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De kan senve Minneapolis Tidende 
til en Slægtning eller Ven Hvor-
somkielst i de Forenede Stater et 
helt Aar for kun $1.50. 

i Tilsalgs. Hvis De har noget, forn 
De ønffer at fælge, saa indryk et 
lidet Avertissement under „Til^ 
salgs- i „Minneapolis Tidende". 

Ro. 13. 36te Aargang. Mmneapolis, Mia«., Thorsdag den 13de April 1922. (Emigrantens 71de, Budstikkens 50de, Nordvestens 42de Aargang). 

Modet t Genus. 
L'lu nb George givet en begeistret Mod-

tagclse. Konferensen begyndte 
Mandag. 

Soviet-NnslandsForflag om at drB»' >S>. ^ 
Afrustning bringer franske Ddr ,v»oe/^ Hriaft, °9 hvis derfor &or 

gater i Harnisk. ^ °tj' 

Genua den 8de April. Lloyd 
George og den britiske Telegation til 
den økonomiske Konferens ankom 
i bag. Den britiske Premierminister 
fjf en begeistret Modtagelse. Premi-
uvmimfter Facta i Spidsen for den 
italienske Telegation ankom til Ge-
tiiia tidligere paa Dagen og var til
frede for at tage imod Lloyd George, 
foreløbige Forhandlinger er begyndt. 
Selve Konferensen aabnes Mandag. 

Genua deit 10de April. Premier
minister Lnigi Facta af Italien aab-
nede sent i Eftermiddag den ekono
miske Konferens med en Velkomsttale 
til 157 Representanter fra 34 Na
tioner. • 

„Washington-Konferensens Stand 
moa inspirere os i denne Forsam-
ling," erklærede Premierminister 
Facta. Der blev stærkt Bifald, da 
Hatt udtalte, at de „Skyer, som hang 
over det Stille Hav, har trukket sig 
bort som Resultat af Washington-
Konferensen". 
Premierminister Facta blev enstem

mig valgt til Konferensens Præsident. 
Italiens Delegater havde ?Eres-

pladsen i Salen. Nærmest dem kom 
de britiske, franske, belgiske og japan-
ske Repræsentanter. Det var de al
lieredes Øverste Raad, som undfan
gede Planen om denne økonomiske 
Konferens. Efteråt disse Nationers 
Repræsentanter havde indtaget sine 
Pladse, indtog, de øvrige 29 Natio
ners Delegater sine Pladse i alfabe-
tiff Orden. Albanien, en af de yng
ste Nationer, kom saaledes meget 
langt fremme, medens Russerne kom 
langt nede under Pressegallerierne. 

Deit første, som forlangte Ordet, 
efteråt Premierminister Facta havde 
boldt sin Velkomsttale, var Lloyd 
George, der foreslog Facta valgt tik 
Konferensens Præsident. 

Genua den 10de April. Uenighed 
mellem Georg TcHiicHerin, den rus
siske Soviet-Udenrigsrninister, og Bar-
thou. Chef for den franffe Delegation, 
angaaende et af Tchitcherin stillet 
Afruftningsforslag truede med at 
sprænge den -økonomiske Konferens 
idag paa Aabningsdagen. Barthou 
sagde, at Frankrige absolut nægtede 
at drøfte Afrustning i Genua, og 
Tchitcherin svarede, at "Rusland tro
ede, at Frankrige vilde være beredt 

Forskudsbetaling. 
Paa Grund af den overordentlig 

lave Pris paa Minneapolis Tidende 
maa vi strengt holde paa den Regel, 
at Bladet betales i Forskud. Adresse-

tipen viser altid, til hvilken Dag 

vku/^nementet ikke er mod-» > N. „ 
iatjv, u ^ 4 * zrts Udgang, bli
ver bébtv.*} t Abonnent strøget. 
Denne Regel btu^r strengt overholdt 
lige overfor alle Abonnenter uden 
Forskjel. 
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ti at brørte bette epørgteraat, %rengt euroPceiite affOTef. 
Briand, den tidligere franffe Prent i 
ermtnister, paa Washington-Konse-
rensen havde sagt, at Ruslands Rust
ning havde umuliggjort Afrustning. 

Taler blev holdt af den præsideren-
de Embedsmand, Premierminister 
Facta af Italien, Bcrrthort som Frank
riges Repræsentant, Premierminister 
Lloyd George af Storbritannien, 
Rigskansler Wirth af Tyskland samt 
Talsmænd for Japait og Belgien, 
samtlige holdt i en forsonlig Tone og 
i Samklang med de i Cannes ved
tagne Resolutioner, paa hvilke Kon-
ferensen her er baseret. 

