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Ingen Afrustning. 

Nögen Afrustnmg eller Jndskrænf-
iling af Væbningen tillands opnaae-
des ikke ved Underhandlingerne i Ge-
nua. Fra Genf, Hovedsædet for Na-
tionernes Forbund, berettedes forle-
den, at den sammensatte Kommission 
for Væbninger, som blev oprettet i 
September 1920, ikke har'havt nogen 
nævneværdig Fremgang i at tilveie-
bringe Indskrænkning af Armeerne. 
„Medens den udsendte Question-
aire", heder det i Telegrammet fra 
Genf, „alene anmodede om statistiske 
Oplysninger, har den blandede Kom-

" mission og Ligaens Funktionærer er
faret fra ubestridelige Kilder, at der 
ikke er nogen Tilbøielighed hos de 
europæiske Nationer i Særdeleshed 
og hos Verden i Almindelighed til 
Afvæbning, medens den nuværende 
politiske Situation i Europa vedva
rer." 

Delegationerne til Genua havde, 
da de ankom' did, god Rede paa, at 
hvereneste Fastlandsnation med Und-

: tagelse af Tyskland havde en meget 
I større Hær, end den havde Raad til 

at vedligeholde, og de reiste derfra 
me^ den Overbevisning,' at Rusland 
og Tyskland var under større Mis-
tanke end nogensinde. Afvæbnings-
sagen blev lidet fremmet ved Under-
handlingerne i. Genua. Ligaens 
blandede Kommission vil ikke afgive 
sin Rapport før i September; men 
fra Genf udsendes et Overslag, der 
gaar ud paa, at der er en Million 
flere Mænd under Vaaben i Europa 
idag, end der var før Verdenskrigen. 
Alle de nyoprettede Stater opret-
holder Armeer, som er adffillig større 
i Forhold, end deres Folketal skulde 
berettige til. De frygter aabenbart 
for Fremtiden,^idet de ikke. føler .sig 
sikre paa, hvad Dagene vil bringe. 

De Forenede Stater har ikke været 
i Genua og har ikke været med paa 
at« brøste Forholdet mellem Jbe eu
ropæiske Væbninger. Mange mener 
ogsaa, at vi intet Hensyn behøver at 
tage til Væbningstilstanden.i Euro-
jpa, og der er fremkommet flere For-
/slag om en betydelig Reduktion i den 
amerikanske Hær. Men der er ogsaa 
mange, som har en meget kraftig 
Erindring om, at det slet ikke er saa 
længe siden, at vi aldeles ikke var 
uberørt af de europæiske Hærstyrkers 
Størrelse. Spørgsmaalet er, om vi 
nu saa kort efter kan gaa ud fra, at 
de Forenede Stater er saa isoleret fra 
Europa, at vi i Tilfælde af ett ny stor 
-Krig ikke kunde blive trukket ind i 
den. Nogen saadan Sikkerhed har vi 
visselig ikke, og da burde der heller 
ikkeDeere nogen Formindskelse i den 
Hær, som allerede er temmelig liden 
i Forhold. „The Army and Nady 
Journal" siger forleden: „Baseret 
paa sin Folkemængde staar de Fore
nede Stater fom No. 24 i Verdens 
organiserede Militærstyrker." Endog 
Mexicos Hoer er i Forhold stærkere. 

m 

Brevene fra,Selbu, Norge. Som 
man ser, skriver vor mangeaarige 
Korrespondent i SÄbu, Hr. Lærer I. 
Flønæs, nu i fit Brev, at det kanske 
er sidste Gang, han skriver i „Minne-

V apolis Tidende". -Stett alderstegne 
Hædersmand begynder at blive troet, 
og det koster hcntt nu mere Anstræn-
gelse at skrive. Vi taler ikke hare pan 
egne, men Merlig ogsaa paa mang-
f tiltoge Læseres Vegne, naar 4?i udta-

' ler det Haab, at vi endnu i nogen Tid 
saar høre fra Hr.'Flønæs».Jelv om 
det ikke bliver saa meget ad Gangen. 
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. til Rusland. 

Senator Borahs Resolution for 
Anerkjendelse as den russiske Sovjet-
regjering ha» ingensomhelst Udsigt til 
di blive vedtaget af Senatet, om ikke 
af andre Grunds saa af den,, at 
..ihvertfalö kommer det ikke Senatet 
ved at tage Skridt i den Retning". 
Disse Ord var en Slutningsbemærk-
ntttg, som Senator Edge af New 
Jersey tilfrede ester forleden at have 
talt imod Resolutionen. „De Forene-
de Stater eller dets Borgere," sagde 
Mr. Edge blandt andet, „vil aldrig 
betænke sig paa at imødekomme Men? 
neffers Nødraab, ligegyldigt hvor me* 
get der med Rette kan siges imod den 
Regjerings Politik, under hvilken 
saadanne Tilstande existerer; men 
Amerika bør ikke og kan aldrig af 
Hensyn til sit eget'udmærkede Stand-
punkt gaa med paa en Anerkjendelse,' 
som i bedste Fald alene kunde betrag-
tes fom en Mulighed for at opnaa 
kommercielle Fordele til en Pris af 
national Vanære." 

