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De kan sende Minneapolis Tidende 
til en Slægtning eller Ven hvor-
somhelst i de Forenede Stater et V 
helt Aar for kun $1.50. 

i mm m' 
Tilsalg?. Hvis De har. noget, four 
De ønsker at sælge, saa indryk et, 

. lidet Avertissement under „TiU-
salgs" i „Minneapolis Tidende". 

Ro. 5k- 36te Aargang. Minneapolis, Minn., Thorsdag den 23de Marts 1922. (Emigrantens 71de, Budstikkens 50de, Nordvestens 42de Aargang). 

Tonus-
En Majoritetsrapport, hvori Aolda 

terbonus' Kostende anslaae fy 
$4,098,719,350. 

I Forskudsbetaling. 
———• r" 

Paa Grund af den overordentlig 
lave Pris paa Minneapolis Tidende 
maa vi strengt holde paa den Regel, 

Præsidenten nægter at anbefale 
get, der kan hjælpe Bonu.s-Le> 

derne »d af Floken. 

^ r *• fy £ 
9%^^Igdet betales i Forffud. Adresse 

e<V 

. Washington, 14de Marts. Med 
19 mob 5 Stemmer besluttede idag 

, Husets Næringskomité at . indstille 
den meget omstridte Soldaterbonus^ 
Bilt til Vedtagelse. 

- Afstemningen i Komiteen idag 
fandt Sted 10 Minuter, efteråt Fi
nansminister Mellon, Comptroller 
of the Currency Crissinger og Gu-
vernør Harding af Føderalreserve-
kommissionen var blevet forhørt i to 
Timer angaaende PKknen om Bank-
laan paa Certifikaterne. De fem 
Medlemmer, som stemte imod at ind-
stille Billen ttl Vedtagelse, var Gar
ner af Texas, Kitchin af North Ca-
rolina og Collier af Mississippi, De-
mokrater, samt Treadway af Mas-
sachusetts og Tilson af -Connecticut, 
Republikanere. ' 

Et Amendement, som blev fore-
ffaaet af Guvernør Harding og blev 
enstemmig vedtaget, gik ud paa, at 
Banker, som udlaante Penge paa 
Certifikater, kunde faa dem redis-
konteret af andre Vanker, der var 
bemyndiget til at laane paa Certisi-
kater. Guvernør Harding udtalte sig 
bestemt mod, at Certifikaterne kunde 
rediskonteres af Føderalreserveban-

-før; den almindelige økonomiske Virk- • 
ning vilde.være uheldig, sagde han. 

Washington den 16de Marts. — 
Formand Fordney af Husets Næ* 
ringskomite forelagde idag Majori-
tetsindstillingen angaaende Bonus-
Billen, der anslog Bonus-Kostendet 
til $4,098,719,350. Han erklærede, 
at han var fast bestemt paajxt bringe 
Billen op for Huset Mandag under 
Suspension af Reglerne, dersom det 
kunde gjøres, og i modsat Fald at faa 
den bragt op Tirsdag under et spe
cielt Reglement. 

Majoritets rapportert var. bifaldt af 
alle Næringskomiteens Reptlblikane^ 
re paa to nær, Treadway af Massa-
chusetts og Tilson af Connecticut. 
Under Billens forskjellige Kestem-
melser ventedes Omkostningerne at 
ville-blive: Kontant Bonus, $16,-
000,000; Certifikater, der udbetales 
paa Grund af Dødsfald, $577,571,= 
000,^eller ved Forfaldstid, $3,154,-
823,350; Faguddannelse, $52,325.-
00(7; Hjælp til Farm eller Hjem, 
$186,000,000; Landerhvervelse, 
$112,000,000. Det meste, som Bo-
nus vil koste paa et enkelt Aar, an-
staaes til $3,154,823,350 i Finans
aaret 1943, naar, de da udestaaende 
Certifikater forfalder^ 

Rapporten siger, at Bonus-Kosten
det for Finansaaret'1923,. det første 
Aar, efteråt Billen, er bleven Lov, 
vilde blive $74,279,000, og Omkost-
ningerne de efterfølgende Aar op til 
1943 vilde blive: 1924, $124,440,-
000; 1925, $121,370,000; 1926, 
$136,825/000; 1927, $42,936,000; 
1928, $27,046,000; 1929, $27,233,-
OOO; 1930,. $27,415,000; 1931, 
$27,674,000; 1932, $29,832,000; 
1933, $28,265,000; 1934, $28,-
600,000; 1935, $29,004,000; 1936, 
$29,448,000; 1937, $30,003,000; 
1938, $30^593,000; 1939, $31,333--
000; 1940, $32,144,000; 1941, 
$33,105,000 og 1942 $34,251,000. 

