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D« Ion senve Minneapolis Tidende 
til en Élægtning eller Ven hvor
somhelst i de Forenede Stater et 
helt Aar for kun $1.50. 

i 
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Esffi*: 

tiiSlOHLt-AL Tilsalg?. Hvis De har nqget, f om 
De ønfler at sælge, saa indryk et 
lidet Avertissement under „SEtl* 
salgs" i „Minneapolis Tidende"^ 
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Uul-KZrMen. 

Streiken i fuld Gang og erklæret 100 
Procent effektiv af Grubearbei-

vernes Lederes -

Præsidenten agter at forhind 
ligheder. Kongressen fr 

kanfle Undersøgelse. 

M°-

i' 

Indianapolis, Ind., den lstfr 
April. Kulgraverstreiken, . der -be
gyndte ved Midnatstid, er 100 Pro-
cent effektiv, erklcerede Fagforenings-
ledere i Hovedkvarteret heri Driften 
blev stanset i næsten 6,000 Gruber 
og 600,000 Arbeidere er ledige. 

Hvereneste en af den halve Million 
Grubearbeidere adlød Streikordren, 
fagde Præsident. John L. Lewis, und
tagen Pumperne, Maskinfolkene og 
Fyrbøderne, ber'W hindre Oversvøm
melse i Grubente. Tusinder af Ar-
beidere, der ikke tilhorer Fagforenin-
gen, siges at have streiket. - . 

„Vi har forsøgt at faa Grubeeier-
ne med paa Lønskonferenser— nu 
vil vi kjæmpe," erklærede Lewis. 

1,500 ©ruber i „open shop" Fel-
terne arbeidede under Høitryk for at 
vflgc Nationens Kulreserve paa 65,r 
000,000 Tons. Dette Overskud samt 
de ikke-lluioniserede Grubers Produk-
tion vil sætte Landet istand til at ud-
holde mindst en 6 Ugers Streik og 
kanske længer uden at mærke nogen 
alvorlig Kulinangel. • 

Washington den 1ste April. Me& 
en landsvid Grubestreik igang stod 
Præsident Harding idag overfor den 
første store indenlandske Krise, siden 
han blev Præsident. Præsidenten, 
der tror, at han har gjort alt mulig 
for at forebygge Streiken, er nu kun 
bestemt paa et, og det er, at der ikke 
JM begaaes nogen Voldshandlinger. 
Justitsminister Daugherty har faaet 
bestemte'Ordrer om'med fast Haand 
at hindre Optøter og Blodsudgydelse. 
Publikum inaa ogsaa gives den stør
ste Beskyttelse. Justitsdepartementet 
skal kværke ethvert Forsøg fra. Kul-
handlernes Side paa at benytte Streid 
ken til at forhMe Priserne. . De. er 
blevet advaret. T 

Pnxsidenten hoir ladét det' Äive 
bekzendt, at-han er i Favør af ot lade 
Kongressen foretage en Undersøgelse 
for ikke bare at bringe Aarsägerne til 
den nuværende Streik paa .bet rene, 
men for at gaa hele Industrien efter 
i Sømmene og søge at finde et per
manent Middel mod de periodiffe 
Kampe mellem Grubeeierne og Ar
beiderne. 

Harding mener, at Publikum eller 
98 Procent af det ikke er interesseret 
i Grubeeiernes og deres Arbeideres 
Tvister og ikke burde lide næsten 
hvert Aar for deres Undladelse af at 
afgjøre dem uden at ty til Arbeids-
stans. Føderale Repræsentanter i 
Streikdistrikterne holder Harding, 
Avbeidev- og Justitsdepartementet 
underrettet hvert Øieblif om, hvad 
der forefalder. -
- Springfield, III., den Iste April. 
Alle Unionsgrubearbeidere- i Illinois 
med Undtagelse af Pumperne var paa 
Streik idag. Jllinois-Grube.orbeider-
nes Præsident, Frank Farrington, 
sagde imidlertid, "idet han erklærede 
Streiken, at han troede den interna
tionale Unions Frelse laa i særskilte 
Shgtsoverenskomster-. 

Kansas City, Mo., den 1ste April. 
40,00Q Killgravere i de sex Distrikter 
hinsides Mississippien streikede som 
en Mand, bekjendtgjorde Fagfor-
eningsledere idag. I Missouri ftreV 
kede 8,000 Mand, i Arkansas 5,000, 

-i Oklahoma 8,000, i Kansas 10,000, 
i Jtitna 8,000 og i Wyoming flere, 
hundrede. ^ 2,000 Unionskulgravere 
i Texas streikede ogsaa. 

