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Naar De strider til nogen af de Firmaer, 
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mende Behandling. 

Engelsk-fransk Entente. 

En of de Britiske Statsmænd, f om i 
fremtrædende Grad har virket for 
godt Forhold mellem Nationerne, 
er Sir Thomas Barclay. Han er en 
fremragende Jurist og ett Autoritet 
i international Ret. I 1903 og 1904 
besøgte han de Forenede Stater, hvor 
Han fik istand en Bevægelse til Fordel 
for en anglo-amerikansk Voldgifts-
og Forligelsestraktat. Han var i sin 
Tid London Times' Korrespondent i 
Paris, hvor han senere-havde en be-
tydelig juridisk Praxis. Siden Aar-
hundredets Begyndelse har'han væ-
ret en af Lederne i Bevægelsen for 
god Forstaaelse mellem England og 

, Frankrige, og han havde en hel Del 
at gjøre med Istandbringelsen of ben 
engelsk-franske Entente af 1902. 

Denne Mktnd havde forleden - ert 
Artikel i Pariserbladet „Figaro", 
hvori han med Beklagelse omtåker 
visse Tegn paa, at dett Forstaaelse, 
f om blev tilveiebragt for tyve Natsi
den, nu er stillet i Fare, og han drøf
ter de Uoverensstemmelser, som i den 
sidste Tid er opstaaet mellem Frank-
rige og England. -Han søger at for-
klare Forholdene paa begge Sider 
paa ett Maade, som tør virke gapffe 
velgjørende hos de nærmest titteres-
serede. Han ser paa Begge Sider 
Mangel paa Fotstaaelse af den an-

, Setts Synspunkt. Englænderne op-
- fatter ikke tilfulde Frankriges tvin-

gende økonomiske Behov eller den ab-
solute Nødvendighed for, at Fransk
mændene sørger for national Betryg
gelse. Og Franskmændene gjøres i 
al Høflighed opmærksomme paa, at 
tij? ikke ret forstaar Engjands iydu-
ftrtelle og sociale Bekymringer. 

Sir Thomas paapeger, at det ikke 
er Uvillie mod Frankrige eller nogen 
pludselig Kjærlighed til' Tyskland, 
som har ledet den ettgelffe Regjering 
til at virke for en almindelig finan
siel Gjenreisning i Europa, hvoraf et 
af Resultaterne kan blive mere Ar-
beide for de to Millioner arbeidsløse 
i England. Han paapeger, at der i 
begge Sande uden Nødvendighed er 
fremkommet Bitre Ord i Pressen, og 
at Statsmænd har gjort sig skyldige i 
forhastede eller taabelige Udtalelser. 
Han udtaler imidlertid det Haab, at 
bisse Skyer er bare sorbigaaende, og 
at Ententen vil komme frem bag dem 
som ett klarligen paavisk Fordel oq en 
paakrævet Del af begge Nationers 
Udenrigspolitik. 

Hvor ønskeligt, for ikke at sige nød
vendigt det er, at der vedligeholdes 
en gcch Forstaaelse mellem Frankrige 
og England, er der netop bleven min-
bet om paa en uventet Maade ved 
Bankmændenes Møde i Paris. Det 
meddeles, at baade amerikanske og 
hollandske Finansmænd paa det kraf-
itgste har fremholdt, at en fast en-
gelsk-franfl Entente er nødvendig for 
Anbringelsen af et tyst Laan. En 
femti cm Forstaaelse bliver af Finans-
mændene betragtet som en Del af 
Sikkerheden for Laanet. Dersom 
Frankrige og England stäar ttøte sam
men, og hvis Tyskland forstaar dette, 
hvadenten der er eller ikke er nogen 
formel Forsvarsalliance mellem de 
to, vil de staa soikl en uoverstigelig 
Skranke overfor hvilketsornhelst nyt 
tysk Angreb, font rnaatte bære eller 
bli've paatænkt; den tyske Regjering 
vilde. af Nødvendighed iagttage en 
Fredspolitik i mange Aar fremover. 
Det er ihvertfald bleven tilkjendegi-

zt?ct for baade britiske og franske Myn
digheder,, at be paa en dier anden 

Vis maa give dette Løste om at staa 
sammen so© en Tilskyndelse for uden
landske Finansmænd til at deltage i 
det tyske Laan. Af meget vigtige fi
nansielle Hensyn ved Siden as de Po
litiske og moralske bør derfor Enten-
ten støttes og styrkes font en Betryg
gelse af Europas fremtidige Vel. 

Schlesiens Deling. 

