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Internationalt Sprog. 

Den franske Sprogforsker Proses-
for Paul Passy har nylig i en læn
gere Artikel hævdet Nødvendigheden 
af at faa anerkjendt et internationalt 
Verdenssprog, men afviser Tanken 
om enten at optage Latin eller et la-
vet Kunstsprog. Han udtaler, at det 
internationale Hjælpesprog maa søges 
blandt de levende Sprog; men 
at dette ikke maa være saa overmæg
tigt, at det stiller de andre helt. i 
Skyggen. Dette er det samme Stand
punkt, som for flere Aar tilbage blev 
hævdet af Fredsvennen Passy, som 
tillige var saa elskværdig at foreslaa, 
at man skulde vælge Norsk. Desvær
re glemte han at oplyse om, enten 
man skulde vælge Landsmaal eller 
Rigsmaal. Nu foreslaaes imidlertid 
et helt andet Sprog. • x 

I en senere Artikel i „La France 
,Libre", gjengivet i,„Mgbl." af'Dver-
ifører Karl SchiØrn, opstiller Passy 
de Krat), som bør stilles til et saa-
dant Sprog. Det er klart, siger han, 

:itit vedkommende Nation ikke maa væ-
irc helt ubetydelig i Tal. Den maa 
f strax kunne skaffe det nødvendige An-
k tal Særere for den hele Verden. 

Det er dernæst ønskeligt, at det ikke 
; er et Folk, som først nylig er naaet til 
: moderne Civilisation, forat dets 
'Sprog skal kunne besidde den Udvik
ling, som hører med til denne Civili
sation. 

Sproget bør bære let at lære, have 
en enkel Bygning og grei Udtale og 
helst være velklingende. 

Nu vil man have lagt Mærke til, 
hvorledes de forskjellige Kunstsprog 
mere og mere nærmer sig Latin, som 
fremdeles har stærk Indflydelse paa 

' be europæiske Sprog. „Volapuk" og 
„Espelin" stod fjernet sra Latin; 
„Posilingua" —- „European" — 

: „Nov-Latin" — „Esperanto" og 
„Jdo" nærmer sig den mere og mere. 

Men et moderniseret og forenklet 
Latin har vi allerede fuldt færdigt i 
i t a l i e n sk! Den portugisiske Ft-

. Islog' Goncalves Vianna har allerede 
"for flere Aar siden fremholdt, at ita-
^ Iienff er netop hvad vi behøver. 

Om dette Sprog siger Prosessor 
Paul Passy: „Italiensk svarer netop 

• til vort Behov. Det er sorholdsvis 
: enkelt i sin Bygning, det er udmærket 
velklingende og harmonist, — dets 

, Ortografi er greiere end i de fleste 
J: europæiske Sprog, — og det eier ett 

Literatur, font neppe staar tilbage 
' for den engelske, franske eller tyfle. — 

Det er bøieligt og udviklingsdygtigt, 
: idet det har en Kreds af rige Dialek

ter omkring sig. Og det Folk, som 
' idag taler Italiensk som sit Moders-

metal, er talrig nok til afskaffe den 
. hele Verden dygtige Lærere, — men 
- ikke sya mægtig, at det birker kuende 
-paa andre Nationer. -
~ J Omkring Middelhavet er det alle-
?jtel>e Fælles-Sproget, og den hele 
.Verden over er bet Musikens Sprog. 

-> Endelig har vi — om bore Planer 
-ikke naar helt frem — den Trøst, at 
nogen Tids Studium af Dante's, af 

. Manzoni's og Pelico's'Sprog Me er 
uden Udbytte. — Det er ikke — som 
Gtrævet med Jdo og andre literatur'-

1Iøse Nylavninger — spildt Møte og 
bortkastet T^d." 

Af mange Grunde er Italien vel 
"egnet til at bære Mødested for Ver
denskongresser. Kan dets bakre 
Sprog ogsaa blive det internationale 

Werdensjprog, bil Rom for tredie 
'Gang kunne Awe «Verdeitsherffer-
inde". 

Den nye Skandinavisme. 