Charleston, W. Va., 1ste April. 
_ Konstabelkorpset var paa Vagt i West 
Virginia idag, idet Unionsgrnbear-
beidere sluttede sig til den landsvide 
Kulgraverstreik. Der er øget Produk
tion i de ikke-umoniserede Gruber. 
20,000 Kulgravere, der ikke Wrer til 
Fagforeningen, fortsatte i Logan, W.; 
Va., og "Big Sandy-Felterne i østlige 
Kentucky med at grave Kul idag trods 
en Opfordring om at slutte fig til be 
streikende Uniynsarbeidere. 

Wilkesbarre, Pa., den ljte April. 
Kulproduktionen i Pennsylvanias. 
Anthracitfelter stansede idag, -. 'da 
155,000 Kulgrubearbeidere fulgte 
Streikordren. Det er den fuldstæn-
bigste Streik i Industriens Historie. 

Birmingham, Ala., 1ste April. Faa 
qrn nogen af Kulgraverne i Alabama 

Mreikede inat ifølge Efterretninger 

Forskudsbetaling. 
Paa Grund af den overordentlig 

lave Pris paa Minneapolis Tidende 
maa vi strengt holde paa den Regels
at Bladet betales i Forskud. Adresse-
lappen viser altid, til hvilken Dag? 

^Bladet er betalt, og hvis derfor.For-
af Abonnementet ikke er mod-

^/S"n Maanedens Udgang, bli-
^ pende Abonnent strøget. 
Dejttk, '< bliver strengt overholdt 
lige oved^/r alle Abonnenter uden 
Forskjel. . -

modtLget her idag. Kulproduktionen 
ventes øget som Følge af Arbeids-
stansen andre Steder. De fleste af 
Kulgruberne i Alabama ev- udenfor 
Fagforeningen og Grubeeierne træf
fer Forberedelser for at drive Pro-' 
duktionen op til det yderste. 

Washington, 1ste April. Grubeei-
erne i det midtre Konkurrencefelt 
følte' sig ikke forpligtet til at over-
holde sin Kontrakt om at møde Gru-
bearbeiderne før 1ste April, fordi 
Gruvearbeiderne aabenlyst havde 
krænket sin Del af Kontrakten ved 
flere Anledninger, erklærede Alfred 
Ogle, Terre Haute, Ind., for Husets 
Arbeiderkomite idag som Repræsen-
tant før Grubeeierne i Indiana. 

Duluth, Minn., 31te Marts. Der 
regnes at være 3,250,000 Tons Kul 
nu paa Duluths og Superiors Kaier,, 
nok til at dække hele 'Nordvestens' 
Krav for 100 til 110 Dage, blev det 
bekjendtgjort forleden. Jernbaner, 
Industrianlæg og store Kulforbrugere 
har'praktisk talt ikke truffet nogen 
Forberedelser for Streiken ved at an-
staffe Lagre af Kul ifølge en Over
sigt over Salg og Forsendelser. 

Washington den 3i>ie- April. Kul-
streifen er fremdeles 100 Procent ef
fektiv og vil vedblive at være det paa 
ubestemt Tid, udtalte John L. Lewis, 
Præsident for United Mine Workers 
of America, her idag. Han fagde, at 
Meddelelser fra alle Centrer gaar 
ud paa/ at ingen af de streikende Ar-
beidere vender tilbage til Gruberne. 

Nationalisering af Gruberne blev 
for Alvor foreflaaet far Kongressen 
idag af Mr. Lewis. Han. optraadte 
med Kravet for Husets Arbeidexkomi-
te. Han erklærede med Bestemthed, at 
Nationalisering var det eneste Middel 
for Kulsituationen, som han sagde 
Grubeeierne.. havde nægtet at xaqde 
Bod paa. . 

Indianapolis den 8die April. Kul-
streiken har udviklet sig til en Kappe
strid mellem Grrlbeeierne og Arbei-
derne om Publikums Gunst. Idet 
Landet begyndte at gjøre Brug af den 
Reservebeholdning, som det har paa 
65,000,000 Tons Kkl, syntes ingen 
af de stridende. Parter at være villig 
til at gjøre Fredstilnærmelser, og 
Regjeringen forholder sig tilsynela-
dende passiv, saalænge der ikke er ble-
ven nogen Kulnød. 

