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Mden t Nuslnnd 
Aldrig i Verdens Historie har en 

Nation barret truet af eu saada« 
Ulykke, figer Kerensky. 

Volshevikerne varskuer Verdens Pro-
letariat om Udlandets „modrevo

lutionære Komplotter". 

Washington, 30te Juli. Ameri
kansk Nødhjælp til be hungerliden
de russiske Børn kunde begynde 48 
Timer, efteråt Amerikanere fængslet 
eller holdt tilbage i Rusland bar 
blevet løsladt og kommet -ud af 
Rusland, sagde Handelsminister 
Hoover idag. 

Officiel Underretning om Sovieb-
myndighedernes Beslutning at løs-

- lade Amerikanerne er endnu ikke 
modtaget. . 

Riga, 30te Juli. Herbert Hoo-. 
vers Tilbud om at hjælpe Rusland 
til at lindre Nøden som Følge af 
Hungersnøden paa betr Betingelse, at 
alle Amerikanere, som nu holdes 
fangne i Rusland, løslades, er blevet 
antaget af de russiske Myndigheder, 
der foreslaar Underhandlinger strax 
for snarest mulig at faa virkeliggjort 
denne Hjælp, ifølge et Telegram 
modtaget her idag fra Rosta Nyheds-
bureau i Moskau. 

Ztzaret er givet i Lwn Kameneffs 
Navn. Kameneff er Chef for den 
upolitiske Nødhjælps - Kommission. 
-Svaret lyder: 

„Den russiske Regjering er bleven 
underrettet om de af Herbert Hoover 
stillede Forflag i den amerikanske 
Hjælpeforenings Navn og finder dem 
antagelige, indbefattet Spøxgsmaa-
let om Løsladelse af amerikanske 
Vorgere. Den russiske Regjering 

- finder det nødvendigt at bestemme 
snarest mulig de nøiagtige Betingel
ser, hvorpaa Underhandlingerne kan 
begynde. 

„Dens humane Hensigter er be-
tryggende for Mad, Lægehjælp og 
Klæder til Millioner Børn og syge. 
Den russiffe Regjering betragter det 
som heldigt, om Direktør Brown el-
ler nogen anden Person bemyndiget 
til at underhandle strax vilde komme 
til Moffau, Riga eller Reval. 

„Den russiffe Sovietregjering ven-
ter et snarligt Svar, idet Tid og Sted 
for Underhandlingerne opgives. 

Kameneff." 
Herbert Hoovers Tilbud, om at 

hjælpe de syge og hungerlidende i 
Rusland blev stillet i et Telegram til 
Maxim Gorky som Svar paa Gorkys 
Bøn om Hjælp. 

Mrs. Marguerite Harrison, en 
Aviskorrespondent fra Baltimore, der 
var blandt de amerikanffe Fanger i 
Rusland, er bleven løsladt af Soviet-
myndighederne og ankom til Riga 
imorges. 

Det var de Forenede Staters Se-
nator Joseph I. France fra Mary-
land, som fik Miss' Harrison løsladt. 
Senatoren har opholdt sig i Soviet-
Rusland i flere Maaneder for at un
dersøge Forholdene og ankom hertil i 
Følge med Miss Harrison. ' ~ 

Senator France blev forundret 
over, at Rusland havde lovet at løs-
lade amerikanske Fanger. „Det hav-
de ikke besluttet noget sligt, da jeg 
forlod Moskau," sagde han. ' 

Han sagde om sin Tur, > at' den 
havde været uhyre interessant. . 

„Jeg er fremdeles i Favør af 
Handelsforbindelse med Rusland," 
sagde Senatoren. Han vilde ikke 
udtale sig nærmere, -før han havde 
f etaet hvile ud, da han var meget 

- træt. Han sagde, at han i Moffau 
. havde truffet Nikolai Lenin, den rus-

fiffe Sovietpremierminister. 
London den 30te Juli. 63 Rus

sere af alle Klasser er udnævnt til en 
Nødhjælpkomite med udstrakt Magt 
ifølge et Radiotelegram fra Moffau 
idag. Kameneff er Præsident for 
Komiteen. 