For bel fjorten Dage siden aabne-
des i Kjøbenhavn et nordisk Presse
møde. Hensigten var særlig at frem
me Turistsagen; roen man vilde ved 
denne som andre lignende Sammen
komster søge at styrke Fcellessølelsen 
og Samholdet mellem de nordiske 
Folk. I Anledning af de fremmede 
Pressemænds Besøg skriver 1 dansk 
„Ncktionaltidende" blandt andet: 

Den gamle Skandinavisme, den 
fra før 1864, stod under en ensidig 
dansk Politiks ulykkebringende Tegn. 
Med en Tilbøjelighed 'til Romantik, 
der faldt saa meget lettere, fordi den 
nu passede saa godt i de nationale 
Interesser, vilde de danffe National
liberale have Kampen for Danskhe-
dens gamle Sydgrænse opfattet ikke 
som et dansk, men et nordisk Fælled-
anliggende. Og da saa i Asgjørel-
sens Stund dette viste sig ikke at boere 
Tilfældet, føltes det ikke blot som en 
smertelig Skuffelse, men næsten som 
et as Brurefolkene begaaet Forræ
deri. 

Og faa blev der stille om Skandi
navismen i adskillige Aar, og den i 
ds tre Nationers bredere Lag hersken-
de Uvillie mod en af de andre eller 
mod begge fik Lob til at udvikle fig i 
Stilhed. -

Den nyere Skandinavisme har søgt 
at undgaa den gamles Fetlgreb ved 
at holde sig til Realiteternes Verden, 
til de Omraader, hvor der virkelig er 
eller kan blive Fællesskab i Interes
ser. Dette er forstandigt. Det kan 
kun beklages, at den Mulighed, som 
Verdenskrigen gav for at skabe en 
Organisation til permanent Samar
beide ikke bfev udnyttet, skjøntx matt 
havde et saa fortræffeligt Udgangs-
punkt font Konge- og Ministermøder
ne. Denne Forsømmelse har ført tit, 
at efter Krigen er ved de økonomiske 
Interessers Spaltning de nordisks 
Folk atter drebet længere bort fra 
hverandre. 

Skal der fornttré et virkelig brug
bart skandinavisk Samarbeide istand, 
faa ntaa først og fremst,den offentlige 
Mening i de respektive Lande bære 
med, og derfor er det godt, at Pres-
sen møder frem til nordiske Sammen-
komster. Det tør jo nemlig uden vi
dere forudsættes, at denne Presse 
med det samme.ogsaa forstaar og an
erfjender den Pligt, som den dermed 
paatager sig. Det er ikke gjort med 
at drikke Brorflaal og raabé Hurra; 
det bar der altfor meget af \ den 
gamle Skandinavisme. Hvad det. 
kommer an paa er, at nordiske Presse
mænd vænner sig til at føle sig som 
de naturlige Forsvarere ikke blot af 
sit eget Lands, men af hele Nordens 
Wre og Interesser. Hvor et-enkelt' 
as de nordiske Lande bliver angrebet, 
er det alles Pligt at træde ttl, og 
hvert Lands Presse maa indenfor fk 
ne RæKer holde Justits med ond
skabsfulde Smædeskrivere, der fer en 
Forretning ved at logre for flette In
stinkter af Ubillie hos et af Folkene 
mod et andet. -• 

Hvad der af reale Spørgsmaal kan 
komme Folkene imellem, striber det 
nævnte Blad til Slutning, kan vi nok 
faa ordnet paa fredelig og hæderfuld 
Maade, naar der er god Villie og 
Tillid paa begge Sider. Men denne 
Tillid skabes ikke uden Pressens dag
lige og omhyggelige Medvirkning. 

Ambassadørens Tale. 

Senator Watson af Indiana be
nævnes i Regelen sont ert „Admini
stration Senator" og en intim Ven 
af Præsident Harding; men Præsi-
denten vil neppe ønske at blive holdt 
ansvarlig for Senatorens Tale forle
den, i hvilken han angreb den bri
tiske Ambassadørs Sir Auckland 
Geddes,'for dennes angivelige Udta-
leifer i en Tale i Chicago den 12te 
Marts. Senator Watson paastaar, 
at den-britiske Ambassadør havde 
sagt, at „vi (de! Forenede Stater) ikke 
maatte have nogen Handelsslaade 
paa denne Side", og. at amerikanske 
Exportører maatte benytte engelske 
Skibe til Befordring af amerikanske 
Varer. Hvad/ Ambassadøren ifølge 
pyalideligt Referat virkelig sagde, 
var følgende: - • > 

„Dere bygger > op paa egen 
Haand en stor Handelsslaade. Na
turligvis har dere fuldkommen Ret 
til at gjøre dette; mett lad os erin
dre, at naar det kommer til Spørgs-
maal om Handelsbalancen mellem 
Landene, vil det betyde, at der vil 
blive formindsket Tilgodehavende — 
Dollar-Tilgodehavende — for Brit
terne tilsat kjøbe eders Varer med 
her i Landet." 

r- . > 

til at bygge en stor Handelsslaade. 
Han vilde visselig" ikte fortænke Ame
rika i, at det bliver gjort Men sam» 

tidig omtaler han, hvorledes dette 
unægtelig maa paavirke Englands 
Midler her i Landet til at kjøbe ame
rikanske Varer . sor. Naar det kom
mer til Stykket har jo England lige
som andre Lande intet andet at Ma
le med end fine egne^Barer, Produk
ter af sit eget Arbeide, og Tjeneste, 
som Landet kan yde, för@$.-$torebe-
fordring. 