I Fredags tdtegroferedes fra de al
lieredes Kommission i Schlesien, at 
man befrygtede Uroligheder i enkelte 
Strøg af Øvre Schlesien i Forbindel
se med Delingen af'schlesisk Omraade 
i Overensstemmelse med den i Gens 
forleden fluttede Overenskomst. 

For noget over et Aar siden blev 
§Ä?reschlesiens Befolkning kaldt, til 
Stemmeurnerne for selv at asgjøre 
sin Fremtidsskjæbne; det viste sig at-
ter denne Gang, at Folkeafstemning 
ikke altid er noget helt heldigt Middel 
til at ffabe varig Tryghed og Til
fredshed; der blev afgivet omtrent 
713,000 tyske og #.460,000 Polske 
Stemmer. Men Her var det ikke blot 
Folket, men i noksaa høi Grad Lan
det, bet kom an Paa, og den Polske 
Befolkningsdel viste sig fortrinsvis 
at have hjemme i den værdifuibeste 
Del, i Kulmine-Egnene; man forsøgte 
da fra tys? Side at gjøre Indtryk paa 
Ententen med dyre Forsikringer om, 
at hvis Tyskland mistede hele det øv-
reschlesiske Mine-Distrikt, vilde det 
ikke bære istand til at overholde de 
tttdgctdede Erstatnings-Forpligtelser. 
Dette Forsøg paa at"faa Enteittemag-
tem&ti^at tage mere Hensyn til egne 
Interesser end til indgaaede Aftaler, 

bleb imidlertid ofbift; desuden blev 
det oplyst, at de'øvreschlesiske Kul kun 
udgjorde ett - tinge Procentdel af 
Tysklands samlede Produktion og bet* 
for' umuligt kunde Berøre Rigets øko-x 

nomiske Stilling paa den Maade, som 
af Tyskerne selb. paastaaet. 

Der Blev forhandlet ottr Sagen i 
SøBet af Sommeren, 9g dett 20de Ok-
,to6er afleverede Folkenes FbrBunds-
raad sin Kjendelse, ifølge hvilken det 
fluide have sit forblivende i Hoved-
sagen ved tietrgjenttetrt Afstemningen 
trufne Afgjørelse; Distrikterne med, 
polfl Flertal tilfaldt Polen, saaledes 
at den nye Grænse kom til at gad 
gjennem selve Industri-Distriktet. 
Dette Forhold gjorde naturligvis En-
kelthederne i Grænse-Spørgsmaale-
ne mere indviklede, og der Blev nedsat 
en blandet Kommission til Ordning 
af alt dette. Først nu et det lykkedes, 
at tilendebringe Arbeidet, og for,et 
Par Uger siden underffrev mätt i 
Gens den Overenskomst, hvorefter 
Polen og Tyskland nu hver er ret;, 
mæssig Herre over sin Del af det 
omstridte Land. 

Ved denne Leilighed holdt Kom-
missionens Formand en Tale, hvori 
han udviklede de Vanskeligheder, der 
havde været knyttet netop til denne 
Grænseordning, og udtalte Haabet 
om, at det, der nu bar skabt, ogsaa 
maatte kunne holdes.' Derefter talte 
Tysklands og Polens Repræsentan
ter. Men medens denne sidste roste 
den af Ambassadør-Konferensen truf-
ne Afgjørelse, som han mente bilde 
kunne bestaa, talte den forhenbærett-
de tyske. Minister Schiffer i helt andre 
Totter. Han hæbdede, at Tyskland 
ikke bar gaaet til ForhAtdlingerne 
i Genf fribillig?' men under Tvang 
af Folkeforbundsraadets Kjendelse af 
20de Oktober; men denne'hbilede jo 
atter paa selve Afstemningen, og det 
er saaledes i Virkeligheden mod den-
ne, at Tyskerne protesterer;' efter den 
tyske Opfatning skulde de 703,000 ty
ske Stemmer mod^de 460,000 polske 
berettige til, at hele' Avre-Schlesien 
under ét tilfaldt Tyskland. Det rets-
lige Forbehold, fortsatte han, som er 
blevet nedlagt mod denne Afgjørelse, 
Bestaar stadig, og det Berøres ikke bed 
min Underskrift under dett forelig
gende Overenskomst. Schiffer ind-
rømmede, at denne Underskrift, saa-
snart den er Blebet ratificeret af 
Rigsdagen, hbilket i Sette Tilfælde 
kun bar en Formsag, bilde ydskille saa 
og fa« stort et Stykke Land fra Tysk
land, men det, som det baade juridisk 
og politisk kom anVpaa, bar Hævdel
sen af, at selb efter alt dette Bestaar 
det tyske Forbehold'Msaa Jkke-Aner-^ 
kjettdelsen af Afstaaelsen, med 'samme 
Retskraft. 

