-
sat Regjeringsdrist sagde han sarka-
stiff: „Den løser. Problemet paa en 
Mäade, nemlig saaledes^ at Flaaden 

udslidt, og saaledes sikre Udslettelsen 
af det amerikanste Flag fra Verdens-
handeles" s 

Hvorledes vi kom'md t be nuvæ
rende Forhold, er ikke nogen gammel 
Historie. Tidlig i 1917, gik. Amerika 
ind i Verdenskrigen. Vorx europæ
iske Forbundsfæller fremholdt ^øje
blikkelig, at det var umuligt at vin
de i dem te' Krig, medmindre vi kun
de bygge Skibe og faa stadig flere og 
flere Skihe. Da Krigen endte og 
Kongressen ' saa' Verdenshandelens 
Behov, vedtog j)ett Handelsflaadelo-
ven af 1920, den faakaldte Jones-
Lov.v Dens Formaal var blandt an
det at lade Regjeringen midlertidig 
overtage Driften af faadan Handels-
flaade, font trængtes for at oprethol
de og udvikle Handelsruter, font ikke 
den private Virksomhed havde kun
net dække, o g sætte Regjeringen istand 
til <tt afhænde sin under Krigen hyg
gede Tonnage til private Eiere. Den
ne Lov har ikke givet de paaregnede 
Resultater, fordi Verdenshandelen 
strax, efter dens Vedtagelse faldt fant* 
men og er forblevet i en trekket Til--
stand hele Tiden siden. • : 'x 

Jones-LovenIndeholdt forstjcllige 
Bestemmelser ornjndirrfie Hjælp for 
den amerikanste Skibsfart deriblandt 
begunstigende Tariftaxter for Varer, 
fcirt indførtes i amerikanske Skibe. 
Denne Hjælp er der ikke blevet noget 
af paa Grund af, at Præsident Mil-
son og senere Præsident Harding ikke 
faa sig istand til at ophæve de Dele af 
talrige Handelstraktater med ' frem-
medeLande, der forbød de i Jones-
Loven bestemte begunstigede Tariffer 
for vore egne Skibe i Konkurrence 
yled andre Skibe. \ 

Som det nu er, har vi Regjeringen 
som Eier af 1,442 Staalstibe med en 
Drægtighed af syv Millioner Tons, 
hvoraf bare 421 Skibe, altsaa min
dre end en Trediepart, er i Virksom-
hed m«L en Udgift for Statskassen 
af 50 Millioner Dollars omstat et. 
Samtidig finder vi Privat Virksomhed 
drevet med uhørte Tab, der Uldes 
ikke alene den trykkede Tilstand i Ver
denshandelen, men ogsaa den Private 
Reders Vanskelighed for at holde sig 
oppe overfor en fortsat Konkurrence 
med Regjeringen. Mr. Laster kom
mer til bet Resultak, at eftersom, en 

fortsat Regjeringsdrist sandsynligvis 
tilslut betyder Undergang for den pri
vate amerikanste Skibsfart, ti^aa der 
søges Udvei til, at Regjeringen op-
hører med sin Drist og samtidig sør
ger for Befordring af amerikanste Va
rer under amertkanst Flag ved pri
vat Drist, fom Jones-Loven.havde 
til Maal at fremme. 

„Vi maa finde nye Markeder," si
ger Mr. Laster, „ikke alene til at op-
tage det" Overstud af Produkter, soty 
Europa tidligere tog hos os, men for 
at staffe Salg for mange as de Pro-
dukter, som Europa vil sende os til 
Dækkelse af sin Gjæld." Alt dette 
kunde gjøres, hvis Kongressen vedtog 
tilstrækkelig store Subsidier; men en 
hel Del maa desuden gjøres, hvis 
Handelsslaadey stal gjøres lønnende. 
„For af have en Haydelsslaade, som 
tilbørlig kan varetage Halvpartey af 
hele vort Fredstids Befordring^krav, 
behøver vi en og en kvart Million 
Bruttotons i Passagerskibe og' om
trent det samme Omfang af hurtige 
Fragtskibe." W Passagerskibe har 
Kommissionen 500,000 Bruttotons 
og af hurtige Fragtskibe 116,000 
Bruttotons. Hertil kan føtes 100,-
000 Bruttotons i privat eiede Pas
sagerskibe og 274,000 Tons i hurtige 
Fragtskibe. Hvad der mangler, saar 
vi rimeligvis bygge. Mere. end nok 
af langsomme Fragtskibe er under det 
amerikanste Flag, ialt fe^ Millioner^ 
Bruttotons; men Halvparten af dem 
maa afhændes eller kasseres, fordi 
disse Skibe blev flet byggede under 
Krigens T^yk. Vi maa ikke narre os 
selv, stger det^ aabenhjertige For
mand for Skibsfartskommissionen, 
der kommer til følgende Slutning: 