. Det blev idag udtalt i United Mine 
Workers ~ Hovedkvarter, at Streiken 
vil vare, indtil Reservebeholdningen 
er kommen ned til 20,000,000' Tons: 
Det bliver ikke før om flere Uger. Det 
antoges,' at den Faktion, som da 
staar høiest i Publikums Gunst, vilde 
vinde Kampen. 

Telegrafiske Meddelelser til Ho
vedkvarteret her idag viser, at alle 
Fagforeningsarbeiders og Tusinder, 
som ikke tilhører Fagforeningen, holdt 
fig- borte fra Gruberne imorgeA 

Sneskred hindrer Jernbane^afi-
ken. Butte, Mont., den 4de April. 
Sneffred dræbte eir Mand Nær St. 
Regis, Mont., idag og har forsinket 
Jernbauetrafiken betydelig i Sta-
ten. Skredet nær St. Regis skal ha-
ve dækket Northern Pacific Banens 
Spor i en Dybde af 18 Fod paa et 
Sted. Skred over en Strækning af 
flere Mil stansede Trafik paa Chica-
go, Milwaukee ^ St. Paul-Banens 
Hovedlinie og umuliggjorde Trafik 
over Northern Pacifies Spor mellem 
Saltese,og St, Regis, Mont., meldes 
det hid.' \ 7 " r*' 1 -L 

Baukrøveri forpurret.' Washington 
den 3die April, Et frækt Forsøg paa 
at plyndre Merchants Bank i Cen-
trum af Landets Hovedstad blev gjort 
af tre Banditter idag. De snappede 
en Haug med Pengesedler, ialt ca. 
$20,000, og styrtede mod Døren. 
Kassereren affyrede trä Skud'mod 
dem. En af Banditterne blev fakket, 
da en Bankvagt satte paa ham med et 
voldsomt Sprang. Pengene kom M 
rette igjen. * ' -

Irs Msslfingto« 

Senatet Ratificerer alle de af Nedrust-
uiugskonferenfeu vedtagne 

Traktater. 

Huset bevilger $17,000,000 til Ho
spitaler for Veteraner. En Bu-

> r reaudirektør afsat. 

De« landsforviste ^sterrigfke Ex-Kei-
ser død paa Øm Madeira, 36 

Aar gammel. * 

Karl og Zita blev i November sidst-
leden fMt til Øtn som politiske 

--- • Kanger. r 

Washington den 29de Marts. Re-
duktion af Armeen til 115,000 Me
nige og 11,000 Officerer blev idag 
bifaldt af Huset, da det vedtog Arme.-
bevilgningsloven førende $375,000,= 
000. Armeens nuværende Styrke er 
omkring 150,000 Mand. Reduktio
nen fandt Sted trods Præsident Har-
dings afgjort Modstand, mod en Faa 
drastisk Beskjærelse. - . . v - • 

Washington den 29de Marts. De 
tö Traktater fra Nedrustningskonfe
rensen, som indskrænker Stormagter-
nes Flaader og begrænser Brugen af 
ltndervandsbaade og Giftgas, blev 
idag ratificeret af Senatet næsten en
stemmig. Den Traktat, der bestem-
mer en Flaadeferie og fastfætter For-
holdet mellem de Forenede Staters, 
Storbritanniens, Japans, Frankri-
ges og Italiens førsterangs Skibe, 
blev bifaldt med 74 mod 1 Stemme. 
Næsten uden Debat godkjendte Sena-
tet derpaa den Overenskomst, font er 
beregnet paa at forebygge Ubaadan-
greb paa Handelsfartøier og forby
der Brug af Giftgas, • med 71 
Stemmer; ingen imod. .Ingen Re-
fervationer eller Amendementer 
blev foreflaaet til nogen of disse 
Traktater. Den eneste, som stemte 
imod Flaadeindskrænkningstraktaten, 
tar Senator France, Republikaner 
fra Maryland, som sagde,'at han be-
tragtede Flaadernstningernes Ind-
ffrænkning som meget farlig under de 
nuværende TWande.-

Den Fællesresolution, som allerede 
er vedtaget af.Senatet og tilsteder 25 
Aars Udsættelse med Betalingen fra 
Østerrig af $25,000,000 brugt til 
Kjøb af Mel gjennem de Forenede 
Staters Kornkorporatich^ ; 
vedtaget af "Hlffft." • • - -

Resolutionen blev' vedtaget Med 
142 mod 50 Stemmer efter en skarp 
Partidebat, og efteråt et Forslag om 
at sende Resolutionen tilbage til Næ-
rings-komiteen var . blevet nedstemt 
med 187 mod 115 Stemmer. 