Komiteen staar overfor den svære 
Opgave at skaffe Forraad til 10 Pro-. 

svinser, hvor en Million Tons Føde-
? ' varer trænges. , ' > 

" Hundreder af nødlidende døde i 
" Rusland idag af Hunger ifølge uof-
ti ft delle Rapporter. Nødhjælpkomi

teen begyndte sit Arbeide med en sy-
' stematiff Ordning af Transportmid-

Terne, idet de fører Levnetsmidler til 
de hjemsøgte Distrikter med Jernba-

Riterne og tager Tusinder af Personer 
/^itd af de jamme StrM med de tilba 

gevendende Vogne/' Komiteen har 
Myndighed til at beslaglægge Føde-
midler, hvor den finder bent,«pg sen
de Tog hvorsomhelst den ønsker. 
' Meldingerne om Hungersnøden et 
overdrevne, figer Bladet „Pravda". 
En Redaktionsartikel 'i dette Blad 
sendt uS fra Moffau pr. Radio siger: 

„Der er ikke nogen flig Katastrofe, 
som Anti-Sovietpressen i fremmede 
Lande kunde ønffe at se. Den baarli-
ge Høst i Vokgadistriktet opveies ved 
en glimrende Nøst i Ukraine. (Situa
tionen er vatC.,^ men der er ingen 
Panik. Der ha/? /j. været nogen 
Pogromer. Der er t.ff'o*. ^øder i 
Hungerdiftrifterne.". 

Washington den 1ste Aug; ^ t' 
bert Hoover sendte idag Jnstrux til 
Walter L. Brown, Direktør i Europa, 
for den amerikanffe Nødhjælpadmi-
nistration i London, om strax at af-
reise til Riga og g]øre sig færdig til 
udstrakt Nødhjælpvirksomhed i Rus-
land. Hoover satte dog som Betin-
geise, at de amerikanffe Fanger maat-
te være udleveret og kommet ud af 
Rusland, som forlangt af Udenrigs
departementet, inden Underhandlin
ger indledes. 

Hoover telegraferede sin Jnstrux 
til -Brown ved Modtagelsen af de 
rusfiffe Sovietmyndigheders Svar 
paa Besked, han forleden sendte til 
Maxim Gorky, hvori det stilles som 
Betingelse, at amerikanffe Fanger 
maa løslades, inden Nødhjælp ydes. 

Berlin den 1ste August. Krig mod 
Polen og det øvrige Europa for at 
jundgaa Hungersnøden anbefales af 
Soviet-Krigsministeren Leon Trotz-
ky, ifølge russiffe Telegrammer mod
taget her idag. Det sagdes, at Trotz-
ky og Folketalere i Rusland frem
holdt, at i Tilfælde af Krig vilde an
dre europæiske Lande blive nødt til 
at ffaffe Rusland Mad. 

London den 1ste August. De alli-
eredes øverste Raad vil drøfte den 
russiffe Hungersnød ved sit næste 
Møde, oplyste Premierminister Lloyd 
George i Underhuset idag. 

Paris den 2den August. Femten 
Millioner Mennesker i Rusland vil 
omkomme af Hunger og Sygdom 
iaar, dersom ikke Hjælp strax bliver 
ydet, sagde Alexander Kerenffy idag 
i et Interview med United Press. 

„Aldrig i Verdens Historie har en 
saadan Ulykke truet en Nation," er
klærede Kerenffy. „Aldrig var 5er 
flig en Masse Mennesker uden Mad 
og udsat for Sygdom, Hungersnød 
og Pest. Ikke engang- Hungersnø-
den, som hjemsøgte China og Indien, 
kan sammenlignes med den i Rus-
land." 

Den tidligere Premierminister 
kom idag tilbage fra Prag, hvor han 
havde opfordret Czecho-Slovakkerne 
til at hjælpe Russerne. Han sagde, 
at Flygtninger, som han tras der, gav 
ham de Oplysninger, hvorpaa han 
baserede sine Udtalelser. 