Amerikas Hjælp til. Rusland kan 
under de nuværende Forfold ikke 
strækkes længere end til at sende 
Barmhjertighedshjælp til nødlidende. 
Om Aarsagerne hertil har Charles 
B. Eliot, Præsident Emeritus ved 
Harvard Universitet, i et aabent Brev 
forleden træffende udtalt sig. Bor 
Nationalregjering, siger han, synes 
at handle i den Tro, at det amerikan-
ske Folk ønsker at undgaa at indblun-
de sig i Europas Politik, skjønt det er 
villigt til at tage Del i økonomiske 
Foranstaltninger for Gjenreisning af 
europæiske Industrier og europæiske 
Statsbudgetter og Kredit. Men en 
saadan Adskillelse mellem Politik og 
•Økonomi er ikke tjenlig eller endog 
mulig i Ruslands Tilfælde. 

Grundplanen, fom .Bolshevikre-
gjeringen blev anlagt paa, er vistnok 
økonomisk, nemlig: ingen privat Ei-
endomsret, ingen Familie^-Eiendom 
og ingen Overførelse af Eiendow i en 
Familie. Men paa dette Grundlag 
blev der pludselig frembragt en poli
tisk Regjering ved vilde Voldshånd-
linger af en liden Minoritet af Be-
folkningen, og denne Regjering tog 
fat paa at røve og dræbe en betydelig 
Del af Landets Eiendomsbesiddere, 
store og smaa, og endelig at udplyn-
dre og trælbinde Arbeiderne i Landets 
Fabrikindustrier. Den samme Re-
gjering forsøgte at vinde Støtte af de 
jorddyrkende Bønder ved at give dem 
vildledende Skjøder paa de Jordet? 
endonnne, de havde -været vante til 
at iHjrke som Leieboere; men den sto
re jordbrugende Klasse, som vistnok 
tog imod disse Skøder, nægtede at 
antage eller støtte Bolshevik-Regje-
ringen. Denne Regjering har ogsaa 
fuldstændig knust, baad'e fysisk og mo
ralsk, den oplyste Middelklasse i Rus
land, der ikke alene er bleven berø
vet sin Eiendom, mett al Forbindelse 
med tænkende Mennesker i andre 
Lande. 

Denne Bolshevik-Z^egjering befin
der sig nu i sørgelige Vanskeligheder, 
uden Kredit og uden Evne til at 
gjenreiserussisk Fabrikdristeller rus-
fisk Transport. Og dog hævder den 
i Genua og andetsteds fremdeles alle 
sine uhyrlige sociale og zKonomiske 
VildfarÄfer og foreflaar, at andre 
Regjeringer eller Nationer skal laane 
den Milliarder af Dollars uden no-
gensomhelst Sikkerhed for Tilbagebe
taling af Laanene. 

Dr. Eliot giver bet Raad, at de 
Forenede Stater hverken glemmer 
eller tilgiver Bolshevikregjeringens 
forfærdelige Forbrydelser, Grusom-
hed og Daarflaber, og at vi venter 
med at yde Rusland Hjælp — und
tagen Mad til de hungrende — ind
til den nævnte Regjering er død og 
begraven. 

Indvandring og Udvandring. 

Ved Slutningen af Krigen blev det 
almindelig spadet, at de Forenede 
Stater vilde blive et søgt Tilflugts
sted for saa at sige talløse Skarer af 
Folk fra Europa, og der blev en gan-
ske stærk Bevægelse for at begrænse 
denne Indvandring. Vaaren 1921 
blev saa den saakaldte 8 Procents 
Indvandringslov vedtaget, her Be
grænse Indvandringen fra hvert 
Land til 3 Procent af de siden 1910 
herboende Indflyttere fra ftrøtme 
Land. Denne Lov, fom vilde have 
udløbet den 30te Juni førstkommen-
de, er bleven fornyet paa to Aar, faa 
den vil forblive i Krast fit den 80te 
Juni 1924. . ^ 
. Formanden, for Senatets Ind-
vandringskomite, Senator .Co.lt af 
Rhode Island, har liden Tro pact den 
Paastand, at Landet er Utogen Fare 
for at blive oversvømmet of uvelkom

ne Udlændinger. Han udtaler, at 
Gjennemførelsen af den nuværende 
Lov har vist, at Sndvandrmgen-fra 
det nordlige og vWjge "Europa er af 
en permanent B^ka^enhed, medens 
Indvandringen fra héi sydlige og 
østlige Europa er midlertidig. Der-
næst viser ett Gjennemgaaelse af de 
statistiske Opgaver, at Indvandrings-
bevægelsen fra det sydlige og østlige 
Europa opveies véd den tilbageven
dende Bevægelse-i denne Gruppe" af 
Udlændinger. 