Efter denne eiendommelige Erklæ
ring Betød det kun lidet, at den tyste 
Repræsentant fluttede sin Tale med' 
nogle pene Ord om Forsoning og øko
nomisk Samarbeide mellem de to Na
boer, Tyskland og Polen... Det er et 
daarligt ForsoningSgrUndlag, naar 
man i somme ØieBIik, som man un
derskriver en Overenskomst til Afgjø-
relse as Stridsspørgsmål, udtryvke-

lig erklærer, at man ikke føler fig 
bunden, men holder sig til det ned-
lagte Forbehold. Siden Krigens As-
slutning har Tyskerne flere Gange Be
nyttet denne eiendommelige Taktik: 
Vi siger nok Ja, men vi mener ikke 
noget med det, men den er aldrig 
kommet til 'Udtryk paa ett saadan, 
man maa nærmest sige, stødende Maa-
de font her, hvor den tyske Repræsen
tant i selve det ØieBIik, han skriber 
under, udtrykkelig erklærer, at de^ 
mener hatt i Grunden ikke noget med. 

- Det er en af Betingelserne forvred 
i Europa, at tttatH Tyskland bættner 
sig til at Betragte den nye Tingenes 
Tilstand som definitib, men desværre 
synes det at glippe bed næsten enhber' 
Leilighed. 

Nye Indretninger paa farmen 

Endel Opgaver, som -forleden Blev 
offentliggjort fra. Census-Bureauet, 
biser, i hbilken Udstrækning Farmer-
ne i de Forenede Stater har Begyndt 
at Benytte sig af den Hjælp, de kan 
habe af den senere Tids ̂ Opfindelser. 
Opgaverne viser for første Gang An
tallet af AutomoBiler, Motor Trucks, 
Telefoner og Farm Tractors i Brug, 
Antallet af Farmhjem, der oplyses 
med Gas eller Elektricitet, og Antal
let af de^n, som har Vandrør lagt ind 
i Huset. 

Antallet af Telefoner, ved hvis 
Hjælp Farmerne kan sætte sig i For-
Bindelse med det lokale Handelscen-
trurn eller med Byerne, hvor Priser-
ne og Markederne for deres Produk
ter Bliver ordnede, opgives i Census 
for 1920 til temmelig nær 2%, Mil
lion (2,498,493), medens en anden 
Autoritet fætter det famlede Antal 
af Telefoner i hele de Forenede Sta-
ter'til nær 13tø' Million, hvilket ty
der Paa, at næsten en Femtepart af 
Telefonerne i de Forenede Stater 
nu er hos Landets Farmere. Af 
de Farme, for hvilke der er rapports-
ret, bar det ober ett TredtePart, som 
habde Telefontjeneste. 

Antallet af Automobiler paa Far
me i 1920 opgtbes til 2,146,362, me
dens det af AutotnoB il-Industriens 
egne Rapporter fremgoar, at det sam
lede Attlal AutomoBiler i Brug i he 
Forenede Stater i 1920 er 7,904,-
000. Farmerne eiede altsaa i det Aar 
adskilligt ober en Fjerdepart af Au-
tomoBilernc i Landet, for .ikke at tale 
om he 139,000 Motor Trucks og 
246,000 Farm Tractors, som Beret-
tedes at bære i Brug paa Farmere i 
1920. Ober 30 Procent af de rap
porterede Farme i 1920 gjorde Brug 
df AutojnoBiler. 

Værdien af „Farm-Redskaber og 
Mctfkitter", som rapporteredes i 1920, 
bar næsten tre Gange saa stor som 
bed sorrige Census (1910), fem Gan
ge saa stor som i 1900 og syb Gange 
saa stor fom i 1890. Den osfficielt 
meddelte Vætrdt af FarmredflaBer og 
Maskineri i 1920 er 3; 195 Millioner 
Dollars. • 
I Betragtning af disse Anførsler 

er det ikke oberrafkettde at se af Cen-
sus-Opgaberne, at Værdien af Heste 
paa Farmene i dette Lattd i 1920 
var Bare 1,782 Millioner Dollars 
imod 2,084 Millioner i 1910, altsaa 
ett Nedgang of 14 Procent i dett fam-
Iedj Værdi af Farmernes Heste, me
dens alle andre Klasser af Dyr paa 
Farmette steg Betydelig i Værdi i det 
samme Tidsrum, idet Forøgelsen i 
Værdten af Faar udgjorde 70 Pro
cent, Fjærkræ 141 Procent, Kreatu
rer 143 Procent, Sbin 148 Procent 
og Gjeder 184 Procent. 