Washington den 30te Marts. Se-
nätet blev idag færdigt med sin Del 
af Nedrustningskonferensens Pro
gram, idet det godkjendte de to sid-
ste of de syv Traktater, som blev' fore-
lagt det til Ratifikation. Ikke en 
eneste Stemme blev kastet imod Trak-
toten vedrørende det fjerne Østen, og 
hvis Hensigt er at give China et nyt 
Rettighedsbrev, og bare en Stemme 
blev afgivet imod.Traktaten om Re-
vision af den kinesiske Tarif.. Trakta-
terne blev vedtaget med henholdsvis 
66 mod O og 58 Stemmer mod 1. 

Den Lethed, hvormed Ratifika-
tionsprogrammet er blevet gjennem-
fø!rt, har overgaaet Administrations«-
ledernes Forventninger. Den for-
nemste Hindring for Behandling af 
andre Sager er nu ryddet afveien. 
Debatten ' over Nap-Traktaten be
gyndte dm 21de Februar. Fire-
magts-Traktaten lagde Beflag Paa det 
meste af Tiden; men. siden den blev 
ratificeret i Fredags, har det gaaet 
ganske glat. Fem af de syv Traktater 
blev ratificeret med: noget, nær En-
stemmighed. Voteringen over de 
forstijellige Traktater følger: 

magts-Traktateit, 67 mod 27; Til
lægget ti^ Fi^emagts-Traktaten, 74. 
mod 1; Ubåod- og Giftgas-Traktaten, 
71 mod 0; Traktaten vedrørende det 
fjerne Østen,.66 mod 0; den kinesiske 
Tor if-Traktat, 58 mod 1. 

Washington den 31te Marts._,En 
Bevilgning of $17,000,000 til yder
ligere Hospitaler for Krigsveteraner 
blev idog vedtaget of Huset og over
sendt til Senatet. Et Amendement 
til Billen om at forhøie Bevilgnin
gen til $35,000,000, foreflaaet of 
Kongresmand Kindred fra New A ork. 
Demokrat, blev forkastet. Under De-
batten blev Direktør for Veteranbu-
raut Lorbes angreben af Kongres-
mand Blmrd, Republikaner fra Indi
ana, som erklærede, at Bureauet ikke 
havde nogen ansvarlig Chef og havde 
en uduelig Organisation. Forbes 
blev forsvaret af Langley, der minde-
de Huset om" at Direktøren havde 

(Fortsættes paa 2den Side). 

Funchal, Madeira, den 1ste April. 
Forhenværende Keiser Karl as Øster-
rig døde her idag, hvor han har.lig-
get syg i Lungebetændelse. . 

Ex-Keiseren har været syg i over 
en Uge, og Lægerne, opgav ham for 
flere Tage siden. Ex-Hsiseriyde Zita 
var ved Dødsleiet. : 

Ex-Keiser Karl. 

Ententen forviste Ex-Keiseren og 
hans Gemalinde, efteråt han to Gan
ge havde forsøgt at Mnvinde sin tab
te Throne. Han blev holdt som po-
litist Fange Paa den portugisiske ø 
Madeira, 400 Mil udenfor Afrikas 
Kyst. Børnene var blevet igjen i 
Schweiz, og da^ et af dem forleden 
blev sygt, tillod de allierede Regje
ringer hende at reise did. 

Karl Franz Josef var født i Per-
scnburg den 17de August 1887. Hans 
Fader var gamle Keiser Franz Josefs 
Brodersøn Ærkehertug Otto, som dø-
de i 1906. Hgns Modep^ MkeZher-
tugiude Maria. JoW^^ar PrWOfe-' 
af Sachsen.- Han fik "en god og al-
sidig Uddannelse, gjennemgik Krigs-
skolen og* tog desuden juridisk Exa
men ved Wiens Universitet. Som 
Officer tjenstgjorde han i alle Vaa-
benarter. Den 21de Oktober 1911 
blev han gift med den 19-aarige 
Prinsesse Zita af Parma-Bonrbon. 
Den gamle Keiser lod Slottet Het-
zendorf indrede for det unge Par, 
og her førte de,en forholdsvis tilba
getrukket Tilværelse, indtil Dobbelt-
mordet i Serajevo den 28de Juni 
1914 gjorde Erkehertug Karl Franz 
Josef til Thronfølger. . 