Det siges videre i Rapporten, at 
ingell Foranstaltninger er blevet gjort 

. for at flaffe Indtægter til at bestride 
- Omkostningerne bet første Aar, fordi 
; et Flertal Ff Komiteen følte sig over-
, tydet om, ilt „ingen ny Beskatning el-

ler specielle Foranstaltninger træn-
- ges før efter det første "Sinansaars 

itdw. " X':-
;; - Washington den 18de Marts. 

Kongresmand Kitchin af North. Ca-
rolina,- Husets demokratiske Fører, 
har opfordret Næringskomiteens de-
mokratiske Medlemmer til at forelæg-

iser altid, til Jjvilfett Dag 
'^It, og hvis derfor For-

V i jhnementet ikke er mod-
taget in?»e..'Maanedens Udgang, bli-
ver vedkommende Abdnnen't -strøget. 
Denne Regel bliver strengt overholdt 
lige overfor alle Abonnenter uden 

Forskjel.: - . : .... ' 

Washington den 20de Marts. Præ 
sident Harding nægtede under den 
Konferens, han idag havde med Hil-
sets Bonus-Ledere, at gjøre, nogen 
Anbefaling, der kunde hjælpe Husets 
republikanske Ledere ud af det Vir-
var, som de er kommet op i som Føl
ge af Soldaterbonus-Billen. Under 
Konferensen, der varede næsten to 
Timer, sagde Præsidenten, at -i Be-
tragtning af, hvad Han tidligere har 
sagt om Sagen, havde han intet nyt 
tit foreflaa, og at fuldt Ansvar for en-
hver Beslutning, som blev fattet i den
ne Forbindelse, ttu paahvilede Kon
gressen. 

Washington den 24de Marts. — 
Soldaterbonus-Billen vil komme op i 
'Huset Thorsdag under Suspension 
af Reglerne med fire Timers Debat, 
ifølge en Ordning, som idag blev 
bragt istand af Speaker Gillet og 
Formand Campbell af Husets Reg-
lementskomite. 

Hele Landet vilde have Gavn af det. 
„Jeg har viet mig til det Princip at 
frigjøre amerikansk Industri. Alt, 
jeg ønsker, er en Anledning" ved 
Muscle Shoals, og om det skulde 
være det sidste, jeg gjør paa Jord, vil 
jeg kjænzpe for den Anledning," sag
de Ford-

Arbeidet med Muscle Shoals bur-
de have været igang ivaar cg isam
mer, sagde Mr. Ford, medens Vand
standen var lav. Det vilde have 
skaffet Tusinder Arbeide. 

- Paa SPørgsmaal, om han troede 
Kongressen vilde lade ham leie Ei-
cndömmen, svarede Ford, at han hav-
de ubetinget Tillib til bet amerikan
ske Folks junbe Omdømme og stole
de paa, „at det ikke vilde stiltiende la
de Wall Street lure Repræsentan
terne i Washington. Han tvilede ikke 
paa, at Regjeringen havde Ret til at 
overdrage ham Eiendommen. 

Washington, 18de Marts. Huset 
vedtog igaar en Bevilgning af $2,» 
000, forat dens Militærkomite, der 
nu undersøger private Tilbud otrr 
Kjøb og Leie af Muscle Shoals-Ei-
endonnnene, fan besøge Stedet. Se
natets Landbrugskomite havde kort 
før besluttet, at reise derned 25de 
Marts. ' " . 