Mr. Colt nævner ta Exempler fra 
Indvandringen under den nye Lov. 
Fra Storbritannien kunde "der kom-
me en Kvota af 77,206 Personer; 
men Faktum er, at bare lidt over en 
Trediepart-af dette Antal søgte Ad
gang her til Landet/ og olntrent 7,000 
af dem, som allerede var her, vendte 
tilbage. Endvidere var under Lo-
pen 68,039 Tyskere adgangsberetti
gede; men mindre end 12,000 an-
köm, og 3,000 af de allerede herbo-
ende^vendte tilbage til sit Fødeland. 
' „Jeg tror," siger Senator. Colt, 
„at det almindelig indrømmes, at 
blandt de allerbedste af Indvandrer
ne er de fra de skandinaviske Lande. 
Under Loven var 19,956 Svensker, 
12,116 Nordmænd og 5,641 Dan
ske . adgangsberettigede; men de kom 
'ikke. Jstedet kom bare 4,026 Sven
sker, 2,745 ^ordmænd og 1,742 
Danske til de Forenede Stater, og 
omtrent 2,600 vendte tilbage, saa der 
blev en Nettovinding as Sfandina-
ver for d?t af Statistiken omhandlede 
Tidsrum af mindre end 6,000 af 
disse prægtige Folk." 

Ser- vi saa Paa Statistiken for det 
sydlige og østlige Europa, finder vi, 
at den italienske Kvota for det af 
Jndvandring^kommissæren omhand-

'lede Tidsrttm var 42,021 Personer, 
og ät 39,181 blev givet Adgang. 
Men de Jtaliettere^som forlod Lan-
det og vendte tilbage til Italien i det 
samme Tidsrum, var 42,371, faa 
istedenfor en Forøgelse i bor italien
ske Befolkning var der en Formind
skelse. Opgaverne fra Polen er ta
lende. Den polske Kvota var 25,800, 
og. der landsattes 27,108; men i det 
samme Tidsrum vendte 27,395 Po
lakker tilbage til sit Hjemlands hvilket 
mere end opvejede Indvandringen. 

Den græske Kvota var 3*286, og 
der ankom 3,384; men atter svinge
de Pendelen den anden Vei, og 
5,667 reiste hjem. Den indenland
ske Situation i Rusland asspeile'r sig 
i de statistiffe Opgaver. Antallet af 
adgangsberettigede derfra var 34,-
247; men det hele Antal, som kom 
hid, var bare 9,569, og samtidig rei
ste 4,665/ Russere tilbage, saa den 
hele Forøgelse i Antallet as. indvan
drede Russere var mindre end 5,000. 

Idet han tager Opgaverne fra de 
større Dele af Europa under et, fin
der Mr. Colt, at der ikke er nogen 
markeret Jndvandringsbevægelse hid 
til Landet fra det nordlige og vestlige 
Europa, og at Tilstrømningen fra det 
sydlige og østlige Europa,, selv om 
den er stærk, opveies af den tilbage-
gaaende Bevægelse. 

Aarets Udenrigshandel. 

De senest foreliggende Opgaver 
over de Forenede Staters Indførsel 
og Udførsel tyder paa, at Finansaa-" 
ret 1922, som ender med Juni Maa-
ned, vil vise en Indførsel paa om-
fcettt 2,500 Millioner Dollars imod 
3,655 Millioner i Finansaaret 1921 
og 1,894 Millioner i Finansaaret 
umiddelbart forud for Krigen. Ud-
førselsbeløbet vil samtidig blive hen-
imod 3,750 Mllioner Dollars imod 
6,517 Millioner forrige Aar og 
2,365 Millioner Aaret før Krtgett. 