En sproglig Sammenligning. For 
dem, der indBilder sig, at KjendskaB 
til et fremmed Sprog tttaa birke hem
mende paa Fortroligheden med ens 
eget. Sprog, er der Lær don? at faa 
af enkelte Foreteelser bed bore Høi-
skoler. Den mest eftertragtede Præ
mie for Graduenterne er Gale-Prce-
mien for engelsk Stil. Tre af disse 
Priser uddeles til de Seniors,' som 
uddxamineres. Jaar er første Gale-
Pris bed Central-Høiskolen bundet af 
Esther Andrews og tredie Gale-Pris 
bed samme Skole af Ruth Dalager, 
der Begge tilhører A. C. Erdahls 
Norskklasser. Jfjor Bleb bed samme 
Skole første Gale-Pris bundet af Le
ster Orsield og anden Gale-Pris af 
Lillian Petersen, som ogsaa Begge stu-
derede^Norsk. Og det er Heller ikke 
de daarligste Norskeleber, som kaprer 
disse Præmier for engelsk Stil. Jfjor 
Yandt fiestéfc Orfield Pr. Jbar Si
vertsens Førstepræmie for at habe 
gjort det største Fremskridt i Norsk og 
Escher Andrews Dr. Sibertsens An-
denpræmie. Det er værd at fæste sig 

)>ed, at to-TredieParter af de Elever, 
forn nu i Io Aar er Blebet præmieret 
for sin Dygtighed i Engelfl, ogsaa er 
flinke Nor^leveh, 

v Femte Juni. v 

Danske Mænd og lwinder, hvor de 
end)bor, feirer Dagen font fin natio
nale Højtidsdag. Ved „Danmarks 
gjennemsete Grundlov af 5te Juni 
1849" bar det, at Danmark efter i 
Aarhundreder at habe bæret styret af 
enwældige Konger traadte. ind i de 
frie, konstitutionelle Staters Række. 
Det bar ikke bed nogen Revolution 
eller bed Uafhængighedserklæring 
som Afslutning paa nogen voldsom 
Kamp, at Danmark opndaede denne 
sin Forfatning, men ad fredelig Vei. 
Der bar fra Tid til anden Blandt 
Folket ytret Trang til en ny Forfat-
ning, og et frisindet Ministerium ud-
arBeidede og forelagde Kongen den 
Grundlob, font den 5te Juni 1849 
Bleb stadfæstet «f Kong Frederik VII 
i Opfyldelse af en Erklæring, han ny
lig habde afgibet i Anledning af en 
vældig Folkedemonstration, at ville 
bære sit Folk „en tro Leder til SEre 
og Frihed". 

Farmernes Caan til Saakorti. 

- Af de halvanden Million Dollars, 
som er Bevilget til Laan for de Far
mere, hbis Avling Blev truffet af 
Tørken i de nordvestlige Stater, er 
der til 30ft April udlaant 784,734 
Dollars til 6,361 Farmere. 

Leon M. EstaBrook, Formanden i 
LandBrugsdepartementeis „Seed 
Loan Committee" siger, at Ansøgnin
ger om Laan til Kjøb af Saakorn, er 
kommet hurtig ind, saa hele den Be
vilgede Sum muligens tilde bære 
udlaant inden 15de Mai. 

Op til 22de April, omtrent to Uger 
efter Laanene bar bevilget, bar ber 
taget 3,451 Laan, der Beløb ftg om
trent til 457,790 Dollars. Af det
te BeløB bar 1,833 Laan BeløBettde 
sig omtrent til 260,000 Dollars tåget 
i North Dakota; 1,478 Laan til et 
BeløB af 187,000 Dollars i Monta
na; 121 Sam til et BeløB af 10,000 
Dollars i South Dakota; 5 Laan til 
et BeløB af 500 Dollars i Idaho, og 
3 Laan til et Beløb af 330 Dollars j. 
Staten Washington. * 

Hjælpen er Beregnet for Farmerne 
i de Distrikter, hvor Høsten Bleb øde
lagt, saa at de,, t Tilfælde de ikke hab
de Penge, kunde optage Laan, saa de 
kunde kjøbe Saakorn til at saa ibaar. 
Det er dog kun' Agrænset til Kjøb af 
Saakorn til Hwde, Habre, Byg og 
Lin. Areals omfatter North Dako
ta, Montana, flere Dele af Idaho, 
og Washington. ^ adflillige Aar har 
Tørken øbet sit ødelæggende Værk 
for farmerne i disse Egne, og man
ge af disse habde intet^Saakorn eller 
Penge til at kjøbe for. 