Den 21de November 1916 døde 
den gamle Keiser, hvorpao Karl blev 
Østerrigs Keiser og Ungarns Konge. 
Det sagdes da, at Karl var meget de-
mok.ratifl, og at Tilbagegang for de 
germanske Militaristers Magt vilde 
blive det vigtigste Resultat af hans 
Bestigelfe-.af den Habsburg ske Throne. 

Da Republiken blev proklameret i 
Østerrig den 12te November 1918, 
søgte Karl om Tilladelse til at for
blive i Østertig, men han blev opfor-
dret til at forlade Landet, da det viste 
sig, at hart havde Planer om at gjen
erobre Magten. Sent i Marts 1919 
forlod han Landet med sin Familie 
og leiede et Hus ved Gensersøen, 
hvor han boede i flere Maaneder. 
Ententen. fik imidlertid Nys om et 

N-ch.Twkt-t-n. k7 mob 2-2; gire, ^' Komplot fra et bringe HabDur 
gi?rne til Magten og forlangte be
stemt, at det skulde forhindres. Han 
har hele Tiden nægtet at abdicere, 
ffjønt han gjentagne Gonge er bleven 
opfordret dertil. 

Den 29de Marts dukkede han plud-
selig op i Wien;*men da de østerrig-
ske Myndigheder ikke vilde vide noget 
af håns Tilnærmelser, drog han til 
Budapest, hvor han forsøgte at for-
trænge Admiral Horthy, , den unggr-
ske Regent. ^Skjønt dybt skuffet over, 
at den SMte, han havde gjort Reg-
ning paa, udeblev, Hilde han ikke for-
lade Landet; han sagde, han-var syg. 
Senere tilbFd him at gjøre Afkald 
paa alle sine Titler, hvis hän kunde 
faa blive boende i Landet som en al-
mindelig Borger. 

Imidlertid meldtes det, at Schweiz, 
der var blevet forarget over hans 
Krænkelser.af Løftet om ikke at for-
lade Landet, ikke vilde give-ham Ast)l 

(Fortsættes paa 2den Side). 

Del irske Nsre. 

Vigtig Overensköinst stuttet mellem 
Ulster og Fristaten for Fredlæg-

gelse af Irland. 

Republikanerne vil bekjæmpe Pagten. 
Fristats-Billeu sanktioneret af ^ 

Kong George. 

London, 30te Marts. Kolonimi-
nister Winston Spencer Churchill 
bekjendtgjorde iaften t Underhuset 
den vigtigste Overenskomst, der hidtil 
er truffet mellem Repræsentanterne 
for den nordlige og den sydlige Re* 
gjering i Irland for at freMægge det 
urolige Land^ Overenskomsten, der 
blev sluttet med uventet Fart paa en 
Konferens mellem Delegaterne for de 
irske Grupper og Repræsentanter for 
Rigsregjeringen, er langt vigtigere 
end den Pagt, der blev fluttet mellem 
Chefen for den provisoriske Regjering 
Michael Collins og Ulsters Premi-
erminister Sir James Craig paa et 
tidlig.Stadium <5f Underhandlin
gerne. 

Overenskomsten bestemmer, at Fred 
erklæres, fuldt Samarbeide.i at fred-
lægge Landet, Omorganisering af Po-
Iitiet i Ulster paa et Grundlag, der 
er tilfredsstillende for de „ religiøse 
Opfatninger hos Folket i Norden og 
Syden, Retsforfølgning mod Perso
ner anklagede for alvorlige Forbry
delser, for en speciel Domstol beståa-
ende af de høieste Dommere, et loven
de almindelig Samarbeide mellem 
Norden og Syden og Hjælp fra det 
britiske Parlament for at raade Bod 
paa Arbeidsløsheden i Belfast, der 
omtrent har umuliggjort Udførelsen 
af den tidligere Pagt mellem Craig 
og Collins. % 

. Dublin, 31te Marts. Merlig-
gaoende Irlændere flog til. idag for 
at knuse den igaar Aftes i London 
sluttede Fredspagt mellem Ulster og 
Fristaten. Efterretning om den hov
de ikke før naaet Irland, før nye 
Voldshandlinger fandt Sted. . 