Riga den. 1ste August. Medens 
Soviet-Rusland beder om Hjælp fra 
Aijierika og andre Lande for den 
hungerlidende Befolkning, udsendte 
den tredie Internationales Exekutiv-
komite idag fra Moffau pr. Radio en 
Henstilling til Verdens Proletariat, 
hvori det siges, at „Englands og 
Amerikas Regjeringer vil, at de rus-
fiffe Arbejdsklasser skal tillade dem. 
at bytte et Stykke Brød med en An
ledning til at faa. istand en Modre
volution paa russisk Grund." 

Det siges i Henstillingen, at 
Frankrige allerede saar istand et 
Komplot sammen med Rumænien og 
Polen^med det Maal at angribe So-
vieterne i det'beleilige Øieblik. Pro
letariatet bedes i denne Henstilling 
om at forpurre disse Komplotter ved 
Roden og ikke tillade Regjeringerne 
at stille nogen Betingelser for Nød-
h j o e l p . '  

Kjæmpedemoustrationer mod Krig. 
Berlin den 26de Juli. Kjæmpemæs-
sige Demonstrationer mod Krig vil 
blive holdt i alle større Byer i Tysk
land paa Søndag af „Vanføre Vete
raners Fredsliga". 'De anmoder 
Fredsforkjempere/ i 'de Forenede 
Stater, England og- Frankrige om 
at holde lignende Møder. 

13,795 amerikanske Soldater t 
Tyskland. Washington, 28de-Juli. 
Der er nu 13,795 Soldater paa tysk 
Jord ifølge'en Opgave fra Krigsmi
nister Weeks sendt til Senatet som 
Svar paa Senator Borahs Resolu
tion.. ~ . . 

Csruso bøh. 
Verdens mest berømte Tenorsauger 

bød i sin Fødeby Neapel ester 
Operation for at Byld. r ' 

En mærkelig Knnstnerkarriere. Bär 
oprindelig Mekaniker. Selv lær-

te han flg at synge. " 

Neapel den 2den August. Enrico 
CaMso, Verdens største Tenorsanger, 
døde her imorges Kl. 4. Hans her
lige Stemme forstummede for stedse, 
da han ikke var istand til at overvin-
de et Tilbagefald efter en Operation-
for en Byld. Skjønt dette var den 
direkte Dødsaarsag, var Sygdommen 
igrunden den samme, som angreb 
ham i New Aork i Vinter. Lægerne 
havde efter Operationen svært lidet 
Haab ont at redde Sangerens Liv, 
men forsøgte at forlænge Livet ved 
Indsprøjtninger. 

• » 

Da Caruso for vel tyve Aar siden 
først traadte frem paa Verdensscenen, 
stillede han snart alle sine samtidige 
i Baggrunden. Hans Plads paa Ve-
rømmelsensTind forblev urokket gjen-
nem Aarene, og det syntes, som om 
han endnu vilde beholdt denne Stil-
ling en Tid. Saa kom Sygdommen 
i Vinter. Han reiste hjem tiL Ita
lien for at hvile i det Haab, at Hvi-
len skulde gjeng've ham Stemmen. 

• Enrico Caruso blev bare 50 Aar 
gammel. Han var født 1871 i. Nea
pel, hvor han ogfaa døde. Der verse-
rede en romantisk Historie om, hvor
dan han blev Sänger. Som mange 
andre Størrelser paa Kunstens Om-
raade, var ogfaa han — heder.det — 
Gjenstand for en Opdagelse. En mu-
sikalff og kuttstelffende neapolitansk 
Fyrste blev en Dag opmærksom paa 
en ung Arbeider, som gik muntert 
trallende op ad Trapperne i Hotellet. 
Jo høiere han steg tilveirs, jo høiere 
op i Registret kom ogfaa hans vidun
derlig klingende Tenorstemme. Ten 
ligesaa rige som ædelmodige Fyrste 
fattede øjeblikkelig, hvad denne Stem-
me var værd, o?dermed varden tftige 
Proletars Lykke gjort. 