Paa Grund as den store Ester-
spørgsel efter Laan hette Aar, og des
uden meget Detaljarbeide, har matt 
moattet øge Kontorpersonalet paa 
Kontoret i Grands Forks, N. D., til 
30 Personer. Forsyningen af Ansøg
ningsblanketter bleb udtømt paa 10 
Dage. Aet bliver undersøgt, om An
søgeren laante tfjor og om sidste Aars 
Laan bar. forttyet. Hvis det ikke bar 
fornyet, maatte . Saatterett udstede en 
ny.Pantegjæld paa sin Avling for at 
dække det Laan, han fik forrige Aar. 
I 1921 blev der tage? omtrent 14,-
000 Laan til et famlet Beløb af 
1,950,000 Dollars. Omtrent en Tre» 
diedel af disse Penge er Blevet indbe
talt. -

_ Beboede verdener. 

Muligheden af, at der findes Men
nesker eller ialfald levende Væsener 
paa andre Kloder, har været drøftet 
til forskjellige Tider, faalættge Men
neskene har havt Forstaaelsen as, at 
der virkelig sandtes jrndre Kloder end 
bör egen, og medens bi kanske ikke kan 
bente nogensinde at opnaa nogen Vis
hed for det virkelige Forhold, bil 
Diskussionen altid Bltbe fulgt med 
stor Interesse. En af de seneste Ud
tagelser paa dette Omraade kom for
leden i Smithsonian Institutions 
Aarsrapport as Prof. C. G. Abbot, 
Foreningens assisterende Sekretær. 
Han siger, at Planeten Venus muli
gens er BcBoet af menneskelige Væse
ner, og at traadløs Telegrafsorbin-
>else med Planeten kan Bltbe ett Mu
lighed, stjønt den ihAertsald bilde hiv 
be forfærdelig kostbar, z 

Da Professor Arrhenius, den sben-
ske Videnffabsmand og Vinder af No-
belprisen, for ti Aar siden gjæste-
de Amerika, fatte han sine Tilhøreres 
Indbildningskraft'i Virksomhed med 
sin Theori om Frembringelsen . af 
Liv gjennem Universet. Sporer af-
Liv, font bar kommen udenfor en 
Planets Atmoffcere, vandrede om
kring i Rummet, til de ved gk komme 
ind under et andet Tyngdeforhold 
landede font indvandrende Stjernestøv 
paa ett anden Planets atmosfæriske 

Kyst og der begyndte ett ny Tilværel
se, der kunde udvikle sig til de høiere 
Former af Plante- eller Dyreliv.... 
-- Nu kommer en Udtalelse fra Arr
henius om, at ialfald Mars ikke vil 
tilstede faadanne Indvandrere - Ad
gang; thi den Planet er, paaftaar 
han, darfket med Igtardt frossen 
Sand, paa hvilket intet falder undta
gen meteoriff Støv. Der har væ
ret megen Tale om Kanaler paa 
Mars ; ttten disse, 'siger Arrhenius, 
existerer bare i JorMoernes fantasti-
fle Indbildning. Hvad de har fore
stillet sig at være Kanaler og Kjæty-
pediger, er bare Sprækker^ efter 
Jordskjælb eller rettere Mars-Skjælb. 
•Prof. Abbot støtter i sin næbnte Rap
port for Smithsonian Institution 
denne Anskuelse, at der ikke er nogen 
ti! at bygge Kanaler paa Mars, for 
Planeten er ubeboelig. 

Meh Venus er det derimod ander
ledes, menes Mr. Abbot. Venus af» 
speilex Lys, som om den var omgivet 
af Skyer, og der er derfor antagelig 
nok af Fugtighed "ber. Temperatu
ren der er omtrent den samme som 
Jordens, og alle Betingelser synes at 
være forenelige med Tilværelsen af 
intelligent Liv. I et Telegram fra 
Stockholm om den .svenske Viden-
flabsmands Anskuelser antydes rig
tignok, at Venus's Beboelighed er 
noget fremtidigt. Om"et Tusind Mil
lioner Aar, heder det, er der kanske en 
blomstrende Koloni af intelligente 
Væsener paa Venus. Men af Mr. 
Abbots Rapport faar man det Ind
tryk, at Kolonien allerede - hor be
gyndt at nedsætte sig der, og at der er 
Mulighed for at ttaa Kolonisterne 
meS" traadløs Telegraf, men at den-
ne Kommunikation rigtignok vilde 
blive forfærdelig kostbar. 