En' Konstabelpatrulje i Belfast blev 
MZMMtak-Revolvermætzd.^imorges 
cg en Politimand blev dræbt og en 
anbett faaret. Der var Jldspaasæt-
telfer flere Stedet-i Byen og en 
Bombe blev kastet mod en Flok 
Brandmænd. Under en Gadekamp 
blev to Konstabler og to civile faaret. 
I Dublin truede republikanske Er-

tremister med at bemægtige sig Raad-
huset og endog Fristatens provisoriske 
Regjerings Hovedkvarter. Fristats-
toere var bange for, at et Statskup 
vilde blive de Valeras og hans Til
hængeres Svar Paa Fredspagten. 

London, 31te Marts. Kong 
George sanktionerede idag den Bill, 
dcr.opretter den irske Fristat. Begge 
Parlamentets Huse havde ratificeret 
Traktaten, der blev sluttet i Downing 
Street mellem irske Udsendinge og 
den britijke Regjering, og Irland som 
en Fristat inden det britiske Rige er 
nu en olmindelig okcepteret Kjends-
gjerning. . -v: - > .. -

Dublin den 1ste April. . Man fryg
tede idag for et Statskup af de re
publikanske Rebeller mod den irske 
Fristat, før den nye Regjering havde 
været et Døgn t Sadelen. 

Dublin vrimler af Rebeltropper, 
der er kommet ind fra de udliggende 
Distrikter. Gaderne var imorges 
fulde af De Valeras Tilhængere og-
der blev aabenlyst talt om at bemæg
tige sig de offentlige Bygninger og 
styrte den provisoriske Regjering. 

En Proklamation udstedt i otte Re-
belføreres Navn, opfordrende Ar-
trteett til at frasige sig Troskab mod 
Fristaten, vakte Uro. Fra de for
skjelligste Steder i Landet, særlig i 
Vestirland, meldtes ny oprørff Virk
somhed. Politikaserner blev besat og 
loyale Tropper fordrevet. ' 

Belfast den 1ste April. En voldsom 
Kamp mellem en Politiafdeling og 
Medlemmer af den irske republikanske 
Arme fandt Sted ved Midnatstid inat 
9 Mil fra Cookstown, nær Throne 
Countys Østgrænse i Ulster. ^ 

Belfast, 2den April. Fire Mænd 
blev fludt og dræbt og tre Børn blev 
faaret igaar Aftes i Sinn Fein-Om-
raadet nær Old Lodge Roads Distrikt. 
Mændene var fra 40 til 63 Aar gam
le. Børnene var fra 7 til. 13 Aar. 
En Bombe blev kastet ind Vet Hus 
her iaften og saarede to Børn, og i 
Løbet af Natten blev en Mand ved 
Navn Mallon skudt og dræbt. 

Dublin, 3die April. Irske repu

blikanske Rebeller kom i Besiddelse af 
2,000,000 Runder Ammunition og 
20,000 Geværer, da de bemægtigede 
sig en britisk Taugbaad tilhørende Re
gjeringen i Oueenstown, erfarede 
man idag. * '' - _ 

VaabNene blev ført Søveien .til 
Cork og læsset påa Hundreder af Mi
litærvogne, der vor.beslaglagt der for 
dette Øiemed, og ført til et hemme» 
ligt Mødested for Rebellerne i Høides 
dragene. . . ' ; -

Dublin, 3die April. 'Det Møde, 
paa hvilket Michael ^Collins talte i 
Castle Bar igaar Aftes, blev stanset 
af Medlemmer af den irske republi
kanske Armes fjerde Division ester 
stormende Scener, hvorunder en 
Kvinde blev faaret af en Kugle, ifølge 
Meldinger til Dublin idag. Chefen 
for den provisoriske Regjering og 
hans Følge vendte tilbage til sit Ho
tel, men dm Officer, der havde er
klæret Mødet-endt, fulgte efter og er
klærede, at ingen vilde faa Lov til at 
forlade Stedet, før Mr. Collins og. 
hans Venner havde udleveret sirte 
Vaaben. 