. Uroligheder i Danmark under 
Lockouten. Kjøbenhavn den 20de 
Marts. Alvorlige Optøier, hvorun-
der mange er bleven soar et, har fun
det Sted i Provinsbyerne i Danmark 
i Forbindelse med Lockout'en. Kom-
munistførere har ledet flere skarpe 
Sammenstød itteb Politiet og Solda
terne. Urostifterne har ødelagt By-
raadsmedlemmers Hjem i nogle By
er. Frivillige Arbeidere er blevet an-
grebet og Mænd, der har drevet paa 
med Losning af Skibe, er blevet 
Mobbet og stenet, 

Attentat paa kinesisk Mnisttt. —-
Paris den 21de Marts. Fire Skud 
blev idag af en kinesisk Student affy
ret mod Cheng Loo, den herværende 
kinesiske Minister. Ministeren slap 
uskadt; men en Funktionær knyttet 
til den 'kinesiske JKrnbaneadministra-
tion blev saaret. Studenten'blev ar-

resteret.; ' r '."-." ''' v? • 

Iru WnMngwn 
2,400 Udlændinge?, her under Kan-

tion, tillades ät Bosætte sig t' 
Laudet. ^ , 

Grand Fork^, N. Dak., gjort til Ho-
bedkvartet for Uddeling af Ska-

korn-Laa«.. 

Washington, den 15de Marts. 
Kongressen blev idag færdig med 
Underskudsbevilgnings - Billen, der 
fører over $130,000,000,. indbefattet 
omkring $94,000,000 til Veteran 
bureauet. Billen gaar tut til Præ- !>Hus i Forventning om, at Præsiden 

Ford vil kjæntpe til det yderste for at 
holde Wall Street væk. fra Krast-

anlægget i Alabama.-

Detroit, 18de Marts. Henry 
Ford bl-ød en to Maaneders Tavshed 
igaar angaaende sit Tilbud om at 
leie og drive Regjeringens Krastan-
læg i Alabama med en Erklæring 
om, at onrdet var dett sidste Ting hatt 
fluide gjøre i Verden, vilde han an
vende alle sine Kræfter og al sin Ind-
slydelse for at holde Wall Streets 
Hænder væk fra Muscle Shoals. Er-
klæringen blev givet til •- „Detroit 
News", da Ford havde hørt "ymte 
om, at Folk i Sydstaterne var be-
gyndt at undres paa, om han havde 

tabt Interessen for Planen. ' _ 

„Jeg kan fortælle disse Fo^i Sy-
den," sagde Mr. Ford, „at Wall 
Street ikke vil. have noget, at gjøre 
med at skaffe Penge til Muscle 
Shoals eller drive det, hvis jeg kan 
hjælpe det. Om det er det sidste jeg 
gjør, vil jeg anvende alle Kræfter 
og al den Indflydelse, jeg raader 
over, for at holde Wall Streets Hæn
der væk fra Shoals-Projektet og sik
re det som et stort Exempel fo.r det 
amerikanske Folk, et levende Exempel I Møder, Kommissionerne havde havt 
paa, hvad det fan gjøre, hvis det vil. "paa mange Aar. Sarraut var For 

Iransk Misnoie. 
Den franske Delegation til Rustnings-
L konferensen i Washington an-

gribes voldsomt. . 

Paris den 17de Marts. Premier-
minister Poincarös og Kolonimini
ster Albert Sarrauts Fremmøde for 
de forenede Komiteer for udenrigske 
Affærer og Hær og Flaade, der øn-
flede forklaret de af Frankrige ind-
gaaede Traktater og Overenskomster 
päa Rustningskonferensen i Washing-
ton, afstedkom et af de stormfuldeste 

sikre Lcutdets Vandkraft og... udvikle 
den." _ 

I Muscle Shoals faa amerikansk 
Industris Frihed, fortsatte Mr. Ford. 
Landet anvendte under Krigen alle 
Kræfter paa at befri Verden for 
Militarisme —i en Militarisme 

fostret af ett international Penge
magt. Nu maatte vi kjæntpe til det 

yderste for at befri amerikansk In
dustri og amerikansk Landbrug fra 
denne samme Magt. Hvis det ame
rikanske Folk først fik Forstavelsen af, 
hvad Vandkraft betyder, hvordan den 
fan. benyttes paa Tusinder af Maa-
der og gjøre det billigere og bedre at 
leve, vilde de aldrig igjen finde sig 
i at yde Tribut til Wall Street for 

at faa Kraft. , -- ,>vv. ; 