Den britiske Ambassadør udvidede 
nærmere i sin Tale den store Foran
dring, som var foregaaet i Storbri
tanniens' Stilling „med Hensyn til 
Landets Evne til at betale i Dollars 
for de Varer, det fager her fra Landet 
— en Forandring -saa grundig, at 
den tør havenen stor Indflydelse 't 
Fremtiden paa Handelsgangen mel
lem eders Land og mit." Han talte 
ivrig for „forstandigt Samarbeide 
mellem Forretningsmændene i alle 
Nationer (og han nævnte Frankrige, 
Italien, Belgien og Japan saavel 
som Storbritannien) for at fremme 
deres kommercielle Interessér." Idet 
han fremholdt Tilstandene før Kri
gen, sagde han blandt andet: 

„Atter ett stor Del af de britiske 
Kjøb her i Landet blev betalt for ved 
Hjælp af Tilgodehavender erhvervet 
ved Tjenester ydet af den britiske Han-
delsflaade, bed britiske Assurancesel
skaber, bed -Uddannelse gibet i Stor-
britannien og paa andre mindre vig
tige Maader.. Der foregaar nu en 
stor Forandring, atter som Følge af 
Krigen, i Forbindelse med g)Mfett af 
disse Tjenester." . 

Der kan vanskelig i disse Udtalel
ser sindes nogen saadcm Trusel, som 
Senator Watson vil lægge i dem. 
Meget mere maa matt lægge Mærke 
til, hvor fuldstændig de stemmer med, 
hvad Præsident Harding selv udtalte 
i ett Tale, han nylig holdt for de For-
enede Staters Chamber of Commerce, 
idet hatt sagde: 

„Lad. os sælge Ting, som Amerika
nere kan producere med Fordel til 
dem, som ikke kan producere dem. 
Lad os kjøbe de Tingede har at sæl
ge til os, og som vi ikke producerer. 
Af saadanne Udvexlinger kommer 
retmæssige Forhold og Handelsba
lancer og fortsat Fremgang for den 
store menneskelige Procession." 
I begge Tilfælder fremholdes den 

uimodsigelige Sandhed, at ett Nation 
for at kunne^ kjøbe ogsaa ntaa kunne 
sælge. 

have 

samarbeide med Luroxa. 

I ett enkelt Ting af dem, der maa 
regnes til'udenlandske Affqerer, har 
Regjeringen i Washington gaaet med 
paa at samarbeide med Europa, idet 
den har antaget ett Indbydelse fra 
England og Frankrige til at deltage 
i en Granskning af tyrkiske Grusom
heder. Udenrigsminister Hughes 
søgte, da han besvaredp Indbydelsen, 
at vise sig varsom ligeoverfor visse 
Senatorer og andre, som stadig har 
hævdet, at bi intet har med udenland
ske Affærer at gjøre, og han maatte 
saaledes se til at gjøre det klart, at 
vor Regjering bed at modtage Ind
bydelsen ingenlunde hinder sig til 
nogenting. Amerika vil som sæd-
banlig sorbdholde sig jtlle Rettigheder 
og vil ikke samtykke i at lade sig lede 
af fremmed Politik. For at bise vor 
Upartiskhed hentyder Mr. Hughes 
ogsaa til, at Undersøgelsen i Tilfæl
de ogsaa bør indbefatte mulige Gru-
f omheder, som Tyrkerne kan 
bæret Ofre for. 

Det er heller intet at gjøre Und
skyldning for, at de Forenede Stater 
deltager i denne Undersøgelse. Der 
er tilstrækkelig Grund for Amerika 
til at optræde i Sager vedrørende 
det nære Orienten. Det amerikan
ske Folk har udført en hel Del men
neskekærligt Arbeide i de Egne. 
Missionærer, Lærere og Læger er 
bleben sendt did fra de. Forenede 
Stater i hundrede Aar. Hbad der 
«er anbendt i Penge paa dette Ar
beide, beløber sig til enorme Stznt-
mer. Der er al Grund til at fam-
arbeide med andre Magter i at un
dersøge, hvad Skridt der kan og bør 
tages for at hindre de fortsatte 
Voldshandlinger og Myrderier i hi
ne tyrkiske Egne. 