Lloyd George sagde, at alle Dele-, 
goter mødte paa lige Fod, forudsat 
at de antog de stillede Betingelser, 
som i Korthed gik ud paa, at Lande-
tte ikke kan bryde sine Kontrakter, at 
dc ikke maa føre Krig mod hveran
dres Institutioner, og at de ikke maa 
indlade fig i aggressive Operationer 
mod hverandre, og at et Lands Folk 

Surde være berettiget til retfærdig 
Behandling for et andet Lands Dorn-
stole. 

- : Idet Tchitcherin, den russiske So-
diet-Udenrigsminister, talte paa sin 

fastflaaet, og han blev heri støttet af 
Sigttor Facta. Han mente, at Kon
ferensen vilde blive en Fiasko, dersom 
den ikke omsider hidførte Afrustning, 
men paapegede, at Fred og Freds-
grundlag først maatte findes. Han 
bad Tchitcherin om at være saa ven-
lig at indskrænke sig til det fastflaaede 
Program for Konferensen og ikke for
lange det udvidet. Diskussionen blev 
ganske livlig, men endte, da Tchit-
cherin erklærede, at den russiske Dele
gation vilde bøie sig for Konferensens 
samlede Billie. 

_ Genua den 11te April Baade 
franske og belgiske Repræsentanter 
satte sig idag imod, at russiske og ty
ske Repræsentanter skiilde faa være 
Medlemmer af den økonomiske Kon
ferens' Hovedkomite. Premiermini-
ster Lloyd George samt Premiermi-
nister Facta og Udenrigsminister 
Schanzer af Italien blandede sig ind 
og deres forsonlige Holdning hid-
førte, at baade Russere og Tyskere 
blev optaget i Komiteen. 

Georg Tchitcherin, den russiske 
Sovietdelegations Chef, udstedte idag 
en Erklæring, hvori han sremholdt, 
at det var faafængt at drøfte Euro-
pas Rekonstruktion, hvis man ikke 
vilde drøfte Afrustning. Det var 
umuligt at rette paa Forholdene, 
saalænge „imperialistiske Lande" ved-
bliver at anvende store Summer iil 
Vedligeholdelsen af Armeer. 

Genua,. Ilte April. Tchitcherin, 
den rusMe Udenrigsminister, netz? 
lagde en Protest mod Japans Del
tagelse i den økonomiske Konferens. 
Grev Jshii, den japanske Delega
tions Chef, svarede, at Japan var her 
for ab blive,. hvadenten Tchitcherin 
likte det eller ikke. Den russiske Tals-
mand spillede fuldt ud dett Rolle, som 
Iagttagere har tilskrevet ham som 
„Oppositionens Fører". 

Konferensen blev idag delt i fire 
Komiteer. Tchitcherin talte for dett 
politiske Komite, da han fremkom med 
den Paastand, at Japan ikke havde 
noget her at bestille. Japan var et 

Bevæbnede Mænd forhindrede Arbei
dere i at udbedre Sporbruddet. 

Paa forskjellige Steder blev Fsr-
søg gjort paa at forpurre Møder, 
hvor Traktatens Sag skulde tales. 

Tusinder deltog i Mødet i Wexford, 
hvor Collins talte. Han sagde, at De 
Valeras Udtalelser stemplede ham 
som en farlig Despot, at medens De 
Valera optraadte som en Frihedens 
Forsvarer og talte høit om Friheden, 
traadte han den selv under Fødder. 
Te Valera talte som en Forræder, 
ikke som en Fædrelandsven,- sagde 
han. 

Dublin, 10de April. Frfftatstrop-
per, der blev drevet fra Broadford-
Kafernertte i Cork af irske republi-
kanske. Insurgenter, stormede og ind-
tog idag Kassernerne og slog Rebel
lerne totalt. En Fristatssoldat blev 
dræbt under Modangrebet. 

T)ette var det første Tilfælde, hvor 
loyale Soldater, der var fordrevet fra 
tine Kaserner, gik til Modangreb oq 
slog Jnsurgenterne. : 

Ammtdse« Setivn nær 
Polarforskeren og Fplge kvæstet, idet 

hans Monoplan vælter i 
'' Miola, Pa. ~ 

Kravet paa Japans Udelukkelse 
rammede som en Bombe — det var 
Konferensens første store Overraskelse. 
Japan er Medlem af de allieredes 
øverste Raad, og dets Statsmænd har 
deltaget i alle Raadslagninger angaa-
ende europæiske Affærer siden Krigen. 