Att, der trængtes, Bar et Exempel, 
og det kunde faces i Muscle Shoals. -
Det amerikanske Folks Skjæbne for 
Aarhundreder laa paa ert Maade ved 
Tennesseefloden, fordi de, som kon
trolerede Landets Kraft, fontrqlerede 
Kandets Folk. Amerika var ttu af
hængig af Kul for fin Kraftforsy
ning, og de store private Finans-

ge ett Minoritetsrapport i Bonus-Atænd eiede Mesteparten af Kulgru 

Spørgsmaalet. Lige før Huset ajour-
'--i nerede igaar Eftermiddag, rettede 

KongreZmand Frear af Wisconsin et 
skarpt Angreb paa dent, der kritiserer 

L/ Bonus-Billen.. Hans Angreb gjaldt 
t v Finansminister Mellon, Comptroller 
i of the Currency Crissinger, Storbla-

Østen, Wall Street og Stor-
De rige, sagde han, for-

V søgte ved Hjælp af Bonus-Billen at 
Asea Paaduttet Folket en Salgsffat. 

bankerne. 

DN 

berne. Disse Finansmænd med Cen-
trum i Wall Street havde et Stru-
betag paa Landets Industri ag 
Transpoxtvæsen. Hvis Muscle 
Shoals.blev udviklet paa en uselvisk 
Maade, vil det fungere saa glimren-
de og enkelt, at Hundreder af lig-
nende Projekter.vilde springe op 
Landet rundt og Åe Dage,, da ameri
kansk Industri maatte betale Tribut 

for Kraft, vilde for altid være forbi. 

mand for den franske Delegation i 
Washington efter Briands Afreife. 
: Der blev rettet Bitre Angreb paa 
den franske Delegation i Washing-
ton, særlig for dens angivelige Und
ladelse af at være repræsenteret ved 
de foreløbige Underhandlinger, .der 
førte til Firemagtstraktaten. 

Sarraut var personlig tilfreds 
med Udfaldet af Konferensen, forsaa-
vidt Frankrige angik, og protesterede 
kraftig mod det udbredte Rygte, at 5e 
franske Delegater var reift uforberedte 
til Washington. Frankrige var lige 
saa forberedt som nogen anden Magt 
font vist ved Resultaterne, som han 
betegnede som helt tilfredsstillende. 

: Pomcaré var mere forsigtig i sine 
Udtalelser. Han kom ikke med ugun
stig Kritik, men var heller ikke over-
dreven begeistret over Premiermini
ster Briands Arbeide. Som Svar 
paa Andre Tardieus udfordrende 
Paastand, at Frankrige havde lidt 
den største Adrnygelse paa Aarhundre
der ved at udelukkes fra tie tidlige 
Underhandlinger, sagde Pomcaré: 
„Jeg Borger ikke for den franjfe De
legation. Jeg Havde intet at gjøre 
med at forme dens Politik eller ttd-
nævne dens Medlemmer." c . 

Ifølge ett officiel Erklæring Wbr 
Mødet havde Poittcaré fagt, at alle 
Pagter vilde forelægges Nationalfor
samlingen, saasttart de var ratifice
ret i Washington, og at Root-Reso-
lutionens Anvendelse paa Under-
vandsbaadkrig vilde blive undersøgt 
paa.Konferensen i Haag samtidig med 
Spørgsmaalet om alle Krtgsmetho-

der. - " • •• 

sident Harding. /:Vv-. • _ 
Senator^ Lodges Resolution, ~der 

forlænger med 25 Aar det Laan, som. 
er tilstaaet Østerrig for Hjælp i Hun
gersnøden, blev idag enstemmig ved
taget af Senatet og oversendt Huset. 

En 15 Procent Told efter Vær
dien paa Huder ei blevet vedtaget af 
Republikanerne i /Senatets Finans
komite, der yoldetl paa at omarbeide 
Fordneys Tarifs-^ill. Huder var 
paa Frilisten utæer Pcchne-Aldrich 
og Underwood-Lo?ene og vilde ogfaa 
været det i Ford^ey-Billen. t 

En Kompromis-Bevilgning af $1,» 
500,000 for at hjælpe Farmerne til 
at kjøbe Saakorn blev Medlemmer af 
Hus og Senat, som konfererer an-
gaaende McCumber-Billen, ' idag 
enige om istedenfor den af Senatet 
foreflaaede Bevilgning af $5,000,000 
og af Huset foreflaaede Bevilgning af 
$1,000,000. Endelig Beflutning an
gaaende Billen blev dog udsat. ; 