Esterretningen om, at de Forene
de Stater har antaget Indbydelsen, 
fees at hade vakt en betydelig Inter-
esse i Paris, hvor man spørger: Be-
tyder det, at de Forenede Stater 
igjen vil gaa ind i europæiske Affæ
rer ?; Den bekjendte Korrespondent 
Edwin L. James telegraferede til „N. 
9- Annes", at det udentvil er saa, 
som UdenrigSrnmisier HugheS siger, 
at det er mennefkekjærlige Hensyn, 
som gjør fig gjældende; men hver Som. man ser,, siger Taleren ud 

trykkMg, at bi har fuldkommen -ReHTett Mr. Hughes eller nogen aNden 
kan saa meget som røre ved nogen 
Affære angaaende Lilleasien uden at 
berøre den europæisk^ politiAe For 

vikling, som er den mest forviklede 
af alle de Forviklinger, som den 
amerikanske .Administration hidtil-
har habt saa meget imod. 

Lad os forklare Stillingen, siger 
Mr. James. Den Sag. i Lilleasien, 
som skal undersøges, er denne: Det 
paastaaes, at Tyrkerne har mishand-
let de kristne i Egne under deres Kon
trol, og dét paastaaes, at Grækerne 
her mishandlet Muhamedanere i Eg-
ne under deres Kontrol. Mr.'Hughes 
er gaaet ind Paa denne dobbelte "Un
dersøgelse. At undersøge Situationen 
og afgjøre, hvor Skylden ligger, og 
faa lade det blive dermed, Vilde aa-
benbart bære til ingen Nytte. Der
som Undersøgelsen skal blibe til noget, 
ntaa Saaret læges bed Politisk Be
handling. Medmindre Washington 
bgter at sende Soldater nok ind i. 
Lilleasien for ai beskytte dem, font 
er i Fare, maa der træsfeS ett politisk 
Ordning for at bebæge dem, forn har 
Kontrollen i angjældende Omraader, 
til at forandre sin Opførsel. - > 

Det oprindelige Forflag fra den 
britiske Regjering bar ett Undersøgel
se af de angwelige Grusomheder, som 
Kemalist-TyrkerNe beskyldtes for. 
Franskmændene bar strax billige, 
mett forlangte, at der ogsaa skulde 
bære en Undersøgelse af Grækernes 
Opførsel. Grækerne har forn britiske 
Agenter i Lilleasien kjæmpet mod 
Kemal, for hvem Franskmændene næ
rer Sympathi. ,Der er liden Tvil 
ont, at en upartisk Undersøgelse vil 
paavise Overtrædelse fra begge Si
der, og ethvert Forsøg paa at fjerne 
Ondet maa lede til et Forsøg paa at 
ordne de rivaliserende Krav i Lille
asien. Den Slutning, Mr. James 
kommer til, er altsaa: 

„Dersom det nye Foretagende, som 
Amerikanerne er gaaet med paa, skal 
føre til en Rapport og intet andet, 
vil det være til ingen Nytte i prak
tiske Øiettted, ligegyldigt hvor god 
Hensigten er. Dersom der skal gjøres 
noget ved Sagen, efteråt det er kon
stateret, hvor Skylden ligger, maa 
det* gjøres ved politisk Handling." 

Mangel paa Rundskab om an
dre (andes Forholde. 

Aarsberetningen fra det videnska
belige Institut i Washington, D. C., 
Smithsonian Institution, har et Ka
pitel om geografisk og sproglig Uvi
denhed. Under Krigen, heder det der» 
fik man større Interesse for Geogra
fi her' i Latldeh, da man fik Ørnene 
op for Vigtigheden af internationalt 
Slægtskab og Forbindelse, hvad enten 
det angaar Udvidelse af Handelen, 
Folkeretsspørgsmaal, eller en eller 
anden Forening til Fremme af Fred 
eller andet Maal. Krigen har tyde
lig vist, hvordan alle Nationer er fi
nansielt afhængige af hverandre. -

Amerikanske Konsuler i fremmede 
Lande har i flere Aar protesteret mod 
og fremhævet den Feil, der er be
gaaet ved ikke at sørge for Indførelse 
af amerikanske Bankforbindelser og 
Kredit paa Steder, hvor man ønskede 
at drive Handel, og ligeledes mod 
Amerikanernes Ligegyldighed med 
ikke at lære fremmede Sprog og ikke 
gjøre det ringeste for af f ætte sig ind 
i fremmede Landes Sæder, Skikke og 
Smag. 