Denne væsentlige Nedggng • i den 
opførte Værdi as Indførsel og Udfør-
sel skyldes for en meget stor Del de 
lavere Priser paa de vigtigste Ind
førsels- og Udførselsartikler, udtales 
der i Ugens Handelsberetning fra 
National City Bank i New Z)ork. 
Faktum er, at i mange Tilfælder er 
Kvantiteterne af de fornemste Artik
ler, H»m indføres og udføres, i Birke-
ligheden større i indeværende Aar 
end i det tilsvarende Tidsrum Aaret 
forud, skjønt de anførte Værdier i de 
fleste -Tilfælder er langt under, hvad 
de var for et Aar siden. I raa Bom
uld for Ex. er det indførte Kvantum 
i de ni Macmeder, for hvilke detalje
rende Opgaver endnu foreligger, 
158 Millioner Pund imod 106 Mil
lioner i de frnnme Maaneder forrige 
Aar, og dog er det rapporterede Voer-
dibeløb bare 39 Millioner Dollars 
imod 40 Millioner ifjor. Af Huder 
og Skind er Fndførfelen for de ni 
Maaneder iaar 278 -Millioner Pund 
imod 252 Millioner i de samme Maa
neder Aaret forud, og dog er den op-
førte Værdi bare 56 Millioner Dol
lars iaar imod 88 Millioner tfjor. 

Sukker blev i/de ans^rte ni Mtmtte* 
der af dette Finansaar indført i et 
Kvantum as 5>374 Millioner Pund 
imod 5,089 Millioner i de samme 
Maaneder det foregaaende Aar, og 
dog er Værdien mor bare 127 MtF 
lionet Dollars imod 577 Millioner 
ifjor. : .1,;;...,.... , 

Paa Udførselssiden skyldes ogsaa 
Nedgangen til en vis Grad de lavere 
Priser. Det udførte. 'Kvantum af 
Bon^uld i de første ni Maaneder as 
Finansaaret er adMlig større iaar 
end iszor, næsten fem .Millioner Bal
ler iaar ityod vel sire Millioner ifjor; 
men Værdien et bare 442 Millioner 
Dollars iaar imod 518 Millioner 
i bet 'tilsvarende Tidsrum ifjor! Med 
Hensyn til Udførselen af Hvede er der 
ett væsentlig Nedgang i den udførte 
Mængde; men i Værdi er Nedgangen 
langt større end i Kvantum, idet Ud-
sørselsprisen paa' Hvede er faldt fra 
$1.92 pr. Bushel i Marts 1921 til 
$1.36 i Marts dette Aar, og paa 
Hvedemel er Værdien faldt fra $7.34 
pr. Tønde til $5.82. Maisen viser 
en stor Opgang i Mængde saavel som 
i Værdi; men Prisen faldt fra 88 
Cents pr. Bushel i Marts ifjor til 
70 Cents i Marts iaar. Nedgang 
viser sig ogsaa i Priserne paa" Udfør
selsartikler som Petroleum, Sukker 
og Træmasse. 

En stor Del as Nedgangen i Lan
dets^ Udførsel foregik i Fabrikvarer, 
og i næsten alle disse er Priserne 
langt under Fjoraarets. Saalelæder. 
gik i M^rts 1922 til 27y2 Cents pr. 
Pund imod 39^ Cents for et Aar 
siden. Jern- og Staal-Billets $26.87 
pr. Ton imod - $60 i Marts ifjor, 
Blikplader til 4% CentK pr. Pund 
imod 714 Cents og Avispapir til 
$4.40 pr. 100 Pund imod $7.80 i 
Marts tfjor. Det er imidlertid pao 

ssin Plads at tilføie, at for mange 
færdige Fabrikaters Bedkommende 
vil det udførte 5Wantum for dette Fi-
nansaar vise betydelig Nedgang i 
Sammenligning med Fjoraaret, hvil-
ket for en stor Del Wldes den for-
mindskede KjøBed^ne i de Strøg af 
Verden udenfor Europa, til hvilke Z>e 
fleste af færdige Fabrikater, udføres. 

Selv .med disse Nedgange i Kvan-
titeter . og Værdier vil Totalsummer
ne for dette Finansaar vise Forøgel-
ser over Aaret i9.14 af omtrent 32 
Procent t.Indførjel og 58 Procent i 
Udførsel, medens, det overskydendes 
Beløb' as llMrs^l ^v^r Indførsel " 
altsaa HandDbalänce' t bo? 
— vil blive adMli^t' joBéc en Mil
liard Dollars imod mindre end en 
halv'Milliard i 1914. ''' ' . 

i nogen Tid fremover. ZEghpterne 
liker det ikke i nogen særlig Grad. De 
hævder, at disse Kapitulationer hin-
drer Opnaaelsen af deres Ideal om 
fuldkommen Uafhængighed. De paa-
staar> at der ikke længere er nogen 
Nødvendighed for disse Særrettighe
der, og at en uafhængig ægyptiff Re
gjering vil være kompetent til at be
flytte alle de i Landet værende Ud
lært dingers Rettigheder. De vil gjer-
ne gaa ind paa at vedligeholde de 
blandede Domstole, da de ikke har no-
gen særlig Grund til at ønffe at 
bringe Udlændinger ind under ægyp
tisk Krirninaljurisdiktion, notar der 
forefindes. passende internationale 
Domstole. Men idelheletaget hævder 
de, at LEgypterne som Mation er saa 
kompetent og ligesaa meget berettiget 
til at styre sit eget Land og dets 
Affærer uden Indblanding.fom^for 
Ex. Amerikanerne. 