Men Caruso selv reducerede denne 
smukke Historie til det rene Opspind. 
„Jeg er aldeles ikke blevet „opdaget", 
sagde han. Men det forholder sig 
ganske rigtig faa, at han oprindelig 
tjente sit daglige Brød som mekanisk 
Arbeider. Faderen var en fattig 
Bondemand med en usædvanlig stor 
Børneflok, — Enrico var den fjor-
tende af ikke mindre end 24 Søsken
de, og han maatte tidlig ud at tjene 

for Føden. 
For at tjene lidt ved S'den af. sin 

Dagløn som Mekanikus skaffede han 
sig Engagement ved et beskedent Ope-
raselffab, der optraadte paa Teatro 
Nuovo i Neapel. Han arbeidede paa 
Værkstedet om Dagen, og om Afte
nen optraadte han paa Scenen, — 
mod en liden Godtgjørelse. 

- I 1894 debuterede Caruso for et 
Forstadspublikum i Neapel som 
„Amico Francesco" i Morellis Ope
ra af samme Natfft. Hans uforlig
nelige, høte, rige, mægtige Tenor
stemme ftørte ham fra Seir til Seir 
over alle de største Operascener Ver-
den rundt ..." ' 

Og saa var han ganske forskjellig 
fra andre Tenorer, der jo. er faa øm
findtlige og faa ængstelige og saa at 
sige lægger sig selv i Vat, forat deres 
kostbare Stemmemidler ikke ffal kom
me til Skade.' Caruso var en lang 
Tid faa robust, faa sund og kraftig 
helt igjennem, at han kunde blæse ad 
al saadan Forsigtighed. Han faa just 
heller ikke ud som en Operahelt. Han 
var sine 69 Tommer høi, bredskuldret 
og svoer, lidt duknakket og af A dre 
altfaa fremdeles mere- Mekanikus 
end Tenorsanger. .j 

Caruso hävde ingen teknisk Uddan-
nelse gjennemgaaet, han spillede ikke 
noget Instrument og var omtrent 
uden al theoretiff Indsigt. Han var 
en Naturfanger, af den gamle itali
enske Skole, som vedblivende holder 
paa bel canto. Hans Repertoire, om
fattede da ogfaa væsentlig Donizetti, 
Bellini, Verdi, .— Wagner pleiede 
han at ryste paa Hovedet ad. 

Det var efteråt have optraadt i 
Gioranos „Fedora" paa La Scala i 
Milano i 1898, at Caruso blev kjendt 
over hele Italien. Man maatte nu 
høre ham synge i alle italienske Sy
er, og snart gik Turen tfT Udlandet. 
Ester at have sunget i de fleste euro? 

i 

mmm 

WFYmCHT KEYSTOHt VIEW CO. NEW VOM 
Enrico Caruso. 

Ett Ordkrig. ... 
NorHcliff e-Gladene og den øvrige 

Presse i London i Strid om 
Lordens Færd i Amerika. 

Lorden forlader Washington. De t»l-
bagekaldte. Indbydelser. Om-

_ stridte-Interviews. 

pæiffc Storstæder reiste han til Syd-
am&tka,. og ester fin Hjemkomst op
traadte han for første Gang paa So-
vent Garden i London i 1903. Det 
følgende Aar gjorde han sin første 
Optræden i New Z)ork i Verdis „Ri-
goletto". Siden den Tid har han 
for det meste opholdt sig i Amerika. 

Irsk Fred. 

De Valera og hans Kabinet^har an-
taget et nht Tilbud. Irland større 

Myndighed end CV.wida. 

Dublin den 1ste August. Bilæg-
gelfe af det irffe Spørgsmaal afven
ter nu kun en fofmel Kundgjørelfe, 
ifølge paalidelig Underrewmg her 
idag. „Præsident" De Valera og 
hans Kabinet fagdes at have antaget 
et udvidet Tilbud fra Storbritannia 
en, font vil gjøre Irland til en Re
publik r alting undtagen i Navs. 

Ulsters Stilling fagdes at være 
bleven ordnet ved en Tilladelse til st 
have et underordnet Parlament, itt^ 
til andre Betingelser kan istandbrin
ges. 'x/% • ; 

Kvbinettcks Beslutning fulgte paa 
Tilbagekomsten hert'l igaar fra 
London af Art O'Brien. Det for
lyder, at han havde med sig en vigtig 
Besked fra Premierminister Lloyd 
George. 