Krigen har foxaarfaget en Om
væltning i dette Forhold. Det viser 
sig, at vore Penge, vore Fødevarer, 
vor tekniske Dygtighed og vore Fa-
brikvarer trænges og ønskes overalt. 
Den amerikanske reisende flipper nu 
forgjæves at lede efter det amerikan
ske Flag i fremmede, oversøiske 
Havne. 

Kjendskab til Geografi er nu blevet 
et nyt Krav i vor Forretningsver-
den. For at kunne bribe Fabrikdrift, 
Udførsel og Indførsel og Transport 
og oparbeide et Salgsmarked over 
hele Verden,, kræves der, hvis dette 
skal kunne holdes i Balance, et ud
strakt Kjendskab til Stedernes geo*-
grasifle Forhold. Det er nu almin
deligt, at større Firmaer ansætter 
dygtige Geografer til at løse alle ban-
skelige Spørgsmaal inden Verdens-
handelen, saasom Spørgsmaal om 
fremmede Landes Hjælpekilder, Kli
ma, Afstande, Ruter, Folkets Race, 
den almindelige Smag, Post- og 
Toldspørgsmaal og meget andet. 

Saavel i den senere Tid font tid
ligere i Tidernes Løb er der blebet 
begaaet mange Feil med de mest ska
delige Følger paa Grund af Folks 
Uvidenhed om Geografi- og Forhold 
i andre Lande. 

Man antager nu^at Geografi og 
fremmede Sprog vil blive blandt de 
vigtigste Fag i Undervisningen, saa
ledes at vor Ungdom her i Landet 
paa denne Maade ogsaa vil være 
istand tfl qt fættefø ntin mfermriio« 

% 

nåle Forhold. Det er kanske - intet 
andet, der mere tydelig viser, hvad 
Verden er, og paa en faa effektiv 
Maade viser Nytten af sælles viden
skabelige Kundskaber end Geografien. 

Vonus-Billen. 

Bonus-Billen, den foreslaaede Lov 
ser Bevilgning af en Godtgjørelse til 
alle, som gjorde Tjeneste i Atm een 
eller Flaaden under Krigen, blev 
8. ds. endelig formelt forelagt Sena
tet fra Finanskomiteen og opfat paa 
Senatets Kalender, hvor den forbli
ver, mdtil Senatet beflutter at tage 
den op tik Behandling. En Gruppe 
af Senatorer er inde for, at dette 
gjøres snart, uden at bente Paa^Fuld-r 
førelse af Tar if=99 filen; men flere af 
de republikanske Ledere er imod no
gen Afbrydelse af Tarif-Billens Be
handling, da de forudser, at Kampen 
over Bonus-Billen bil tage mindst 
en Moaned og kanske sex Uger.. 

Den nu foreliggende Bill skiyer sig 
endel fra Husets Bill og temmelig 
meget fra den Bonus-Bill, som blev 
indstillet i .Senatet isjor og senere 
sendt tilbage til Finanskomiteen paa 
Anmodning af Præsident Harding. 
Den bigtigste Forandring fra det op
rindelige Lovforslag er Fjernelsen af 
Bestemmelserne ont kontant Bonus 
og „Reclamation". Som nu affattet 
bilde Loben give hver Veteran Retten 
til at vælge hvilkensomhelst af føl
gende Planer: 

Reguleret Tjeneste-Løn, men kun 
fbrsaavtøt den regulerede Tjeneste-
Godskribning ikke oversteg $50. 

Reguleret Tjeneste-Certifikat med 
Bestemmelser om Bank- og Regje-
rtnglaan paa samme. 