„Dersom vi stal opmuntre ptivat 
Kapitalänbringelse i amerikanste 
Skibe, maa det være under en Sik
kerhed for, hvad der vil blive gjort 
med Overskudet af Tonnage, og der-
til Sikkerhed for, at Regjeringen vil 
tt'ække sig tilbage fra Driften; thi 
4-rivate Eiere kan ikke leve og kan ikke 
fimmfielt bestaa Med to saadanne 
Damokles-Sværd hængende over sine 
Hoveder." 

som Forrædere, og ikke ett eneste Af 
stemning i Senatet vilde have" været 
for den, og dog gaar denne Bill ud 
Paa at bringe vort Land netop i faa
dan Stilling." ' x 

Minoritetsrapporten er underteg
net af Kongresmændene Tinkham af 
Massachusetts, Vare af Pennsylva
nia, Wason af New Hampshire, Ma-
gee og Hustad af New g)ork, Repu
blikanere, og Gallivan af Massachu
setts, Demokrat. 

„Denne Bill," siger Rapporten, 
,/ér et Forsøg paa at ignorere Stor-
britanniens og.Japans Flaader, give 
os den mindste Styrke as de tre og 
indføre et Princip, fom ingen ansvar-
lig Statsmand i Verdens Historie no
gensinde har hævdet — Principet for 
Begrænsning af Rustningen ved Ex
empel. ' . " 

„Denne Bills Bestemmelser er ikke 
alene i Strid nted Landets Grundpo
litik i Flaadeass^rer, iftert er i Strid 
med de Anstuelser, der hævdes- af 

'Præsident Harding,. Flaademinister 
Denby, assisterende Flaademinister 
Roosevelt, Chefen for Flaadens Ope
rationer, Overkommissæren for Flaa
den, ^Generalkommissionen og hver 
eneste Officer, som er bleven indkaldt 
ved Afhøringerne." 

Japan, heder det i Minoritetsrap
porten, paatænkte ert hvervet Styrke 
Uj 68,252, hvilket er over 1,000 me
re, end der tilstaaes vor Flaade i Bil
len. Under Forholdet 5-5-3 stulde 
vi have 110,000 i Forhold til Stor-
brttannien og 113,000-i Forhold til 
Japan. 

Rrigsflaaden.^ 

Der forestaar en alvorlig Strid om 
Flaadebtchgettet for 1923, der af ved
kommende Komite blev rapporteret 
til Huset i Lørdags.' Det fører en 
Totalbevilgning as 23^4 Million 

stal drives af Regjeringen, til den er sDollars, hvilket er 181 Millioner 
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mindre end bevilget ifjor. Der be-
budes do g, i en senere særskilt Bill en 
Bevilgning af 60 Millioner fom an-
flaaet Udgift ved Annullering af 
Kontrakter for Skibe, fom ikke er fær
dige og beordres kasserede. Ten ind
stillede Bill vilblcmdt andet reduce
re den hvetvede Styrke fra *95,000 til 
65,000 Mand med Tillæg as 2,0QØ 
Lærlinge og vil sorestrive Bestajling 
af bare 200 af de 545 første Klasses 
Mænd ved Annapolis, font tager sin 
Examen i Juni. ' . 