Mr. Abbot omtaler den Theori, 
.der har været opstillet as nogle, at vi 
allerede nu modtager traadløse Sig
naler fra intelligente Væsener uden
om Jordens Omraade,' og at vi med 
Tiden kan blive istand til at tyde 
ditzse Meddelelser. Mr. Abbot erklæ
rer i sin Rapport, at dett bedste Un
derretning, bi har, synes at gaa ud 
paa, at de traadløse Meddelelser, som 
der hentydes til, simpelthen er For
styrreis er' tilveiebragt bed jordiske el
ler muligens soltilhøxende Aarsager, 
som bi' ikke fuldkommen forstaar, og 
slet ikke kommer fra intelligente Væ-
sener udenfor, som forsøger qt f'dtn-
m e , t  F o r b i n d e l s e  m e d  o s .  , .  

Den økonomiske Situation. 

• Det almene Forhold i Landets 
Forretningsverden er bleven Berettet 
ot være gunstigt fra Maaned til 
Maaned, indtil der nu noksaa' gjett» 
nemgaaende hersker Tillid til, at det 
værste af den paa Krigen følgende 
trykkende Tilstand er oberstaaet. Det
te er et Udslag as'den,store Tilsrisk-
ningsebne, som bort Land besidder 
hos sig selb, men Udbtklingen er og
saa bleben støttet af en lignende ©jett; 
vinding af Kræfter i andre Lande. 
Tiltrods for de tilsyneladende noesten 
uløselige Problemer, som efterlodes 
af Krigen, og alle de politiske Tvi-
stigheder, Raceuoberensstemntelser og 
umodne sociale og økonomiske Theo-
rier, som bidrager til Forvirringen, 
har Verden en Tendens i Retning as 
Ro og Orden. Gode Tider er Frug< 
ten af en- Tilstand af belordnet, Ba
lanceret og gjensidig industriel Virk
somhed, i hbilken enhber arBeider med 
at yde nogen Tjeneste til andre og 
faar sin Betaling i Tjenester, som de 
tjder'ham. Skjønt ett forskrækkelig 
Uvidenhed om gjensidige Interesser 
stadig lægges for Dagen, er Folk dog 
nødt til uophørlig at forbedre sit For
hold til hberandre. 
I sin Handelsobersigt for Juttvsi-, 

ger National. City Bank i New I ork, 
at dett kraftigste almindelige Faktor 
i Forretningslivets Tilfriskning har 
været Udtømmelsen af Varebehold
ninger og Opslidning af Ting i 
Brug, hvilket har Bragt ForBrugerne 
til Nødvendigheden af at gaa til 
Markederne for at erholde, hvad de 
selv Behøver, og at, fælge, hvad de 
har for at skaffe Midler til JndkjøB. 
Trykket af gjensidige Behov fører 
gradbis alle Industrigrene til de 
Omordninger, som maa gjøre*. 

For Lebnetsmidlernes og Indu
striens ledende »Raamaterialers Ved
kommende er dér tttgeitt store Be
holdninger liggende ober, medmindre 
bi undtager Mais, som imidlertid ik
ke let gaar ind til Forbrug, førend 
den er omdannet til Kjød. De Korn
forter, font hovedsagelig Bruges til 
Br£d, er noksaa nær opbrugte, idet 
Verden benter paa fulde $bIinger*for 
hbert, Aar. I de bigtigste Materia-
lier for Klæder, Uld og Bomuld, er 
det oberliggende siden Krigen Bleben 
bæsetMg reduceret i Løbet af det fid-
fte Aar. Disse Omstændigheder giver 

Forsikring om en Grad af Støhed i 
de fornemste Landbrugsprodukter, 
som ikke har været følt siden Høsten 
1920. 

Den Tilstand ^af Lethed, fom har 
udviklet sig i Pengemarkedet, hvad 
der ytrer sig i de føderale Reserve-
Bankers Likvidering, den hurtige Op
tagelse af Papirerv for Kapitalan-
Bringelse og Kursstigningen i Obliga-
tions- og Aktiemarkedet, er en gun
stig Betingelse for Forretningsudvi
delse.- Men. fordi om en væsentlig 
Tilfriskning frax den yderst trykkede-
Tilstand 'har sundet Sted, er ikke der
med sagt, at bi bil faa ett uafbrudt 
og hurtig Gjenreisning til fuld Akti
vitet i alle Grene. En Omordning 
af industrielle Forholde er Begyndt og 
har fremBragt den Bedring, som er 
isigte; mett fuldkommen Omordning 
er Me endnu opstaaet, hverken i vore 
internationale eller vore hjemlige 
Forholde. , 

Udenrigshandelen er Bedre. De 
sydamerikanfle Lande, som produce
rer Raamaterialier og Levnetsmid
ler, finder nu Bedre Markeder, sad 
de fa år lempet væk de overflødige 
Lagre af Handelsvarer, som har væ-
ret dem til Bryderi, og Begynder at-
ter at kjøBe i væsentligt Omfang. 
Forholdene i Asien er i Bedring, og 
Prisen paa Sølv har Bidraget til 
at fremme Handelen med Asien. De 
udenlandske Vexelkurser er kraftigere, 
hvilket betyder gunstigere. Betingelser 
for udenlandske Kjøbere i vort Mar
ked. 