Hjælp til FaguddanNelse. 
Hjælp til Erhvervelse af Jord til 

Dyrkning. 1 

Det anslaaede Kostende for hver af 
disse Planer er $16,000,000 for de 
kontante Betalinger, $3,364,909,= 
481 for de regulerede Tjeneste-Certi
fikater, $412,425,000xfor Hjælp til 
Farm-, Hjem- og Jordoptagelse, og 
$52,325,000 fof Faguddannelse. Ud-
gisterne under sidstnævnte Plan og 
den kontante Bonus-Plan vilde ende 
i 1925 ifølge ̂ Komiteens Overslag 
og for Farm-, Hjem- og Jordopta
gelsen i 1929. Udgifterne under 
Certifikatplanen vilde vedblive til 
1966 med en Totalsum af $655,991,-
670 til 1943, naar Certifikaterne vil
de begynde at forfalde. , !" ' 

Til Forklaring af Billen sagde 
Formand McCumber i sin Rapport, 
at Beløbet af den regulerede Tjeneste-
Godskrivning vilde blive efter en Taxt 
af $1 pr. Dag for indenlandsk Tje
neste og $1.25 for udenlandsk Tjene
ste, med Fradrag af den $60 Bonus, 
der blev betalt, da Veteranerne blev 
udskrevet fra Tjenesten. I intet Til
fælde kunde imidlertid Totalbeløbet 
overstige $500 for dem, .der gjorde 
alene indenlanff Tjeneste, og*$625 for 
dem, som har gjort baade inden- og 
udenlandsk Tjeneste. 

De regulerede Tjeneste-Certifikater, 
betalbare ved Udløbet af 20 Aar fra 
Udstedelsesdagen eller snarere i Til
fælde af Død, vilde have en paaly
dende Værdi af 3,013 Gange Total
beløbet af den regulerede Tjeneste-
Godskrivning. Indtil 1ste Januar 
1926 vilde Banker være bemyndigede 
til at laatte Veteranerne et Beløb 
svarende til Halvparten af den regu
lerede Tjeneste-Godskrivning plus 
Renter efter 4% Procent med qarlig 
Rentesrente fra Certifikatets Deto. 
Ester 1. Jan. 1926 vilde Regjeringen 
tilstaa Laan paa Certifikaterne. 

Formond McCumber siger i fin 
Rapport, at Komiteen havde anbefa
let Fjernelse af Bestemmelsen om 
„Reclamation" i Husets Bill af føl-
gende Grunde: 

„Hvilkensomhelst Plan for „Recla
mation" (Tørlæggelse af Myr eller 
Frugtborgjørelfe af Ulænde) vilde 
blive overordentlig kostbor og vil i 
Længden nødvendiggjøre Anbringel
sen af Millioner af. Dollars; det vil 
blive mange Aar, inden en Veteran 
bipjære istand til af afgjøre, hvorvidt 
han kunde sikre fig nogen Rettighe
der uyder saadan Plan, og hvor 
Projektet vilde blive beliggende, og 
idet hatt skulde indgive Ansøgning om 
saadan Hjælp, vilde Veteranen ikke 
vide noget om Projektets Beliggen
hed, Kostende eller Fordele. . 

Under den istedet indførte Bestem
melse om Optagelse af Land vilde 
Veteraner blive gibet Fortrinsret i 
Optagelsen af Retzjeringsland eller 
Indianerland, font er aabent til Op
tagelse. Til at betvle med bed saadan 
Vandoptagelse tilde være beri
gede til en Sum svarende til den re
gulerede Tjeneste-Gvdffrivning for-
figet gted 25 Arocent." ' • • 

Musik. 
Forledert saa Wilbur Webster 

Judd> „St. Paul Pioneer Press" 
Musikanmelder, sig nødsagen til i en 
Artikel paa over to Spalter i et Søn-
dagsnumer at gjøre Rede for. sin 
Stilling som Kritiker og for Kritikens 
Opgav? i sin Almindelighed. Han 
bar bleven overfuset med Kritik af 
endel Indsendere, fordi han havde 
leveret, hvad vedkommende anfaa som 
en ttokfaa skarp Kritik mod St. Pouls 
Mandskor, Orpheus Club. 
. Det er især Amatører og Begyn
dere Mr. Judd behandler i sit „For
svar". ^ ; 

Uanseet hvor beMden og velop
dragen Dilettanten, den musikalske 
som den dramatiske, katt være i Fami
lien eller i Selskabslivet, undergaar 
han eller hun en mærkelig mental 
Forvandling i det Dieblik, han eller 
hun træder frem for Offentligheden, 

-synes ikke at være sig nogen mulig 
Mangel bevidst og befragter det som 
en Selvfølge, at Applaus, Blomster 
og uforbeholden Ro ydes, siger Mr. 
Judd. Hos de meget unge kyn beite 
være undskyldeligt — mener Mr. 
Judd; det kan opfattes font ubegræn
set Haab og Mod; men hos modne 
Mennesker gjør benne blinde Selv
tillid Kritikerens Opgave meget van
skelig. Han gibet derpaa en liden 
Beskrivelse af den fttitaartge svære 
Dame, der træder frem for Rampen 
og synger ont Vaaren med Halvpar
ten af Tonerne skjærende falske som 
en Fabrikfløite, og dog — paastaar 
han — Betragter vedkommende sig 
som en uopdaget Galli-Curci. Han 
siger videre/ at han endnu ikke har 
feet den Tenorfanger, font — lige
gyldigt hvor fpæd og spinkel hans 
Stemme er — ikke tillidsfuldt aspi
rerer til at blive en ny Caruso. 