Tchitcherin forelagde ogsaa for Ko
miteen det russiske Program. 

Sett irske Strid. 
De Valera siges afsat f om Republi

kanernes Fører. Collins stempler 
Ham font Forræder. 

Delegations Vegne, erklærede han, at Amte". 

^ Löndon den 10de Aprils Ser gik 
Rygter i London og Dublin sent 
tgaar Aftes om, at ved et hemmeligt 
Møde af den irske republikanske Arme 
i Dublin igaar blev Eamon De Vale-
rn affat som Republikanernes Fører, 
siger „Daily Mail" idag? Bladet til-
føier, at det, som virkelig fandt Sted 
bed Mødet, er et Mysterium, men si
ger, at delvis Bekræftelse paa Ryg-
terne forekommer i en Erklæring om, 
at „De Valera nu ikke udfører nogen 
styrende Rolle i den republikanske 

Clarion, Pa., 10de April. Polar
forskeren Kapt. Roald Amundsen og 
fire Ledsagere undgik saavidt Døden 
i Miola her i Nærheden i Eftermid
dag, da det Monoplan, hvori de fløi 
fra New Aork til Cleveland, første 
Affnit af Turen tværsover Sandet, 
væltede, .da det blev nødt til at lande 
paa en Mark. Samtlige i Maskinen 
meldtes at have faaet lette Skram
mer og Stød, men var' ellers uskadt. 
Amundsens Ledsagere var H. T. 
Lewis, Bellefonte, Pa., Horace Gade, 
New Dork, E. Buhl og Osear Omdal. 

Kapt. Amundsen hviler paa et Ho
tel her iaftett og agter at reise til 
Cleveland med Jernbanetog irnorgen. 
Mr. Gade, der ligeledes blev lidt op-
skaket, ventede at reise til New Aork 
irnorgen. De to andre Mænd foxbli-
ver her for at ledt* U56edr:ttgcrt^ ttf 
Aeroplanet, hvis Vinger blev brukket. 
I en Erklæring iaftett skyldte Kapt. 

Amundsen Uheldet paa en overhedet 
Motor, der nødte ham til at gaa ned, 
efteråt han hovde, naoet ett Høide af 
6,000 Fod. Monoplanet forlod New 
Dork imorges og ventedes til Clefce-
land fent i Estermiddag. 

Cleveland, O., 10de April. Horace 
Gade telefonerede iaften til Bankier 
Charles A. Otis her, at Uheldet med 
Amundsens Monoplan i Miola, Pa., 
ikke vil afholde fjant fra at fortsætte 
sin Flyvetur tværsover Sandet. 

Kapt Amundsen kommer til Cleve
land irnorgen og forbliver der som 
Mr. Otis' Gjæft, indtil Monoplanet 
er repareret og ført til Cleveland, 
hvor Amundsen atter vil slutte sig til 
sit Følge. 

Hø ister erets-Kjendelse vedrørende 
Jernbanerne. Washington, 10. April. 
Mellemstatlige Terminal-Jernbaner 
er ansvarlige for Skade paa Varer i 
mellemstatlige Trafik, erklærede Hø te
steret idag i en Kjendelse afgivet i en 
Sag anlagt af Chicago & Northwe-

Nul-Ktreiken. 
Regjeringens JndAanding afhænger 

cf, hvorvidt de arbeidsvillige kan 
frembringe »ok Knl. 

President Lewis/siger, at over 50,000 
»onnnion Arbeidere hor flottet 

% til Streiken. 

. Washington den 4de Fra 
Kongressen blev idag taget et indle
dende Skridt fer at bilægge Kul-
streikett i de bituminøse Felter, da 
Formand Nolan af Husets Arbeider-
komite blev bemyndiget til at tele
grafere Indbydelser til repræsenta
tive Gruveeiere og Medlemmer af 
Grubeeierforeningernes Bestyrelser 
til ot deltage i et Møde med Fagfor
eningens Ledere i Washington den 
10de April. Samtidig udtalte Se
nator Borah, Republikaner fra Ida
ho, i Senatet, at „drastisk offentlig 
Aktion" bar paakrævet, og beskyldte 
Gruveeierne for Kontraktbrud ved at 
have foraarsaget Streiken. • ' 