Knapheden i. Tilgangen paa Be-
boelseshuse har bragt stor Aktivitet i 
Husbygningen over hele Landet, og 
dette har kanske været den ledende 
Indflydelse i Retning af industriel 
Gjenoplivelse. Jern- og Staalindu-
strien har havt Gavn af Byggevirk
somheden og er ligeledes -gunstig 
paavirket af afsluttede Kontrakter for 
Jernbaneudstyr, bedre Efterspørgsel 
for Redskaber, betydelige Salg af 
Automobiler, bedrede Forholde t Ol
iefelterne og almindelig Fremgang i 
de øvrige Industrier. ^Jertt» og 
Staalindustrien drives nu med om
trent samme Virksomhed som før Kri
gen. Fremgangen i de forskjellige 
Jndustrjer er imidlertid fremdeles 
ujevn. Den er stor og stø i nogle, 
men mindre og ustadig i andre. 

Musik: 
Mascagnis Opera „Den lille Ma

drat" fik den 10de Mat ett Sukces 
paa det koMelige Theater i Kjøben-
havtt under Ledelse af Georg Høe-
tierg. De fornemste Partier blev ud
ført af Fru Birgit Engels Helge Nis-
fen og Wiedemann. „Nationaltiden-
de"s Anmelder skriver efter Forestil-
lingen blandt andet: , 

«Igjen en Revolutionsopera! Em-
net fra den franske Revolution under 
Robespierre synes uudtømmeligt.Selv 
vor i Retning af Noviteter faare be
skedne Operascene paa Kongens Ny-
jtorv har i kort Tid nu konsumeret 
.ikke mindre end tre af denne Art, og 
det fra alle Tungemaal, en dansk fra 
Ettna, ett fransk fra Massenet og nu 
sidst igaar en italiensk fra Mascagni. 
Hvornaar mott nu Turen kommer til 
en Bolshevik-Opera med Lenin og 
Trotzky? Mere aktuel, vilde denne i 
hvert Fald ^være, og mindre blodig 
kunde den jo vanskelig blive, og den 
er maaske allerede paa Trapperne." 

«- «-
Forleden havde de unge norske 

Komponister Matineen Logens Sal 
i Kristiania. Komponist Ulvestad 
skriver i den Forbindelse i^,,Morgen
posten": .. 7 

Ved denne „Unges KottcerF som ved 
de tidligere blev tttatt glædelig over
raflet. Ter var ukjendte Navne font 
traadte frem med Digtning for W-
kester, fom selv Orkesterkjendere im
ponertes over. Blandt de helt 
ukjendte vil jeg fda først Lov at 
nævne- Arvid Kleven. Hans Stykke 
„Lotusland", bad Bud om et orkestra! 
Talent som jeg glædede mig over. 
Denne unge 22-Aaring digter selv-
stændig og kjender allerede selv de 
moderneste Orkestereffekter. Ved vi
dere studier bil han nok ogsaa net a' 
Dybden og den høiere Teknik. -

Sigurd Jslandsmoen stoh frem 
nted ett „Nors? Ouberture"x som klang 
festlig mett almindelig. 

Fridtjof Kristoffersen fjender vi fra 
før. Hans solide Teknik og selvstæn-
dige Fantasi og Albor bar det atter 
en Glæde at Møde. 

Julius Dahls „Ved Stranden" "var 
mere almindelig, men belklingende. 

Oscar Gustabson viste sig baade 
fom Dirigent og Komponist fra den 
gode Side. Det klang godt og Stig-
ningen bar godt plaser et 

Hagerup Bulls Sonate for ̂ Violin 
oa. Piano bar et Betydelig Værk med 

kanske altfor stor Paabirktrotg af 
Grieg —mm det glædelige bar at 
her fandtes en font Bygger paa helt 
hjemlig Grund. 

En Anonym bar repræsenteret med 
et lidet Værk for Strygeorkester og 
det klang naturlig og stærkt melodisk. 

Pauline Halls „Nocturne Pari
sien" bar birkelig et godt Værk. Li
geledes Carsten Carlsens „Sinfori-
i etta". Jeg bil Bare haaBe at alle 
disse unge bil bende mere sine Øine 
mod Fædrenes Fjelde og digte om det 
som etts eget Folk eter af (Stendomme-
ligheder og Rigdomme. 