Værst synes Mr. Judd det er med 
Dilettantorganisationer, der gjør 
Fordring paa en Masse Reklame og 
høitidelig forsikrer Kritikeren om, at 
han maa være tilstede, naar det hele 
gaar af Stabelen, for at levere en 
saglig Kritik: han ntaa ikke være ban
ge for at kritisere, de bil tvertintod 
sætte Pris paa det. Mr. Judd til-
staar, at han forføger at flippe und-
af, og naar det ikke lader sig gjøre, 
undflipper ham et dybt Suk og han 
giver sig ikast med fin Opgave, for
søger at være faa mild font mulig og 
paapeger Bare de allermest iøjne
springende Mangler. - ? -

Efterspillet bliver dog høist ubeha
geligt for alle Partér. ' Avisen over
svømmes as Indsendelser, hvori Kri
tikerens absolute Uduelighed paape
ges, og der opstaar en Forstyrrelse, 
som om selve Vesuv var i Udbrud-

# k 
Komponist Johannes Haarklou 

fyldte den 13de Mai 75 Aar. I ben 
Anledning holdt Søndfjordlaget i 
Kristiania en Fest for ham i Han
delsstandens Lokaler. I Festen,del-
tog omkring 70 Perfoner. Fhv. 
Statsminister Løvland førte Hæders-
gjæsten tilbords. En Række Taler 
blev holdt. 

Haarklou takkede Bebægét for al 
den Sympathi, font var blevet ham 
tildel paa hans 75-aarige Fødsels 
dag. Han kunde ved en Anledning 
som denne ikke undlade at kaste Blik
ket tilbage paa den Tid, som var 
gaaet. Han huskede, hvorledes Lars 
Holsjtr'og Abraham Berg-e for 22 Aar 
siden en Dag var kommet til ham og 
fpnrgt, om han havde noget imod, at 
de søgte Storthinget om Komponist-
gage for ham, og hvorledes dette For
flag faldt i Storthinget med den Be
grundelse, at han var en musikalsk 
Undennaaler, og at hart havde for
fulgt Johan Svendfen og Grieg. Det 
første havde han ikke taget sig noget 
peer, men det andet havde gjort ham 
ondt. Naar hatt derfor nu havde 
været gjort til Gjenstand for al den
ne Hyldest, sølte han det, som om 
det hele var et Eventyr, som han hav
de vanskelig for at tro paa. Han font 
tilslut ind paa Musikforholdene i 
Kristiania og fremkastede det Spørgs-
maal, ont det var rigtig anstændigt, 
at endel Musikvenner stal betale alle 
de Tusinder af Kroner, det foster at 
holde Filharmonisk Orkester. Dette 
Orkester burde være en offentlig In
stitution. Kristiania og Afer burde 
været musikalske Arbeidsherrer. Han 
fandt Musiklivet i Kristiania for Ti
den en Smule forceret. Hvad han 
allermest savnede vor Opera. 

Medens det elektriske Lys slukkedes 
i Solen, sang „Arbeidersangforenm-
gen as 64" i Skjæret fra en improvi
seret Varde Haarklous mægtige og 
kraftige Komposition sor Mandskor 
„Varde" under Ledelse af Alfred 
Rufs og med Operasanger Sberrenus 
jom Solist. 

Der indløb til Festen omkring 70 
Telegrammer, deriblandt mange fra 

Udlandet. Tilslut meddelte Sønd^. 
fjordlagets Formand, at Haarklou 
var udnoevnt til dets første. LEres-
medlem. ' . 

" ' * 'M 
Kunstnerparret Carsten og Esther 

Erhart Woll har i den senere Tid gi
vet Koncerter i Og omkring Chicago. 
Efter et Referat i „Skandinaven" at 
dømme bar deres Koncert i Paulus-
Kirken paa North Avenue, Chicago, 
overmaade vellykket. Referenten fæ
ster fig særlig ved Mrs. Walls Ud
førelse af Griegs Ballade og den be
tagende Maade, hvorpaa Mr. Woll 
foredrog Kjerulfs „Søvnen", Arl-
bergs „Med dina Blaa Øgon" og 
Sindings „D' er fje Draimtar". 