Spørgsmaalet ons at tillade Præ-
sidenten atxbruge en Del af det. re
gulære Reisefond paa $25,000 til 
Festligheder i det Hvide Hus blev 
idag fat under Afstemning' i Huset, 
og Tilladelse blev givet med 219 ntod 
9 6  S t e m m e r .  • * •  

Washington éen 1K>e - Marts. 
Huset vedtog idag og oversendte til 
Senatet eit Resolution, der tillader 
omkring 2,400 Udlændinger, som er 
her i Landet, midlertidig under Kau-
tion,' at bosætte sig §er. ^4I stemte 
for og 91 imodi ^4^--

Washington dett 17de Marts. Krav 
paa, at alle amerikanske1 Tropper 
unddrages fra Rhinen som Svar 
paa de allieredes Afflag med. Hensyn 
til Betaling af $240,000,000 for 
Omkostningerne i Forbindelse med 
de Forenede Staters Okkupationsar-
me, blev idag stillet i Senatet af 'Se
natorerne Borah og Underwood. v 

Washington den 18de Marts* ~ 
Majoritets- og Minoritetsrappor
ter ̂ angaaende Senator Reed Smoots 
og Kongresmand T. E. Burtons 
Valgbarhed til den Kommission, som 
stal forestaa Konvertering af de alli-
etedes Gjæld, blev igaar forelagt 
Senatet af henholdsvis Senatorerne 
D. L. Walsh (Demokrat fra Monta
na) og A. B. Cummins (Republika-
ner fra Iowa). Majoriteten, der be-
staar af alle demokratiske og tre re
publikanske Medlemmer af Komiteen, 
erklærede, at Smoot og Burton ikke 
var valgbare, da de vilfoeJBIitie „Em
bedsmænd" under Regjeringen, me
dens de var Medlemmet af Kongres

sen/ ; -

- Husets Subkomite for Bev rignin
ger til Flaaden rapporterede idag, at 
den havde Besluttet ät foretage Flåa-
detndflrænkntng'er, som vil spare 
Skatteyderne mindst $175,000,000 
det kommende Finansaar. Af denne 
Besparelse vil $90,000,000 være en 
direkte Følge af Nedrustningskonfe

rensen. - *•; 

Ter syttes nu at herske afgjort 
Meningsforskjel Blandt, Husets re-
puBlikanske Ledere angaaende Hærens 
Størrelse. Formand Kahn af Mili
tærkomiteen har udtalt fig imod no
gen Formindskning. af 'Hæren, og 
Wondell, den republikanske Fører, 
har bifaldt Subkomiteens Rapport, 
der gaar ud paa, at Hæren inden den 
1ste Juli flal være reduceret til 115,-
000 Menige og 11,000 Officerer. 

Der bliver ganske snart Afstemning 
over dette SPørgsmaal. 

En Anmodning i Huset igaar om 
Bemyttdigelse til at trykke Rappor
ten fra Wood-Forbes-Kommissionen, 
som Besøgte Philippittertte, hidførte 
ett 20 Minuters livlig Debat, hvar 
under Kongresmand Garrett, Ten
nessee, den demokratiske Fører, er
klærede, at Administrationen tydelig
vis var ityod at tilstaa Øerne Uaf
hængighed, og Kongresmand Dyer, 

Republikaner fra Missouri, beskyld

te Krigsdepartementet for at gjøre sit 
yderste for at holde Philippitterne 
under amerikansk Styre. » Huset ved
tog tilslut Kiess' Forflag om qt trykke 
Rapporten som et -offentligt. Doku
ment. -

Landbrugsminister Wallace oplyste 
idag, at Hovedkvarteret for Uddeling 
af Sædkornlaan til et Beløb af $1,-
500,000, som bemyndiget af Kongres
sen, vilSe blive Grand Forks, N. D. 
Billen, der bevilger Penge til Sæd, 
hvoraf det meste sandsynligvis vil 
blive brugt i North*Dakota og Mon
tana, er bleven sendt til det Hvide 

ten vil undertegne den Mandag. ; . • 
Washington den 2 Ide-Marts. Den 

Bill, som bevilger $623,773,000 til 
Postvæsenet, blev sent igaar vedtaget 
af Senatet efter ett hidsig Katnjj. 
Billen førte $63,309,000 mere end 
den, som blev vedtaget af Huset, idet 
$50,000,000 af Merbebtlgmngeit er 
til Hjælp for Veianlæg. 