Inden 'den formelle Kundgjørelfe 
af Forliget fremkommer, ventes alle 
de fængslede Medlemmer af det irffe 
Parlament, Dcil Eireann, at ville 
blive løsladt og tilladt at godkjende 
Kabinettets Afgjørelfe. De Valera 
havde allerede sammenkaldt en Ses
sion i dette Øtemed, og Foranstalt
ninger var paa Forhaand gjort for 
Løsladelse af de Medlemmer, font 
endnu er fængslet. 

Enkeltheder ved Opgjøret holdes 
foreløbig hemmelig; men Grundla
get for det sx* at Irland ffal aner-
fjendes forp en Dominion med end
og større Myndighed end Canada, 
blev det sagt. 

Art O'Briens TErinde til London 
var indhyllet i Hemmelighedsfuld
heds Ved sin Tilbagekomst hertil 
igaar konfererede han med De Vale
ra. Det antages nu, at De Valera 
vil reife til London ud i Ugen, maa-
ffe Thorsdag. -

London, 30te .Juli. Ordkrigen 
mellem Lord Northcliffe og Premier
minister Lloyd George fortsattes 
idag. Anti-Northcliffe-Pressen an
greb Northcliffe for at have begaact 
den utilgivelige Synd at trække Kon
gens Navn ind i Politiken, skjønt 
Northcliffe har benægtet at have gi
bet et faadant Interview gjengivende 
en samtale mellem Lloyd George og 
Kongen angaaende det irffe Spørgs
maal. . >-

„Chronicle", et Lloyd George-
Blad, figer, of Northcliffe „synes at 
være reist til de Forenede Stater i 
den Hensigt at opbyde alle Anstræn-
gelser for at gjøre Lloyd George upo
pulær." 

Washington, 29de Juli. Lord 
Northcliffe, den nteff bekjendte Avis
udgiver i Storbritannien, afreiste iaf-
ten fra Washington efter to Dages 
Ophold uden at være bleven ffjænket 
noget af den Opmærksomhed, som den 
britiffe Ambassades Embedsmænd 
vanlig viser en fremstaaende Lands-
mand. Ambassadens Embedsmænd 
saavelsom Lord Northcliffe forholdt 

.sig idag tause angaaende Tilbagekal
delsen af de Indbydelser, som blev 
sendt til Avisudgiveren om at ophol
de sig i Ambassaden og at være 
ZEresgjæst ved en Middag Thorsdag 
Aften. 

Det var bett alminbelige Opfat
ning her, at Indbydelserne blev ta
get tilbage som en Følge af Striden 
i England mellem Northcliffe-Pres-
fen og Lord Curzott, den 1 britiffe 
Udenrigsminister. ^ 

Det forlyder, at Lord Northcliffe 
Alligevel har truffet de fleste af de 
Gjæster, som vilde været tilstede ved 
Middagen^ Han siges at have truf
fet dem ved en Middag, font blev gi
vet af Mrs^E. B. McLean, Hustru 
til en Avisudgiver i Washington. 

Saften afsendte Lord Northcliffe 
følgende Kabeltelegram til England: 
„Lord Stamfordham, Kongens Pri

vatsekretær, Buckingham Slot, 
London: 

„Vær saa venlig at meddele Hans 
Majestæt min Benægtelse af at have 
tillagt hans Majestæt nogen saadan-
tte Ord som udtalt af Premiermini-
fteten. Jeg har ikke givet noget saa-
dant Interview." 

Angjældende Interview sagdes _at 
5teed, Lon-

Præsidenten tager Ferie. Wash-
itlgton, 30te Juli. Præsident Har
ding besinder sig idag ombord paa 
„Mayflower" for sammen med end el 
Venner at nyde en Ferie og kommer 
ikke tilbage før om ti Dage. I Ply
mouth, Mass.. vil han Mandag møn-
stre en Procession og om Eftermid-
dagen holde en Tale, om Aftenen del-
tage i en informel Middag og møn
stre et Pilgrimsoptog, inden han sti
ger ombord i „Mayflower" for at 
reise videre til Portland, Maine. 