De kapitulære Magter foretrækker 
at fe Tiden an. Det er for Øieblif= 
ket til liden Nytte at diskutere, hvor
vidt der er logisk Sandsynlighed for, 
at 86gyp terne kan hævde sig som dyg
tige Styrere.. Det er nok at nævne, 
at de af Mangel paa Anledning i no-
get over 2,000 Aar ikke har styret 
sitte egne Affærer. De har nu faaet 
indre Uafhængighed. I formel Hen
seende har de oprettet en uafhængig 
og suveren Stat; men i Virkeligheden 
har de kun opnaaet Kontrol over de 
af ZEgyptens Dele og Forholde, som 
ikke kommer ind under Kapitulatio-
ttcrtte. De maa fremdeles ftotø paa 
britisk Magt til at beskytte dem i Til
fælde af Angreb fra nogen anden 
Magt, og de har maattet gaa ind paa 
at erkjende Britisk Ansvar for Beskyt
telsen af udenlandske Interesser i 
Landet. Ester Meddelelser i det se
ttere boxer Misnøien blandt ZEgyp-
tertte med de indrømmede britiske Pri
vilegier. Holder dette ved i Længden, 
fatt en britisk Regjering med Tiden 
finde for godt at trække sig fuldstæn
dig bort og overlade ZEgypterne helt 
til sig selv, og for det Tilfælde tør 
de kapitulære Rettigheder være af 
fremtrædende Nytte og Nødveydighed. 
Det vil være tidsnok helt at opgive 
dem, naar Wgypten ubestridelig har 
lagt for Dagen fin Evne til at vare-
.tage Udlændingers Interesser. 

Amerikanske Rettigheder i 
Akgfpten. 

De Forenede Staters Regjering 
meddelte t forrige Maatted Kong 
Fotmd den Iste af Wgypten, at den 
anerkjendte ZEgypten fom uafhængig 
Stat 7,med Forbehold af de Forenede 
Staters hidtil bestaaende Rettigheder 
i Wgypten". Hermed sigtedes til de 
saakaldte Kapiwlationer eller exter-
ritoriale Rettigheder. I Lighed med 
flere andre Magter har de Forenede 
Stater i hundrede Aar været indrøm.-
met visse specielle „^territoriale" 
Rettigheder i det tyrkiske Rige. Uti
der Kriges ophævede dett tyrkiske Re
gjering vistnok disse Privilegier; men 
Præsident Wilson svarede, at vor Re
gjering ikke kunde antage denne vil-
kaarlige Ophævelse. Dengang var 
LEgypten nominelt ett Del af det tyr-
fiffe Rige. Ester Krigen er dette 
Forhold ophørt, og nu, efteråt Stor
britannien har opgivet sit Protekto
rat, betragtes ZEgypten som ett uaf
hængige Stat. Mett ved Opnaaelsen 
af Uafhængigheden maatte denne 
Stat paatage sig de Forpligtelser, den 
havde hävt font Vasal.af Tyrkiet, deri
blandt . Kapitulationerne. 

Under Kapitulationerne har Ame
rikanerne i SEgypten forskjellige vig
tige Privilegier. For det første fan 
de ikke dømmes for kriminelle Forse
elser nogetsteds undtagen i Amerikas 
egen Konsulatret under fit eget Lands 
Love. Civile Tvistigheder mellem 
Atttertfattere af gjøres af den ameri
kanske Konsulatret; civile Tvistighe-
der mellem Amerikanere og andre 
Nationaliteter afgjøres i sammenfatte 
Retter, i hvilke de Forenede Stater 
er repræsenteret. Ingen.Skat fan 
ilignes Amerifmtere eller andre Ud
lændinger i Mgypten uden med 
Samtykke af alle de kapitulære Mag
ter. Den Vigtigste of olle de exterri
torial« Forordninger er vistnok det 
Charter, under hvilfet den store ame
rikanske Mission i Wgypten drives. 

|3or Regjering i Washington fandj 
def sikrest at forbeholde fig de gamle 
Rettigheder, da den formelt aner-
kjendte ZEgyPtens Uafhængighed, og 
hliver vistnok nødt til at fastholde dem 