Opgaven forudsættes at være at 
sjzfrge for en amerikansk Krigsflaade i 
Overensstemmelse med 'Nedrustnings-
konferensens Program, der • bestem
mer et Forhold af 5-5-3 i henholds
vis de Forenede Staters, Storbritan
niens og Japans sømilitære Styrke, 
og Komiteen mener at have fulgt det-
te Forhold; men Flaademinister Den-

#£i), som øieblikkelig har aabnet en 
Kamp mod den rapporterede Bill, er-
flærer med Tilfluwing af~ sømilitære 
Experter, at Forholdet ved de i Bil
len fareflaaede Forttiindstelser i Styr
ken i Virkeligheden vit\ blive 5 for 
Storbritannien, 3 for Japan og 2% 
for de Forenede Stater. Mr. Denby 
tror ikke, at det amerikanske Folk vil 
bifald« en faadan Reduktion. ; 

Den af Husets Bevilgningskomite 
foreslaaede Reduktion angribes ogsaa 
paa det kraftigste i en Minoritetsrap
port undertegnet af fem Republika
nere og en Demokrat og i Erklærin
ger udstedt af Kongresmændene Brit-
ten af Jllinsis og McArthur af Ore
gon, Medlemmer af Husets Flaadeko-
mite. - Köngresmand Britten siger, 
at om Billen „havde været udarbei-
'det af britiske og japänesiste Delega
ter" i den'Hensigt at ødelægge den 
amerikanste Flaade, „kunde de ikke 
mere ligefrem have reduceret de For
enede Stater til en tredie" Klasses 
Magt." Mr. McArthur udtaler 
Haab om ved Amendentent at faa den 
paatænkte Styrke bragt op til 80,000 
Mand. -

Landet hpr-vedtaget en Flaadepo-
litif, heder det. i Minoritetsrappor
ten, ifølge hvillen vi stal fiaa paa 
Høide med den - stærkeste. "'Der f om 
denne Politik nu ignoreres tied Ved
tagelse af-den foreliggende Bill, vil 
vi synke ned tik Rang af . en tredie 
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Klasses Flaademagt og have Met at 
sige i nogen fremtidige Verdensraad-
flagninger. „Ingen betviler, at den 
amerikanste Flaades mulige Overle-
genhed' var den konsrolerende Faktor 
i Underhandlingerne ved den. nylig 
Holdte-. Konferens. Havde vote De
legater-faaet istand en Traktat, - der 
stillede vort Land/lavere end Stor
britannien eller Japan i sømilitær 
Styrke, vilde de være blevet dømt-, hin lange? Men de saa kun Vand, 

at gaa paa Eventyr til Tristan da 
Cunha, og Marinen havde faa fuldt " 
op at gjøre/ at det engelste Krigsskib, ̂  
der tidligere en Gang om Aaret løb ' 
derind nted Post, ogsaa blev indstillet. 

Under hele Verdenskrigen har Tri
stan da Cunha saaledes været fuld-
stændig isoleret. Aar efter Aar har 
de smaa Mænd og Kvinder speidet Ud . 
over Havet: Kommer ikke Ormen 

€t Folk, som endnu ikke har 
hørt om verdenskrigen. 

Det lyder som et Eventyr, at der 
langt ude i det store Atlanterhav, om-
trent lige langt fra Sydamerikas og 
Sydafrikas Kyst, ligger en ganste lt= 
den idyllisk A, som man stal have 
gode Dine for,at finde paa Verdens-
kartet, hvis den idetheletaget er Paa-
tegnet der. ' Øen heder Tristan da 
Cunha, opkaldt efter den portugisiske 
Søfarer, fom i 1506 første (Saitg sat
te Foden paa dens Jord ester at væ
re kommen ud af sin Kurs., 
I Virkeligheden er det tre smaa 

vulkanske Øer, -font er dukket- som 
Korker vp af Havet; men det er bare 
en as dem, font ev beboelig. Ta man 
sidst hørte fra Øm kort før Verdens
krigens Udbrud, var dens Befolkning, 
der i 1900 beløb sig til 70, steget med 
en Snes Procent, saa at der nu var 
85 Mennesker. De bor paa den nord-
lige Kyst, ved den saaka^te Fal-
mouthbay, og de stammer fra en 
Blanding af engelste Udvandrere fra 
Kaplandet og Hottentotkvinder. De 
flog sig ned her omkring 1822, faa 
at Tristan da Cunha netop nu kan 
seire sit 100-Aars Jubilæum. •»: 