Husleierne stiger. Chicago ben 
Iste Aug. Hundreder af Leiere meld
te idag, at de havde faaet Varfel fra 
sine Husværter om en 15 til 20 Pro
cent Husleieforhøielfe fra Iste Okt. 
I mange Tilfælder var bett forlang
te Husleie høiere end : for . lignende 
Leiligheder i Mai. ^ 

Løitnavt, affkediget fer Ferghed, 
bmaadet. Washington> 2Sbe Juli. 
Blaehford Herman, tidligere Løit-
nant i 78de Division, ber fik en van-
ærenbe Afffeb fra Armeen paagrimb 
af Desertion og Feighed, er bleven 
helt benaadet af Præsibent Harding. 

Rebaktør, af Lorb 
I bette ffal følgende 

være givet H. Wickham 
don „Times"s 
Northcliffe 
Udtalelse være faldt: 

„Ved det sidste Møde, som han 
havde med Lloyd George inden Af-
reisen til Irland, spurgte Kongen 
ham: „Skal I skyde alle Mennesker 
i Irland?" „Nei, Deres Majestæt," 
svarede Premierministeren. Kongen 
sagde derpaa* „Saa er det bedst.at 
komme til Enighed med dem. Dette 
kan ikke vedvare. Jeg kan ikke lade 
mit Folk nedslagte. Paa denne Maa-
de." . . ; . 
I UnderHuset oplæste Premiermi

nisteren senere en Benægtelse fra 
Kongen med Hensyn til-Northcliffe* 
Interviewet og sagde: 

„Jeg haaber, at denne Erklæring 
vil "bidrage til at svække Virkningen 
af den forbryderffe Ondffab, hvormed 
han (Lord Northcliffe) af personlige 
Hensyn har forsøgt at sætte Splid 
mellem de allierede, 'ffabe Misfor-
ftaaelfe" mellem Storbritannien og 
de Forenede Stater og forpurre Ud
sigterne til Fred i Irland." 

New Dork, 29de Juli. Det Nag, 
som nu bestaar mellem Premiermi
nister Lloyd George og Markien af 
Curzon og Lord Northcliffe, skyldes 
en Redaktionsartikel i „Times" i 
London den 12te Juli, hvori blandt 
andet følgende forekom: 

„Det er af samme Grund for at 
afvende Mistanke, at Premiermini
ster Lloyd GeorgeZ og Lord Curzons 
Deltagelse i Washington (ved Afrust-
nittgsfonferenfert) fottes t høi Grad 
uheldig. De fremtrædende Egenska
ber, som udkræves af Repræsentanter 
for dette Rige, er Ligefremhed og 
bEresfølelfe. Mr. Lloyd George.be-

sidder ikke nogen af disse Egenffaber.« 
Af alle Statsmænd i Europa er han 
sandsynligvis den mest mistroede. I 
Amerika er han almindelig betragtet 
som den Mand, der omgav Præsident 
Wilson.med sit Hexeri." 

Blabet sagde om Lord Curzon, at 
hans „pompøse og pretentiøse Mane
rer og Uduelighed til Forretning ikke 
gjør ham skikket til at udføre be an
svarsfulde Pligter, som Missionen 
vilde paalægge ham." 

Paa Grund af disse Udtalelser 
blev de tre. fornemste Northcliffe-
Blade i London, „Times", „Daily 
Mail" og „Evening News", nægtet 
officiel Underretning fra det britiffe 
Udenrigsdepartement' og Premier-
ministerens Embedsbolig. 

For et Par Aar siden kom det'til 
ct Brud mellem Premierminister 
Lloyd George og Aviskonges Lord 
Northcliffe, og dette Brud er 
stadig blevet udvidet. Før det var de 
Venner, og Northcliffe gjaldt for at 
være den Mand, som havde udrettet 
mest for at faa Lloyd George ophøiet 
til Førsteministerstillingen. 