Musik 
Fra Wien gives i et Brev, som 

Mis^ha Leon har strevet til „Morning 
Post" i Lotzdon, et meget trist Bille
de af „den sidste Schubert". Brev-
flriveren, der ögsaa er velkjendt i 
Minneapolis, hvor han opholdt sig i 
flere Aar font Dr. Edmond Kraus, 
fortæller: 

Forleden Dag i Wien fløti jeg op 
fem Trapper }i 166 Hauptstrasse — 
i sin Tid den idylliske Forstad „Alt-
Wien", nu et af Byens Fattigkvarte
rer. En gammel Dame aabnede Dø-
tett. Det var Frau Emma Prosenay-
Schubert, Niece af Franz Schubert. 
Ja, ett Datter af Franz Schuberts 
Broder er virkelig ilive i Wien, en 
Dame paa næsten 78 Somre, beredt 
til at tale frit om sin „Onkel Franz", 
der va^ saa fattig, dt han ikke vide
ste, hvor han skulde lægge sit Hoved, 
hvis det ikke havde været for hendes 
Fader Ferdinand. Men fan jeg 
egentlige sige ^ ilive" om et Menne
ske, som i Virkeligheden holder paa at 
sulte ihjel? For et hundrede Aar si
den døde Franz Schubert af Sult, 
og det synes, som om den "sidste af 
hans Familie vil blive samme Tradi
tion tro. Ikke saa at forstaa, at Wien 
helt har glemt ben sidste Schubert, 
som lever: hun erholder en Maa-
nedspenge af 24 østerrigfle Kroner (et 
Pund Sterling er idag 34,000 Kro
ner). Saa aldeles atdett Midler kan 
man ikke sige, at hun er. Mett for-
leden Dag tog den gamle Dame med 
sitte rystende Hænder ned det sidste 
Familiebillede af Væggen. Det var 
værd omkring et Pund. Det gik til 
Kulhandleren om Hjørnet. 

Mifcha Leon fortæller i samme 
Brev om Musikkonkurrencen i Wien? 
Staats-Oper under Richard Strauss 
og Volks-Oper under Weingartner 
giver hver otte eller ni Forestillinger 
om Ugen. Konkurrencen er faa skarp, 
at de faktisk giver samme Operaer 
samme Aftener. Brevskriveren hørte 
samme Aften de to første Akter af 
„Mestersangerne" paa Staats-Oper 
og den sidste Akt paa Volks-Oper. ̂ To 
nye' Operetter gaar, fortæller han vi-
dere, med. ap til ti Forestillinger pr. 
Uge med 4,000 Kroner Pr. Plads 
blandt det talrige smørrebrødspisende 
øldrikkende Publikum. Musikhysterien 
fuldstændiggjøreK af fyv Cabareter 
med Zigeunerorkestre, der fpiller «den 
Stans til KL 3 om Morgenen. -

Paa et betydeligt høiere Niveau er 
Koncerterne, ofte tre eller fire pr. 
Dag, i Musik-Verein og Concert-
Haus. I Stephanskirche er det en 
stor Overraskelse, at i Organisten 
istedenfor ett . gammel graahaaret ær-
værdig. Mand at finde ett meget ung 
Mand —bare en Gut, hvis Hono
rar er 1,200 østerrigfle Kroner Pr. 
Aar, det tilsvarende til ni Pence i en
gelske Penge. „Samme Løn som 
Mozart havdes forklarede han med 
Stolthed. 

. '/i «- * - x 

Musiken ved AugHburg Seminar 
holder pact at tage et afgjort Opsving. 
Og det er Hornmusiken — Augsburg 
Band som dennegang gaar i 
Spidsen. Musiken har altid været 
dyrket ved denne Skole. Et godt 
Sangkor havde man der for over 40 
Aar siden, og til sine Tider har en 
mindre Gleeklub præsteret Sang, der 
ah aftvunget almindelig Beundrings 
ligesom der ogsaa har været større 
Kor, en Sextet, o.'f. v. Orkester 
har der ogsaa været tildels. Det 
har været forholdsvis stille om 
Hornmusiken, omend ikke i den. Un
der Dr." Carl H. Petris Ledelse har 
den i den settere Tid gjort store 
Fremskridt; den har været ude paa 
en Tournee og Thorsdag Aften gav 
den en Koncert i Trefoldighedskir
ken. Af pur Befledenhed havde de 
unge Musikanter undladt at reklame-
re, og Publikum varjaatalligt. Nogle 
Musikenthusiaster var dog tilstede og 
fandt, at Tiden var inde for at slaa 
til Lyd for Augsburg Band. 