En Bill blev idag forelagt i Huset 
af Kongrésmand Wood, Republikaner 
fra Indiana, om et Ainendeinent til 
Konstitutionen cm Valg af Præsi
dent og Vicepræsident for en Termin 
paa sex Aar. Ifølge denne Bill vil
de Valgkollegie-Systemet blive afskaf
fet, og den Kandidat, som fik de fleste 
Stemmer, vilde blive Præsident og 
ben, som fik de næst fleste. Vicepræsi
dent. Gjenvalg vilde ikke være til-
ladt. 

Norsk Chef for Arbeidsbureauets 
Bchliothek i Gens. Stillingen som 
Chef for Bibliotheket i det interna-
tionale Arbejdsbureau i Genf er ble
ven tilbudt Bibliothekar bed det Nor
ske Nobelinstitut Cand. mag. Olaf 
Selttter-Anderssen, der nylig har væ
ret i Genf til Konferens med Direk
tør Albert Thomas. Han flal meget 
snart tiltræde Posten. 

Arbeidsbibliothekets, Bureau har 
overtaget den Bogsamling som til
førte det tidligere Bureau Interna
tional du Travail i Basel og bliver et 
internationalt CetttraWbliothek for 
socialpolitiff Literatur. Det er saa-
ledes en meget interessant Post som 
her overtages af en Nordmand. 

Den britiske Arise. 
Tet dementeres, at Lloyd George vil 

tage Afsked Minister for Indien 
' Muævnt. 

Den nge Gesandt til Angsrn TrsKtllterne. 
En Plm/tand om, at Geddes har sagt 

Firemagts-Traktaten afværgede 
Krig i Stillehavet. 

Beskyldninger om en hemmelig For-
staaelse med Storbritannien bli

ver benægtet. 

»1Y6T0NE VIEW C04 WtW YOUIt> 

Dommer Thesdore Brenwno. 

• Dommer Brentano af Chicago 
blep forleden af Præsident Harding 
udnævnt til Minister • til Ungarn. 
Dommeren har i 30 Aar været 
Overretsdommer i Cook County, 

endel ai Tiden som Justitiarius. 

Tysk Ambassadør til Amerika ud
nævnt. Berlin den 21de Marts. 
Dr. Otto Ludwig Wiedseldt er bleven 
udnævnt til tyst Ambassadør i de 
Forenede Stater. 

Naboen mod Kgd. 
Anerkjendelse af Obregmts Regjering 

forestaar. Mexico vil begynde 
at betale sin Gjæld. 

London, 18de Marts. Der blev 
igaar Aftes udstedt en øiensynlig in
spireret Benægtelse af, at- Lloyd 
George vil tage Afsked som Premier
minister om en 14 Dages Tid. Det 
tilføies, at han agter at opholde sig 
i' Criecieth, Wales, op til en 14 Da
ge til, har bestemt sig for at reise til 
Genua, og vil efter Tilbagekomsten 
„tage sig alvorlig af den indrepoliti
ske Situation". ' ' 

Udfaldet af Omvalget i Cambridge 
var lidet opmuntrende for Regjerin
gen. Ordinært vilde Cambridge Bli-
ve anfeet for en sikker Unionistplads, 
men_iftederffor en Unionistmajoritet 
paa 8,000 Stemmer, som givet i de 
almindelige Valg, Blev den nye Re
præsentant valgt med ett Minoritet, 
da ArBetderPartiets og det KiBeralc 
Partis samlede Stemmetal oversteg 
Unionisternes, medens Arbeiderpar
tiet havde næsten dobbelt saa mange 
Stemmer som i det almindelige 
Valg. -

Viscount Gladstone, Vigtig Orga-
nisator og-Leder af de Asqnithske Li-
Berale, har skrevet et Brev til et Pro
vinsblad, der opfattes som et Tilbud 
tit Lloyd George om at overtage Le
delsen af det gjenforenede liberale 
Parti, idet det fremholdes, at Koali-
tionens Liberale vilde være mere vel
komne til det gamle liberale Partis 
Fold, hvis de vilde godfjende dette 
Partis Politik. Han erklærer, at 
flig Gjenforening vil medføre, at 
Premierministeren og hans liberale 
Tilhængere i Koalitionen maa forfa
ste sin egen Politik. „Afgjørelsen 
paahviler Lloyd George/' flutter 
Brevet. ;'v^ 

London hen 19de Marts. Mscotmt 
Peel, fhv. assisterende Minister for 
Krigsdepartementet og Flyvevæse-
net og- Kansler for Hertugdømmet 
Lancaster i det nuværende Mtntste-
rium, er bleben udnævnt til Minister 
for Indien efter Edwin S. Montqgu, 
der tog AfskÄ i forrige Uge. 