London, 4. April. 90 Personer blev 
dræbt og 201 faaret under Kampe og 
ved Mord og Bombeaffærer i Belfast 
mellem den 10de Februar og den.26. 
Marts, oplyste Kolonialminister Win
ston Churchill i Underhuset i Ester-
middag. Han sagde, at 32 of de 
dræbte var Protestanter, 51 Katholt-
ker, 6 Politibetjente, 1 Officer. Af 
de saarede vor 86 Protestanter og 115 
Katholiker. 

Belfast dert 4de April. Sir James 
Craig, Ulster-Premierministeren, er-
flærede i en Tale i det nordirske Par-
lament idog, at harr „aldrig vil lede 
Ulster ind i et Fristatsparlament". 
Talen var som Svar paa Arthur 
Griffiths Mring om, at Fredspagten 
havde bragt fuldstændig irsk Enig-
hed nærmere. 

Premierministeren givet Tillidsvotum 
af Underhuset efter opsigtsvæk-

kende Tale. 

Modstanderne i haabløis Minoritet. 
Lloyd George tager fat paa den 

indujstrielle Krise. 

Te siamesiske Tvillinger døde med 
nogle Minuters Mellemrum. Chi-
cago den 30te Marts. Josefa og Ro-
sa Blazek, „de siamesiske Tvillinger", 
døde paa et herværende Hospital Kl. 
2.3? inat. Josefa døde først,., og 
nogle Minuter efter døde Søsteren. 

Tidligere paa Natten havde Læger 
erklæret, at den enes Død vilde følge 
lige efter den andens, siden deres 
Broder, Frank Blazek, havde nægtet 
at tillade Lægerne at foretage en 
Operation for at stille de to Søstres 
Legemer, font vor sommenvoxet fra 
Underlivet og nedover et Stykke. 

De fammenvoxede ^villirtger blev 
født i Østerrig i 1879. Rosa var gift 
og efterlader sig en 11 Aar gammel 
SM; hendes Mand døde i Krigen. 

—^ Chicago den 31te Marts. — 
Coroner Hoffman opgav idag at fo-
retage noget Ligfyn over de døde sia-
mesiske Tvillinger Mrs. Josefa Blo? 
zek og hendes Søster Rosa. Deres 
Broder Frank antydede, at han ag
tede at give Ligene til en eller anden 
videnskabelig Institution for viden-
stabelige Undersøgelser. Han fagde, 
al Søstrene efterlod, sig ca. $200,000 
og en stor Goard i Czecho-Slovokiet, 
som Broderen og den 11-aorige Søn 
af Rosa er Arvinger til. . 

-^.Chicago, 3die April. En Hem-
melig Obduktion of de siamesiske 
Tvillinger Rosa og Josefa Blaseks 
Lig idag viste, at en Operation for at 
stille dem vilde have medført Dø
den. De var sammenvoxet i- Mgra-
den, fagde Dr. Otradovec.'. : -

Lægen sagde, at Franz Blosek 
utvilsomt var Søn of Rosa og ikke of 
begge Tvillinger. Lægens Vidnes
byrd ventes forelagt Skifteretten her 
under Opgjøret of . Tvillingernes 
Dødsbo, der er paa $100,000. Franz 
antages af ville faa $50,000 og den 
anden Halvdel vil tilfalde Frank, en 
Broder af Tvillingerne. ; ' 

Ten værste Nød ved ' Bolffa över. 
Mostait den 31te Marts. Den vær
ste Hungersnød i Volgadistriktet er 
over og Forholdene vil herefter hur
tig blive bedre, siger Oberst William 
l£. Haskell, Direktør for ben ameri
kanske Nødhjælpsadministration i 
Rusland, i en Erklæring. 

Lenin ikke alvorlig syg. Riga den 
3die April. Den russiske Soviet-
Premierminister Lenin er syg, men 
ikke alvorlig, sagde Berlin-Speciali-
sten Dr. Felix Klemperer idag ved sin 
Ankomst fra Moskau, hvortil han ny-
lig blev kaldt for at undersøge Lenin. 

London, 4de April. Efter ert. Seir 
i Underhuset, hvor en Afstemning" 
over et Tillidsvotum viste hans Fi
ender fremdeles i en hoabløs Mino
ritet, spilder Premierminister Lloyd 
George ingen Tid med at hvile paa . 
sine Laurbær. ~ 

Idag kastede han sig ind i den in
dustrielle Ktife, der truer England, 
efter en Lockout of næsten en Mil
lion mekaniske Arbeidere. Han til-
kaldte først Repræsentanter for. Ar
beiderne til at møde ham og skulde: 

senere modtage en Deputation af Ar
beidsgivere. 