K. B. Birkeland, Formand for 
Augsbitrgs Board of Trustees, sandt, 
at det psykologiske Øteblik var, kom
men til at give Augsburg Band og 
Dr. Petri Opmuntring til fortsat' 
Virke og Belæring i Reklamens 
Kunst. I det Øiemeb blev de unge 
Musikanter og endel andre indbudt 
til en Luncheon i Odin Club Fredag 
Middag. Inden man gik tilbords 
blev en Række*Numere spillet, for 
Klubbens Middagsgjæster. Den Præ
cision og det Liv, hvormed de.19 un
ge Mænd spillede, og Dr. Petris sikre 
Ledelse vakte begeistret Bifald. Endel 
Violinnumere blev givet af Johan-
nes Fossum, en 17-Aaring fra New 
London, Minn., som opholder.sig i 
Minneapolis for at studere Musik »g 
tilhører den Augsburg!ffe Kreds. Han 
udmærker sig allerede med en meget 
fyldig og syngende Totte og Dder i 
oet i)eté taget "inde med Betingelser 
for at blive en dygtig Violinist. 

Ved Vordet, hvor Mr. Birkeland 
præsiderede, holdtes Taler om Mu
sik i sin Almindelighed og Musiken 
ved Augsburg i Særdeleshed, af 
Ordstyreren samt af Dr. C. M. Roan, 
Rev. I. Richard Olson, Prof. H. N 
Henrickson, Dr. Petri, Skolens Be
styrer, Prof. George Sverdrup, og 
— pao Studenternes Vegne — af 
Theodore Nydahl. 

# # 

- Musiken til Piis' dramatifle Idyl 
„Til Sæters" er noget, som oste er 
blevet efterspurgt i Amerika. Det 
vil altsaa være „et længe følt Savn", 
fom er blevet afhjulpet af Northern 
Boof & Music Co., 3238 Altgeld 
St., Logan Square, Chicago, fom nu 
i et net Hefte paa 20 Sider har for
lagt F. A. Reissigers Musif til „Til 
Sæters". 

Samme Forlag har nylig "ogsaa 
udgivet et Par Mandskorsange, der 
har Krav paa mere end almindelig 
Interesse, nemlig Johan Selmers 
„Htm fetn være deilig^ vor Mor, vort 
Land" (Fragment af et Digt af Gu
stav Lorenzen), og „Kaares Sang" 
fra Bjørnfons „Sigurd /@%mbe", 
Musif af Nordraak, for Barytonsolo 
og Mandskor. Til den sidste Sang 
er der^ Pianoakkompagnement somt 
baade norsk og éngelff Text. 

- ft # 
De unge Kunstnere, som optraadte 

ved Koncerten i Golgatha-Kirken forr. 
Onsdag Aften, beredte den ikke videre 
talrige Forsamling en uafbrudt Raf
fe Nydelser... Det hele var baaret af 
alvorlig Stræben mod Høie musikal-
fle Maal, og Koncerten fik saaledes 
et nobelt Præg. »Miss Claudia Han
sen, der for hver Optræden stedse 
vinder længere frem, fik man høre i 
Børresens „Hvis du har varme Tan-
fer", Lange-Mullers „Lille røde 
Rønnebær" og Warmuths „Vidste 
du, hvor Hjertet skjælver", sunget 
med varm Følelse og tydelig Textud-
tale. Hendes Gruppe engelfle San
ge var ogsaa skjMfomt udvalgt og 
gav hende Anledning til med Held at 
tofte hÄt forfljellige Stemninger. 

Violinisten Cvnrad Paulsen, der 
vifte sig at besidde betydelig Færdig
hed og udpræget musikalsS Sans, spil-
lede flere Nuntere, hvoraf man især 
maatte fæste sig ved Bachs Gavotte i 
E-Dur og Kohan Svendsens Ry? 
mcmce. 

^ Barytonsangeren 'John Nyborg 
har sjelden været heldigere. Det ev • 
en meget stor Udvikling, han har 
gjennemgaaet, siden han først begynd-
te at optræde som Solosanger; baade 
i Høiden, og i Dybden er han istand 
til at præstere en Krast, der impone-
rer, medens Mellemregistret tildels 
savner den tilsvarende Fylde. Han 
lægger ogsaa an paa at gibe sine 
Sange et meget dramatisk Foredrag. 
Særlig^Jnteresse vakte Erik Oulies ^ 
«Den norfle Maler", ett mægtig 
Komposition, der indeholder en hel 
Række sine Stemningsbilleders ^ 

Som Akkompagnatrice flilte Miss * 
Jessie Jacobsen sig med Glans fra ' ' 
sin Opgave, der omfattede hverteneste . 
af Programmets -Numere. 