Washington den 19de Marts. Per
sonlig Underhandling foregaar mel
lem Præsident Harding og Præsident 
Obregon ^angaaende de" Forenede 
Staters Anerkjendelse af Mexico, blev 
det oplyst idag i høieste Kredse. Ame
rikanske Embedsmænd tror,.at -Dbre-
gons Regjering snart vil blive aner-
kjendt. Det eneste Punkt, hvorom 
de to Præsidenter endnu ikke er eni-
ge, er Præsident Hardings Ønske at 
lade Anerkjendelsen komme samtidig 
med Undertegningen af en Traktat, 
hvori Republiken mod Syd forpligter 
sig til at beskytte amerikanske Rettig
heder inden sine Grænser, medens den 
mexikanske Præsident gjerne vil, at 
den. formelle Anerkjendelse skal finde 

Sted først. . 
Mexico City den 19de Marts. 

Præsident Obregon udtalte i et In
terview idag, at uanseet Anerkjendelse 
'fra de Forenede Stater af den nuvæ
rende Regjering i Mexico vilde der 
snart blive truffet Foranstaltninger 
for at betale den mexikanske Gjæld til 
Udlandet. Det var mulig, at der vil-
de blive ert gunstig Løsning paa Pro-
blemet om Anerkjendelse. Der drives 
nu Underhandlinger mellem Mexico 
og de Forenede Stater,^ men Obregon 
kjendte ikke nærmere til dem. Finans-
minister De La Huerta kom kanske til 
at reise til New I ork for at JEonferere 
med anterikanfle Bankierer. 

Nelv Aork Stat bevilger Bonus.— 
Albany den 18de Marts. Senatet 
tilstemte igaar Aftes de af Assembly 
vedtagne to Bills ont Soldaterbonus. 
Den første Bill bevilgede $1,000,000 
til syge og vanføre Verdenskrigsve-
teraner, der hdt været arbeidsløse i 
14 Dages Tid. Den anden Bill fore-
flaar et Amendement til Konstitutio
nen for at skaffe $45,000,000 som 
Bonus for alle Borgere i Staten, der 
tjenstgjorde i Verdenskrigen, med 
gjennemsnitlig $10 pr. Maaned for 
hver Maaned i Tjenesten op til 20. 

Storbritannien annekterer Wran-
geløen. New Aork den 20de Marts. 
Polarforskeren Vilhjalmur Stefans-
son "Bekendtgjorde, at han den 21de 
Sept. -ifjor tog Wratfgeløen, der be
hersker nordøstlige Sibirien, i Be
siddelse i StorbritannienZ^Navn. 

Fhv. tysk Armechef død. Berlin-, 
20de Mparts. . Dett tidligere Chef for 
anden Arme, General von Hansen, 
er~"afgaaet ved Døden ifølge et Te
legram til „Lokal- Anzeiger" fra 
Dresden. . 

Lenin tilkalder berømt Specialist. 
Berlin den 20de Marts. Dr. Felix 
Lemper er, en betzendt tysk Specialist 
i indre Sygdomme, er faldt til Mo-
flau. for at bchandle PremierminiKer 
Leym, blev det oplyst her idag. - .. 