Cleveland, Ohio, dett 5te April. 
Medlemmer ah Pittsburgh Veitt 
Operators' Rssochation forkastede ved 
et Møde her idofa Indbydelsen . fra 
Kongresmand Nolan, Formand i Hu
sets Arbeiderkomste, til en Konferens 
mellem Grubeeie^ne i det centrale 
Konkurrencefelt og Medlemmer af 
United Mine Workers Hovedstyre 
Washington den 10de April. Grube 
ejerforeningens Præsident, Michael 
Gallagher, telegraferede til Kon
gresmand Rolan, at Grubeeierne 
fandt, at det ikke tjente Distriktets 
bedste Interne at møde til en saa-
dan Konferens, men at de var villige 
til at møde med Fagforeningens $e 
præfentanter for at underhandle om 
en Lønstarif for dette Distrikt. 

Terre Haute, Ind., den 5te April 
Indianas Grubeeiere har idag af-
flaaet Formand Nolans Forslag om 
ett KonferenMmellem Grubeeiere og 
Kulgraver« angaaende Lønskravet, 
medmindre hele det centrale konkur
rerende 7 Felt omfattende vestlige 
Pennsylvania; £$&£> Indiana og II 
lino is var repræsenteret i Konferen
sen. 

Washington den 6te Apris^ ^.Ju
stitsminister Taugherty siger i -et 
Brev, som han har skrevet til Kon-
gresmand Bland, Republikaner fra 
Indiana, og som idog blev vedlagt 
Husets Arbeiderkomites Protokol, at 
Eierne af Landets bituminøse Gru
ber ikke behøver at være Bange for 
Forfølgning under Shermanloven, 
dersom de skulde deltage i Konferen
ser med Repræsentanter for Grube-
arbeiderttes Fagforening. Brevet blev 
vedlagt Protokollen efter Hentydning 
til Udtalelser fra nogle Grubeeiere 
om, at de i Betragtning af de Ankla
ger, fom forleden blev udstedt alpen 
føderal Grandjury i Indianapolis 
tnod Grubeeiere og - Gruvearbeidere, 
ikke havde Lyst til at konferere med 
Arbeidernes Repræsentanter. Han 
sagde, at han betragtede det som en 
Pligt for Grubeeierne og Arbeiderne 
at forhandle. 

Handelsminister Hoover, sdm idag 
kom tilbage fra Vesten, sagde, 1 at 
Mandag efter Streiken blev der med 

stern-Batten mod C. C. Whitnack ^ bituminøse Gruber udtaget 542,= 

'Fr 

2* 

Sltusland tilstemte Resolutionerne, og 
at Rusland var beredt til at støtte et-
hvert Forflag, som gik ud paa at af
værge Krig eller lette Rustningsbyr-
dérne. 

Barthou protesterede strax og er-
Herede i en ganske ilter Tone, at 
Frankrige absolut nægtede at drøfte 
Asrustningsspørgsmaalet ved -denne 
Konferens. V 
, Lloyd George ilede med at blande 

% ind og hævdede, at Afrustnings-
fpørgsmaalet ikke lunde behandles, 
ialfald ikke før Freds grundlag var 

Dublin ben 9de I ttt Take 
i Wexford idag erklærede Michael 
Collins, dett provisoriske Regjerings 
Chef, at dersom ikke visse Folk øje
blikkelig anslog en anden Tone, „vil
de kun et Mirakel kunne afværge en 
Borgerkrig". Jsaafald vilde Brit
terne udentvil vende tilbage og gjen-
oprette den Ordert, fom Irlænderne 
selv har vist sig ude af Stand til at 
funne opretholde. V > -

Et Tog fra Dublin, Hvormed.Col
lins fkulde have været Passager, 
fandt Skinner jiéfctet iioer Arklow. ~ T 
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Produce Co., Clarkson, Neb. Nebra 
skas Stats domsto Te sandt Jernbanen 
ansvarlig som Terminalbane, for 
Skade paa en Ladning ZEbler fra 
New Dork Stat. LEblerne blev'leveret 
i delvis frossen Tilstand og der var 
intet Bevis for, om Frysningen var 
foregaaet under Forsendelsen. 

Det er fyrste Gang, at Høiefteret 
har afgivet Kjendelfe i Spørgsmaa-
let; men Domstole i 32 Stater har 
afgivet Kjendelfer imod Jernbaner. 