Koncerten blev givet under Golga. 
tha Kvindeforenings^ Auspicier. 

England har faaet et Mufik-Sovi-
et. De komponerende og udøvende 
Musikere vil blive kvit de Folk, som 
ikke har anden Interesse for Musik 
end forsaavidt fom de fatt tjene Pen
ge paa den. Musikernes Fagfore
ning kan ikke feta istand Koncerter, 
forelægge Musif eller lignende; Lo
ven forbyder en Fagforening at dri
ve Handel. Fagforeningsmusikerne ' 
har derfor stiftet ett Korporation 
„The Music Guild", gjennem hvilken 
alt rent forretningsmæssigt vedrø
rende Musikprofessionen vil blive ud-
f ø r t .  . . .  

• Alfred Megerlin bliver Minneapo-
lis Symfoniorkesters Koncertmester 
for Sæsonen 1922-23. Edward M. 
-Schuegens, der ansætter Musikerne 
for Orkestret, kom Thorsdag tilbage 
fra New Aork med denne Nyhed. Me- , > 
gerlin har i fem Aar været New 2) ork 
Philharmonic Societys Koncertme
ster og er i Østen anerkjendt som ert 
fuldendt Kunstner. Han er ' \V * 
Belgien og er i Lighed med Henri 
Verbrugghen, der vil anføre Aab-
ningskoncerterne her til Høsten, Elev 
as May.' 

f t  . .  f t  x  
Mandskoret Grieg i Chicago gav 

forleden Aften Koncert i St. Panis 
Kirke dersteds under Ledelse af Peter 
Olsen. Til Udførelse kom blandt an-
det Oscar Borgs „Gjæterjenten", 
„Barndomsminne frå Norland" samt 
Griegs „Den store hvide» Flok" og 
„Landkjending". Assistance blev ydet 
af Violinistinden Miss' Mildred 
Brown, Sangerinden Else Harthan 
Arendt og'Miss Clara ÄNderson sorrt 
Akkompagnatrice. ^ i 

Harry S. Hauge, ett ung norsk Bas
baryton i Chicago, har nylig i en 
Konkurrence, hvori deltog 16 San
gere, ved American Conservatory 
vundet første Pris for sin Udførelse 
af ,Mla ja tnimo" fra Verdis „Don 
Carlos" og vil i Kraft af denne Seir 
kunne optræde fom Solist sammen 
med Chicagos Symfoniorkester i Au
ditorium den 20de Juni. 

^Juldbergs Akademiske Kor i Kri
stiania gav 1ste Mai sin Vaarkoncert 
i Logesalen. Som , Programmets 
Nyheder nævnes Josephsons Serena-
de og Bjarne Gjerstrøms „Dødens 
Vuggesang". I: L. Mowinckels „Bøn 
fyre Slaget" og særlig Holters „Mot 
Soleglad" var Programmets bærdi- -
fuldeste Værker, siger „Morgenpo-
sten "s Anmelder. 

ft 
Ved det Filharmonifle Selflabs 

Matinee i Kristiania den 24de' April 
spilledes ett ny Berceuse af Signe 
Lund, otti hvilken „Tidens Tegn"s 
Anmelder siger, at „den klang vakkert 
og indtagende og var fint og gjen-~ 
n e m f i g t i g  i n f t r u t n e r e t . "  s . - '  -

ft ft 
Rudolp Møller i Seattle Har kom

poneret et mægtigt Slutningskor trl 
sin for endel Aar siden udkomne 
Sang „Paa Sangertog" — ^Henrik 
Ibsens bekjendte Digt. Sangen er 
forlagt i sin Helhed hos „Sanger-
Hilsen", Minneapolis. 

f ft 
Fritz Remer, ett Ungarer, er ble

ven valgt til Dirigent for Cincinnati 
Symfoniorkester efter Eugen Asay/ 
Reiner er velkjendt i Musikkredse t 
T y s k l a n d ,  Ø s t e r r i g  o g  S c h w e i z  o g  d i - .  
rigerer for nærværende et Orkester i 
Spanien. . . 

f ft ft 
Floaten Conservatory of Music i 

Duluth har tit sig som Lærerkræfter 
knyttet bet berømte finfle Kunstner
par Komponist og Pianist Selim 
Pakngren og Sangerinde Maifki 
Jantefelt. ." 

' ft ft 

Typografkvret t Kristiania gav ett 
Judilæumskoncert i Logens store Sal . ^ 
den 24de Mai imiter Ledelse af Bjar
ne Gjerftrøm. ' 

ft ft * 
Den berømte danske Tenorsanger 

Vilhelm^ Herold er bleven ansat som 
- Direktør for Operaen, i Kjøbenhavtt« 

V 