Washington den 14de Marts. Ef
ter en Porntfuld Debat forkastede Se
natet sent idag ved noget nær eit Par-~ 
tiafstemning de første to Amettdemen« -
ter foreflaaet til Firemagts-Stille- . 
havs-Traktaten. Med 11 Senatorer, 
fraværende var Oppositionen ikke 
istand til at mønstre mere end 26 De
mokrater og 4 Republikanere'. Det 
manglede saaledes .3 Stemmer paa 
at kunne forpurre dett to Tredjedeles 
Majoritet, font behøves for endelig 
Ratifikation. Ledere paa begge Si--
der indrømmede, at Afstemningen 
ikke. bestemt antydede,' hvordan Se- " 
natet kom til at stemme ved Ratifika- . 
tlonen. * 

Det første af de to Amcndcmcnter, 
som blev behandlet, vär foreflaaet af 
Senator Robinson, Demokrat fra Ar- '' 
kansas, og gik ud paa, at de fire 
Magter fluide afholde sig fra Aggres
sion mod Magter, der ikke var med 
paa Traktaten, og at alle interesse
rede Nationer, uanseet om de havde . 
været med paa' at undertegne Trakta
ten, skulde indbydes til enhver Kon
ferens angaaende Stillehavsstridig-. 
heder. Amendementet blev nedstemt 
med 55 mod 30 Stemmer. Senere 
blev et lignende Amendement i ett 
anden Form'foreflaaet af . Senator-
Walsh, Demokrat fra Montana, og 
blev nedstemt med 50 mod 27 Stem-
titer. 

Washington den 15de Marts. Mod
standere af' Firemagts-Stillehavs-
Traktaten i Senatet opgav idag alle 
sine Planer om at Horlænge Kampen 
mod Ratifikation og gik enstemmig 
ind paa at indskrænke Debatten og fo
retage en endelig Afstemning Fre
dag den 24de Marts. ... 7 ' 

For trefrie Gang Nedstemtes idag 
et Amendement til Traktaten ganen
de ud paa at tillade tldenforstaaenW 
Nationer at deltage i internationale 
Konferenser angaaende Stridigheder 
vedrørende det Stille Hav. Amende«, 
mentet, der blev forelagt af Sena
tor Pittman, Demokrat fra Nevada, 
Metr nedstemt med 50 mod 28 Stem
mer. '. ...' . . . 

To Reservationer til blev idag fo
relagt for Udenrigskomiteen, en ud-
arbeidet af Senator Brandegee, Re-
publikaner fra Connecticut, og en ud-
arbeidet af Senator Shields, Demo
krat fra Tennessee. 

Brandegees Reservation er saaly-
dende:^ ? ... > 

„De Forenede Stater opfatter det 
flig, at det ikke paatager sig no gett 
Forpligtelse, hvorken legal eller mo-. 
ralff, til at hævde nogen af de kontra
herende Parters Rettigheder i For-
bindelse med Øbesiddelser, og at «de 
Forenede Staters Kongres' Samtys-, 
fe skal være nødvettdig for Ordninger, 
eller Forstaaelser under Artikel 1 el
ler 2, hvorved de Forenede Stater ik?V 
ke paa nogen Maade bliver bunden, 
og at det ikke flal paahvile Kongres
fen som en legal eller moralsk Pligt 
at give faadattt Samtykke." 

Shields' Reservatidn er font føl
ger: 

„De Forenede Stater giver sit 
Samtykke til denne Traktat og er en 
Part til dett, ene og alene, for ved 
venskabelig Mellemkomst at hjælpe 
fil at fjerne Friktion og Strid mel-
lem de forskjellige kontraherende 
Parter angaaende Øbesiddelser i det 
Stille Hav i de beflrevne Regiotter 
og uden den Hensigt at-fravige den 
traditionelle amerikanske Udenrigs-, 
politik, som forbyder de Forenede 
Staters Deltagelse i Opgjør af poli
tiske SPørgsmaal og Stridigheder 
mellem fremmede Nationer og Re
gjeringer." . 

Washington den 16de Marts; De / 
uforsonliges Kamp mod Firemagts-
Stilléh avs -Traktaten vedvarede idag, 
f^ønt det tegnede til, at Interessen 
holdt paa at tabe sig, og at Led ente 
begyndte at betragte det font selvsagt, 
at Traktaten vilde blive ratificeret. 
Medens Senatet det tneste af Tiden 
var Omtrent forladt, holdt Senator -
Reed, Demokrat fra Mis f our V i tre 
Timer en Tale, hvori han angreb 
baade Firemagts-Traktaten og Flaa-
detraktaterne, som han sagde, passed» ? 
' ^Fortsættes paa 2den Side). ^ 

-- ^-1 ' f „"a Jr"- . .'VY. - ' V  

W 
'Mt. 

f 