Raoul Gunsbourg, en russiff Jø
de og Musiker, mener, at han har 
opdaget Originalmusiken til Kong 
Salomos Høisang. Opdagelsen ffal 
han have gjort i et BiBelhaandskrift, 
som tilhører Synagogen i Kovtto. En 
Forfatter i „Svenska DagBladet" stil
ler sig meget skeptisk overfor „Opda.-
gelsen". Han siger, af de Vokaltegn, 
som GunsBourg omtaler, først Blev 
opfundet i det ottende Aarhnndrede 
efter Kristus. 

Beethovens 9de Symfoni dannede 
den mægtige Slutning paa en 
Veethoven-Fest, som. det Filharmoni
ske Selffab i Kristiania gav den 10de 
Mai. Schneevoigt dirigerede. Kor
partiet blev udført af Cæciliaforettirt-
gen og det Filharmoniske Kor. Solo
kvartetten bestod af Fru Flagstad 
Hall, Frk. Birgit Pederson samt Her
rerne Sigurd Hoff og Johannes 
Berg-Hanfen. 

Ä-
Jugofloviffe og czechoflaviske Stu-

denter i Paris har dannet et Sang
kor, der har vakt megen Opmærk
somhed. Ved en Koncert forleden 
gav de Sange paa Franff, Serbisk, 
Bøhmisk og Russisk. Czec^iske ^Folke
sange udgjorde en væsentlig Del af 
Programmet. 

A 

Marma Cckmpanari, Datter af den 
berømte Giuseppe Campanari i New 
Aork, har nylig med meget Held de
buteret i Vincenza, Italien, som Gil
da i Verdis „Rigoletto". 
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Paa Coven Garden i London op
førtes i Midten afMai hele Wagners 
„Nibelungen"-Ring paa Engelsk. 

Kvinders Adgang til Embeder i 
Sverige. Den svenske Regjering hav
de forelagt Rigsdagen et Lovforslag 
om Kvinders Adgang til StatsemBe-
der. Der var gjort nogle Undtaget!-
fer, bistnok særlig med Hensyn til 

i geistlige og militære Stillinger. I 
^vedkommende Rigsdagskomite, hvis 
Flertal indstillede Lovforslaget til 
Vedtagelse, havde et Par Mindretal 
endvidere foreflaaet Undtagelser med 
Hensyn til Dommerstillinger og 
Chefsposter. Resultatet blev imidler
tid, at Rigsdagens Førstekammer med 
56 Stemmer mod 53 forkastede.hele 
Loven. .Dermed er Sagen bortfaldt 
for denne Gang. 

Reisepa-5. D'Hrr. Hobe & Co., 
den^ norske SSTierikalmies General
agenter, meddeler, at de netop har 
modfaget et Telegram om, ^at norsk
fødte Borgere af de Forenede Stater 
og Canada nu kan reise til Norge 
uden viserede Pas. Dette gjælder^og-
faa svenskfødte Borgere paa Reise til 
Sverige. 

De allieredes Krigsgjæld til Ame
rika. Washington, 1.2te Juni. Lan
de, der fatte fig i Gjæld til de For
enede Stater under Krigen, har be
gyndt at indsende til Gjældsfunde-
ringskommissionen Erklæringer an
gaaende sine finansielle Forpligtelser 
i Forbindelse med deres Forpligtel
ser til de Forenede Stater. Det blev 
sagt i Skatkamret, at to Nationer 
havde sendt Indberetning om fin st-
nonfielle Status i Forbindelse med 
Gjælden til dette Land. Deres Nav
ne blev ikke opgivet. 

Erklæringer fra de andre Debitor
nationer ventes af Kommissionen. 
Imedens vil, blev det antydet. Fun-
dermgéunderhanMinger blive begyndt 
med Frankrige, hvis Regjering har 
bekjendtgjort, at en speciel Kommis
sion snart bil asreise til dette Land, 
medmindre Storbritannien, der skyl-
der 5 Milliarder of de 11 Milliar
der, som de Forenede Stater har til
gode i Udlandet, skulde tage første 
Skridt. ' ' . ' 

Jdppn og ZMNngkow-Konferen-
feit. Tokio den 13de Juni. For
sikring om, at Bestemmelserne i de 
forskjellige Overenskomster sluttet 
bed Nedrustningskonferensen i Wash
ington 'vil' blibe gjemtetnført, blev 
idog gibet af Admiral Kato, Japan! 
nye Premierminister. 
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