Lord Northcliffe hed fra Daaben 
Alfred Harmsworth og var Søn af 
en Advokat. Han blev født i Cha-
pelizod i Irland for 55 Aar siden. 
Som ganske ung kom han til London 
og flog sig ned i Fleet Street, Jour
nalisternes Gade. Han havde hver
ken Penge eller Magt, men alligevel 
udgav han, da han var 23 Aar gam
mel, Ugebladet „Answers", som inde
holdt belærende Artikler, skrevet paa 
faa enkelt et Sprog, at selv Folk 
med den 'allerenkleste Uddannelse 
kunde forftaa dem. Bladet gjorde 
stor Lykke, og med den lille Formue, 
font Harmsworth tjente paa det, ud
gav-han „Daily Mail", der blev Eng-
lands mest udbredte Avisr Den øve
de en.stor Indflydelse over Middel
klassen og blev snart en vigtig poli
tisk Magt. Han overtog senere flere 
andre Blade i London og Provin-
ferne og fik for endel Aar siden sit 
høieste Ønske opfyldt, da han overtog 
,bitnes", Bladet med de store Tra
ditioner. For 15 Aar siden blev han 
ophøiet i Adelsstanden og berettiget 
til Sæde i Lordernes Hus. 

To omkommet og By omtrent Øde
lagt af Skybrud. Omaha, Neb., 28de 
Juli. To Personer omkom under et 
Skybrud, der idag Morges praktiff 
talt tilintetgjorde Landsbyen Beulah, 
Wyo., 14 Mil vestenfor Spearfish, 
S. D., ifølge Meldinger modtaget 
her. Et Hjælpetog gik fra Chadron 
i Grftenttiddqg med'Forraad for Of
rene. Det vil tage flere Dage, før 
Telefon- og Telegrafforbindelfen kan 
gjenoprettes, meldes der. 

Fængselsoptøier. — Macalefter, 
£>:la., den 29de Juli. En Straffan
ge blev dræbt. Fængslets Skjortefa-
brik blev omtrent lagt i Ruiner, og 
flere Fangevogtere blev faaret under 
Optøier i Eftermiddag. Mach 
Whitehead, en Livsfange, blev dræbt, 
idet han forsøgte- at rømme fra Vog
terne. Der var øiensynlig et Kom
plot blandt Fangerne, der pludselig 
begyndte at ødelægge Maskinerne og 
knuse Vinduerne. 

Voldsom Sarine i Paris. Paris, 
28de Juli. Parts svedede idag un
der en Rekord-Temperatur af over 
101 Grader. Der var over-97 de 
fleste andre Steder. Man oplevede 
et sjeldent Fænomen om Eftermidda
gen, idet en regulær Sirokkovind gik 
over Byen. Der var brændende tør
re Vindpust, og Barometeret faldt 
stærkt, men der var ikke Tegn til ett 
Sky. . 

Jordskjælv i Italien. London, 1ste 
Aug. Et voldsomt Jordskjælv fandt 
Sted i Livorno, Italien, og andre 
Steder, melder et Telegram til Lon
don „Times" fra Milano. Stor 
Skade blev anrettet omkring Lugano-
søen. En stor Bygning styrtede fant* 
men i Bart og begravede mange 
Mennesker. 

-Skadens fulde Udstrækning og An
tallet <4 omkomne er endnu ukjendt. 

Stor Bra^d. Chicago, 28de Juli. 
Brand, der antages at skyldes Selv
antændelse, anrettede idag Skade an-
flaaet til $1,500,000 paa Crook Ter
minal Lagerhus og Chicago Storage 
and Transfer Co. med Lagre i ben 
syblige Ubkant af Byen. To Moenb 
kom let tilffabe unber Slukningen. 

Irs Wsshwgtim 
Finansministeren foreslaar for Hu--

sets Næringskonrlte Udligning af 
visse nye Skatt». 

Senator La Follette bebuder ivrigt 
Kamp mod den foreslaaede Funde

ring af Jernbanernes Gjæld. 'T' 

i- •, - ̂  

Washington ben 1ste August. — 
En Skat af 2 Cents pad Bank Checks, 
en giennentgaaenbe" Bevillings-Skab 
af $10 paa alle Automobiler, uben 
Hensyn til Kostenbe, en Forhøielse af 
Brevportoen til 3 Cents og en sot-, -
høict Skat paa Cigarer og Tobak si
ges at være blanbt be Skatterevi-
fionsforflog, som idag af .Finansmi
nister Mellon blev henstillet til Hu
sets Næringskomité veb et Møbe l _ 
benne "for lukkede Døre. Henstillin
gen siges ogfaa at inbbefatb følgen
de Forflag: 

En Reduktion af 50 Procent i 
Transportationsffatterne for Passa
gerer saavel som Fragt i det kommen
de Aar og deres Ophævelse det føl
gende Aar. 