Det er maaske i den-Altledning^ at 
den engelste Præst Rev. Rogers for 
et Aars Tid siden tilbød den engelste 
Regjering, der administrerer Øen 
gjennem Kaplanddts Guvernør, at 
reise over til Tristan da ^unha for 
at være Sjælesørger og Skolelærer 
for de smaa, velstabte, mørkladne 
Folk, der lever Mellem høit Græs i 
Øens Bust- og Bregnestove, idet dat 
altid blæsende Vind ikke tillader Træ-
vegetation. • 

, I det varme tropiste.Klima er den
ne evige Bris,fra Havet dog kun at 
betragte som en behagelig'afsvalende 
Visten , og baade Mennesker og Dyr 
befinder sig vel. Der er Kreaturer 
paa de grønne Græsgange, i-Vand-
storpen leger Sælerne, og om de 2,-
000 æsteter Høie Klipper staar der ét 
Uveir af Søfugle som Skumskvulp fra 
Havet. 

Den engelske 'Regjering modtog 
med Velvilje Pastor Rogers' Tilbud, 
thi den havde ikke nogen rigtig god 
Samvittighed overfor sine smaa Ittt-
dersaatter. 

I gdple Dage varede det oste et 
Aars Tid mellem hvert Skibsbesøg 
paa #m, der ligger udenfor den al
mindelige Rute. Men af og til blev 
den dog anløbet af en Seiler, der var 
paa Vei fra Kap Det gode Haab til 
Sydamerika, og som blev hilset nted_ 
Jubel, naar den kom med sine Vater. 
Men under Verdenskrigen med dens 

mange Farer paa Søen var der in-
gen Kvffardimcmd, der havde Tyst til 

Vand og Ætter Vand, medvns de op-
lagrede sit Kjød, Høns, Grønsager, 
Spæk og Fuglestind, for hvilke de tid
ligere kjøbte sig Beklædningsstosfe, 
Sukker, Mel, 5wffe og Tobak.' 

Thi^ Penge kjender man ikke rtoget 
til paa Tristan da Cunha! Det var 
da en smuk Tanke af Præsten Rogers 
at, ville bringe ny Civilisation Ud til 
disse^?ennester, der kunde saldt helt 
tilbage til Vildstab, og den engelste 
Regjering stillede sig som sagt velvil-
lig, især da Mrs. Rogers tilbød ak ^ 
ledsage sin Mand. 

Men der gik et Aar, og tilkrods'sor 
stadige Anmodninger blev der intet 
Skib stillet til Raadighed fra Régje^ 
ringens Side,, og de private Rederier 
nægtede ogsaa sin Medhjælp. 

90?ett nu lysner det for Pastoren og... 
de smaa speidende Mænd derude i 
Oceanet. Et japanst Dampstibssel-
skab, „Osaka Shosen Kaisha", har 
stillet en as sine Baade, der gaar mel-
lem Osaka og La Plata, til Dtspo-
sition og givet den Ordre til at gaa 
udenfor sin Rute for at bringe Hr. og 
Fru Rogers til Tristan da Cunha. 
Parret har forladt Southampton om-
bord paa „Kn/auns Castle", der 
stulde bringe dem til Capetown, hvor-
fra Skibet efter Planen skulde afgaa 
den 27de Marts medbringende Post 
for 7 Aar og Blade fra lige saa lang' 
Tid. 

Der bliver noget at læse om paa 
en Gang, ikke mindst omLZerdenskri-
gen. Men mon de smaa Mænd og 
Kvinder vil kunne sorstaa den? Pa-
Horen mener i hvertfald, at- den 
egentlige Sensation ved Ankomsten, 
vil være — 3 Tønder Sæbe! 