Udfaldet af Afstemningen i Under
huset — et ̂ Tillidsvotum med en 
Majoritet af 278 Stemmer — 

ansees som høist tilfredsstillen-
de fo{ Premierministeren. I Begyn
delsen af Mødet var der i en Time og 
20 Minuter en intens Spænding, idet 
Premierministeren frist" efter sit 
Landophold kastede Handfl'en til sine 
Modstandere og erklærede, at en Vo
tering over dett hidtil uskyldige Ge-
nua-Resolution var ensbetydende med 
at give Regjeringen et Tillidsvotum 
eller ikke. Lloyd George syntes at 
være i faa ypperlig Kamphumør som 
nogensinde. Huset var stoppende 
fuldt af et spændt Publikum. Lloyd > 
George forsøgte øjensynlig ikke at 
være veltalende,^hvad han saa vel er 
island til, men drev snarere en me-
sterlig Monøvre med Tilhørerne. Han 
lokkede, smistede, spøgte og trodsede 
vexelvis, men hver Fase af Talen slut
tede siernøiagtig til det foregaaende. . 
Han byggede op et mesterlig Forsvar, 
ofte spøgefuldt, ofte alvorlig, men 
altid med samme Maal for Øte — sin 
Regjerings Existens. Det Øieblif, 
da 7>en lille valisiske Napoleon gav fit 
Ultimatum angaaende Genua-ReM 
lutionen, kastede han sin Regjerings 
og kanske sin egen Karriere i Vægt- ' 
stoolen, virkede betagende selv paa 
hans Modstandere. Der var ingen, 
ironiske Udraab, der saa ofte følger 
paa Ministres Erklæringer. De re^ 
fpekterede hans Mod. 

Premierministerens Tale anmoden
de Parlamentet om at støtte Regje
ringens Genua-Politik var bentærkel-
fesværdig, forfaovidt som den bare 
let berørte dej hjemlige politiske Kri
se og fordi-den støttede den franske-
Politik mod Ruslattd. Skjønt Lloyd 
George selv viste megen Sympathi 
for en forsonlig Holdning mod Rus-
land og en Overenskomst med det 
sor ikke at komme til at staa overfor 
en endnrt uforsonligere Militaristre-
gjering, akcepterede hart det franske 
Stondpunft om at kræve Garantier 
angaaettde Ruslands Gjæld og For--
Pligtelser og sætte en Prøvetid paa O 
Mooneder eller et Aar, men mindre, 
hvis Rusland gav de nødvendige Ga
rantier, før Anerfjendelse blev givet. 
'Samtidig med at han antydede, at 
han ikke troede stort paa Lenins og 
hans Kollegaers Omvendelse. til ett 
udtyndet Form of'Kommunisme, be-
tonede-han, at intet kunde vindes ved 
at vente paa, at SovietregjeriWen 

ffukde styrtes. _ 
Lloyd George berørte bl. o. ogsaa 

Grænsespørgsmoolene og Erstat-
ningsspørgsmoolene.' Om førstnævn
te mente Hon, ot det vor til ingen 
Nytte ot kritisere Traktaterne os Ver-
failles og St.^ Germaine, medmindre 
mon vor rede til ot sige, ok de Paa en 
uretfærdig Maode delte Europa. Er

statning blev bestemt af Versailles-
Traktaten, fordi der var noget-at er
statte, og en ZEndring af Traktaten 
vilde bare skyve Byrden fra Tyskland, 
Ødelæggeren, Mer Poa : Frankrige, 
den ødelagte. . .... ^ : ' 

Pressen vor partisk og forsigtig 
idog angaaende Premierministerens 
Seir i Underhuset. Konservative 
Blade angreb Forflaget om „en ka-
meratslig Haand til Lenin", som 
„Morning Post" udtrykker det, me-
dens Arbeiderorganet „Daily Herald" 
kalder Tillidsvotumet „kunstig" ogj 
„Westminster Gazette" over Lloyds 
Georges Tale har sot VOverskriften5 

„En døende Ministers sidste Ord". .'Z 
' f ^ f ^ ^ -j* * 
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