Ophævelse af Skatterne paa So
davand og andre faadanne Drikke og 
Iskrem. 

Ophævelse as Overffudsfortjeneste-
Skatten og Strygning af de $2,000 
Fritagelse for Korporationers Ind
komst. 

Forhøielse af den normale Ind
komstskat paa Korporationer fra be 
nuværenbe 10 Procent til 15 Pro- ' 
cent. 

En Skattelov revideret i Overens
stemmelse med disse Henstillinger vil
de være anlagt paa at tilveiebringe 
omtrent 4,000 Millioner Dollars i 
det kommende Aar, blev det sagt. Fi
nansminister Mellon beregner Re-, 
gjeringens Udgifter for det kommen
de Aar til omtrent 4,675 Millioner ^ 
Dollars. 

Senator La Follette af Wisconsin 
forkyndte idag sin Hensigt at „kjænt-
pe Tomme for Tomme lige til Dø5|- -
linien" imod Administrationens FoI-
flag kor Fundering af Jernbanegjæt1 

den ved Krigsfinanskorporattonen. -
Konferensrapporten til SweÄ^-' " 

Billen, der foreskriver Sammenslut?1 

ning af alle Regjeringens Virksom« 
heder til Hjælp og Støtte for Soldo? 
ter fra Krigen tiL et enkelt Bureau, _ 
blev vedtaget af Senatet idag og af* 
venter nu alene Husets Afgjørelfe. 

Den planlagte Kongreskommission 
til Undersøgelse af alle Landbrugets 
Forhold vilde være indrømmet Tid 
til den 1ste Januar førstkommende 
til at afgive sin Rapport under ett 
Resolution, som blev vedtaget af Hu
set idag. Kom'teformand Anderson 
sagde, at delvis Rapport vilde blive 
afgivet den 7de September. Kom-
missionen venter at begynde med ett 
Undersøgelse af Kredit-Situationen. 

Nationforbundet stænger Vaabeu-
fabrik i Danzig. Paris, 31te Juli. 
Et. Telegram til Agence Havas fra 
Danzig siger, at Vaaben- og Ammu
nitionsfabriken der er stængt efter 
Ordre af Nationforbundets Raad. Et 
Telegram fra Gens i forrige Maaneb 
hentydede til en Bestilling, som Dan
zig-Fabriken havde modtaget, kort 
før Fristaden kom under Nationfor
bundets Opsyn, paa en hel Tel R%' -
leløb for Mexico. Det blev erklæret, 
at Raadet vilde paafe, at Løftet om 
at omdanne Vaabenfabriken til ett 
Cyklefabrik eller anden fredelig In
dustri blev gjennemført. . _ 

Familietragedie. Rock Springs," 
Wyo., 28de Juli. Restauratør 
Fred Anderson fra Chicago skjød off ^ 
saarede fin Hustru Hazel dødelig og -
dræbte derpaa sig selv. Der havde 
herffet et kjøligt Forhold mellem .. 
Parret i nogen Tid. Anderson kom 
hid for flere Dage siden. Skinsyge 
antages at være Grunden til Hand-
lingen. Han efterlod et Brev, hvori 
hatt beordrede sit Lig sendt til 93c* , 
mid ji. , , ~ ; 

Fomler Premiermitiister i Albert ^ 
ta. Calgary, Alta., %7de Juli. H. 
Greenfield, en Farmer, blev idag i 
valgt til Premierminister for Pro-^ | 
vinfen Alberta af 'ProbirtMegtélatui i 
ren,, der nu kontroleres af Farmere, j 
Han blev født i Winchester, England, I 
for 62 Aar siden og font til Canada I 
i 1892. Fra almindelig Farmarbei-
der har han arbeidet sig frem til Ei
er af en af de fineste Landeiendomms j 
i nordlige Alberta. 