Den Vare kjendes nemlig ikke paa 
Tristan da Cunha, hvor man nu or
dentlig vi vaste sig, inden man lytter 
til Præstens og Lærerens Ord. Og 
feirer 100-Aars Jubilæum. ~ 

/ Chita-Regjeringcn giver efter for 
Japans Krqv. Tokio den 10de April. 
Det tegner idag til, at'Regjeringen i 
den orientalske Republik Cfjita har 
•givet efter f^r alle Japans Krav. Of
ficiel Kundgjørelse herom er endnu 
ikke fremkommen. Japanske Tropper 
vil blive holdt i Sibirien indtil ester 
Konferensen i Genua. 

Sverige vil holde Afstemning over 
Fiorbudet. Stockholm dem 8de 
April. Riksdagens Føtstekammer 
har bjfaldt den af Andetkammer ved
tagne Proposition om at holde ct 
Valg over Forbudsspørgsmaalet til 
Høstett.v 

STATEMENT. OF THE OWNERSHIP, MAN
AGEMENT, CIRCULATION, ETC., RE
QUIRED BT THE ACT OF CONGRESS 
OF AUGUST 24, 1912. 

of Minneapolis Tideede, published weekly 
at Minneapolis, Minn., for April 1, 1922. 
STATE OP MINNESOTA, i 
COUNTY OF HENNEPIN / — 

Before n», a Notary Public, in and for 
the ^tate and County aforesaid, personally 
appeared John Bjorhus, who, having been 
duly sworn according to law, deposes and 
says that he is the Business Manager of the 
Minneapolis Tidende, and that the following 
is, to the best of his knowledge and belief, 
a 'true statement of the ownership, manage
ment (and if a daily paper, the circulation), 
etc of the aforedaid publication for the date 
shown in the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912,. embodied in section 
443, Postal Laws and Regulations, printed 
on the reverse of this form, to wit: 

1 That the. names and addresses of the 
publisher,' editor, managing editor, and busi
ness managers åre: 

Name of— Post-Office Address 
Publisher, T. Guldbrandsen Pub. Co. 

.. Minneapolis, Minn. 
Editor, S. Sorensen.. Minneapolis, Minn. 
Managing Editor, S. Sorensen, 

Minneapolis, Minn. 
Business Manager, John Bjorhus^ 

Minneapolis, Minn. 
2. That the. owners are: (Give names 

and addresses of individual owners, or, if 
a corporation, gjve its name and the names 
and addresses of stockholders owning or 
holding 1 per cent or more of the total 
amount of stock.) y ' - •  

T. Guldbrandsen Pub. Co., Minneapolis, 

MTn" Guldbrandsen, Minneapolis. Minn. 
Osear Gulbrandsen, Minneapolis, Minn. ' 
John Bjorhus, Minneapolis, Minn, o 
Martha Bjorhus, Minneapolis, Mina. 
8. That the known bondholders, -mort

gagees, and other security holders owning 
or holding 1 per cent or more of total 
amount of bonds, mortgages, or other securi
ties are: (If there are none, so state.) 

None. 
4. That the two paragraphs next above, 

gixlflg the names of the owners, stockhold
ers, and security holders, if any, contain 
not only the list of stockholders and se
curity holders as they appear upon the 
books of the company but also, in cases; 
where the stockholder or security holder 
appears upon the books of the company as -
trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is given; also 
that the said two paragraphs contain state
ments embracing affiant's full knowledge and 
belief as to the circumstances and conditions 
under which stockholders and security hold
ers who do not appear upon the books of 
the company as trustees, hold stock and se
curities in- a capacity other than that of » 
bona fide .owner; and . this affiant has no 
reason to believe that any other person,' as
sociation, or corporation has any interest 
direct or indirect in the raid stock, bonds, 
or. other securities than as so stated by 
him. 

5. That thé average number øt copies of 
each issue of this publication sold or dis
tributed, through the mails or otherwise, to 
paid subscribers during thé six months pre
ceding the date shown above is (This 
information is required from daily publica
tions only.) ' 

JNO. BJORHUS, Bus. Mgr. 
Sworn to and subscribed before me this 

1st day of April, 1922. 
(Seal) QSCAR GULDBRANDSEN, 

. : My commission expires Hay 28^ 1988 
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