Arbe Arbesen og Waldemar Alme 
spillede Violinsonaten, og disse to ud
mærkede Kammermusiktolkere btste 
paatty sin Jitteresse for ung nors? 
Musik og høstede stor Applaus for sit 
Spil. 

Kapelmester Toralf Voss lededs 
det hele med Ro og Slagfærdighed. 
De uNge Komponister bleb fremkaldt 
og bleb stærkt hyldet. x 

V Ä-
Attgsburg Seminars Musikkorps, 

font i den senere Tid har gjort sig 
meget fordelagtig bemærket, reiser 
igjen ud paa en Tournee. Fredag 
den 9de Juni gibes Koncert i Will-
mar, hvorpaa Reisen gaar til Far? 
go, hvor de vil spille under Frikir
kens Aarsmøde, som holdes der fra 
6te til 12te Juni. 
. Paa sikt forrige Tournee traf de 
musicerende Augsburgstudenter til
dels paa gamle Venner, hvor de 
mindst havde ventet det. Paa Toget -
etsteds blev et Par af Gutterne tiltalt 
af ett ældre Herre, der bar bleven 
opmætkfom paa Uniformerne og. 
„Augsburg Band" paa Stortrom
men. Han fortalte dem, at han en
gang habde været Lærer ved Skolen. 
Det viste sig at bære Rasmus K. R. 
Daa, fom for 40 Aar siden underbiste 
i Historie bed Augsburg, og som itu 
i en* Aarrække har bæret Regjerin
gens Naturålisationsembedsmand i 
Duluth. 

* # 
Manitou Concett Company, St. 

Olaf College, Northfield, Mtmt., gab 
fornylig ert Koncert, som bleb udsendt 
gjettrt5ht den traadløse Telefonstation 
tilhørende Skolens Fysikdepartement. 
Indkomne Rapporter tilkendegiver, 
at det vellykkede Program blev Hørt 
over et meget stort Distrikt. 

Kompaniet er en. forholdsvis ny 
Musikorganisation ved St. Olaf og 
repræsenterer Institutionens Bedste 
tttusikalfle Talent i dens forfljellige 
Grene. Det bestaar af de følgende 
Kunstnere: Hillard. Langlie, Vio
linist og Violininstruktør véd Musik
stolen, Benjamin Edwards, Pianist 
og Akkompagnatør, og Florence Ja
cobson, Baryton, som har sunget de 
indlagte Barytonsolopartier i det be-
rømte St. Olaf Kor de sidste tre Aar. 

Kompaniet kommer til at foretage 
en længere Tourtte gjennem Nordo
sten i Løbet af Sommeren, under I. 
Olani Petersons Ledelse. Koncerter 
vil blive givet X Minnesota, Wiscon
sin, North og South Dakota. 

# *, 

Den populære svenfle Visesanger 
Arkitekts Gustav Fonandern kommer 
til Høsten tilbage til Amerika med 
ttye Viser og „Dragspelstrallar" samt 
•godt "Humør. Han agter dennegang 
at besøge flere Steder, end da han 
forrige Gang bar her. Fra de fleste 
Steder, hbor han bor, er der kommet 
Indbydelse til at gjetttage Besøget. 
Ibaar har Fonandern foretaget en 
vellykket Tournee gjennem Finland. 
I Sommer vil han ruste sig til Ame
rikafærden, der begynder i Oktober 
sammen med Sangforeningen ,,Ly-
ran" i New Dork. I Minneapolis 
og St. Paul venter han at opttoebe 
i December. 

Et Halvt hundrede danske Studen
tersangere har nylig foretaget ett 
Koncerttourne gjennem Finland un-. 
der Ledelse af Asger Bruhn. ' 
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Krig mod Msterøvere. Washing
ton den 4de Juni. Justitsdeparte
mentet erklærede idag Fribyttere og 
Fiskepirater i Alaskas sydvestlige Far
vande Krig paa Kniven. Der vil, 
siges det, isommer blive ført kraftig 
Krig mod dem, hvis Plyndringer si
den 1919 alborlig har fladet Fiskebe
driften paa Stillehabskysten. Tre 
Departementer, Fintms-, Handels-
og Justitsdepartementet, bil samar
beide i dette. Forenede Staters Ad-
bokat i Juneau har saaet Ordre om 
kraftig at forfølge alle Sager. 

Tre Skibe udsendt as Finansde
partementet for at forfølge. Røbertte, 
er nu paa Vei til sit Bestemmelses-.' 
sted via Panamakanalen. Fiflepira-
tetnes Herjinger i Alaskas Farbande 
har bæret ett alborlig Trusel for Fd» 
jkeriBedristen i tre Aar, siges det. 
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