Bil flytte tilskogs for at slippe 
Hvsleie. Chicago, 8de April. Hun
dreder af Chicago-Leieboere, der tru
es med Husleieforhøielse, vil flytte 
ud i Skoven og leve der i Telte, ind
til Kulden kommer,, bekjendtgjorde 
..Tenants Protective League" igaar. 
Fuldt Teltudstyr for en Familie vil 
ikke koste over $75, omtrent en Maa-
neds Husleie, sagde Ligaen. 

Modbaad funket. Keokuk den 9de 
April. Damperen „Keofuk" af White 
Collar Line mellem Burlington og 
Quincy løb fuld af Vand imorges ved 
Landingspladsen i Nauvoo, III., som 
Følge af dett stærke Vind og Bølge
gang under en 50 Mils Storm paa 
Lake Keokuk. Passagerer, Besæt-
ning og Ladning blev borget. A 

000 Totts Kul og Tirsdag 542,000 
Tons. . ./• . ' — 

Formand Nolan af HuMs Under
søgelseskomite offentliggjorde et Te
legram fra Grubeeiere i dei.centrale 
Felt. Han sagde, at Svarene paa 
Indbydelsen til en Konferens med Ar
beiderne i Washington den 10de 
April ikke var aldeles nedslaaettde, da 
Grubeeterne antydede, at de var vil
lige til at forhandle med Arbeiderne 
inden sit eget Distrikt. 

T. H. Watkins, der optraadte for 
Husets Komite paa Vegne af Gru-
beeterne, i Pennsylvania, angreb 
United Mine Workers of America, 
fordi Fagforeningen beskyldte Gru-
beeierne for Kontraktbrud. Han paa-
stod,-at det var Fagforeningen, fom 
brød Kontrakten ved at nægte at ntø-
de med Grubeeierne distriktsvis. 

Pittsburgh den 6te April. Pitts
burgh Coal Producers Association 
sagde idag i et Telegram til Kon
gresmand Nolan, at Foreningen hav
de definitivt opgivet Tanken om en 
fælles Konferens for de fire Stater 
og ikke kunde deltage i en Konferens 
1 Washington førstkommende. Man-
dag. 

Mcago den 6te. April. Illinois' 

Grubeeiere sluttede ftg idag til In
dianas, Ohios og Pittsburghs Gru
beeiere i Afflag paa Indbydelsen til 
en Konferens mellem Arbeiderne og 
Arbeidsgiverne i Washington Man
dag. -
- Pittsburg, Kan., den 6te April. 
Sydvestens Kulgrubeeierforcntng har 
indbudt Kansas' Grnbearbeiderfore-
ning til en Konferens i Kansas City 
Mandag for at forhandle om en ny 
Kontrakt. 

Petersburg, III., den 6te April. 
Efter en stormfuld Debat i Gruvear
beidernes Distriktsmøde her idag blev 
en Resolution vedtaget forlangende, 
at Fagforeningsembedsmændene ikke 
skal have nogen Løn under Streiken. 

Indianapolis, Ind., den 8de April. 
Regjeringens Indblanding i Kulsirci-
fen afhænger idag af, hvorvidt de 
Gruber, hvor Arbeidere ikke tilhøren-
de Fagforeningen er i Virksomhed, 
kan producere nok Kitl til at bringe 
Landet gjennem Sommeren uden at 

(Fortsattes paa 2den Side). 

3Frattsk-tgak Krise. 
Tysklands Afvisning af Erstatnings-

kommissionens Krav bringer 
franske Truster. 

Mange Obligationer med samme Nu-
mere opdaget. Præsidente» om 

Afsættelserne. 

Grsveringgburemlet. Mn Wnshington 

* Parts, 10de April. Hvad officielle 
Kredse betragter som en . alvorlig 
Krise i Forholdet mellem Frankrige 
og Tyskland indtraf idag, netop som 
Genua-Konferensen traadte sammen, 
cg der er en Mulighed for yderligere 
fransk Besættelse af tysk Omraade. 
Dette er en Følge af den tyste Regje
rings Afvisning af Erstatningskom-
missionens Krav paa visfe FinanZre-
former i Tyskland i.Forbindelse med 
Tilftaoelfen af Moratorium for Er
statningen. 

Tragedien i Gleiwitz, Øote Schle-
sien, hvor en Mineexplosion dræbte 
over et Snes franske Soldater, me
nes at ville bringe yderligere Forvik
linger, idet den vil bringe energisk 
diplomatist Aktion fra • Frankriges 
Side mod Tyskland. Høitstaaende 
fremste Embedsmænd udtalte som sin 
Mening, at den nuværende tyste Re 
ajering ikke vil være istand til at 
dæmpe den reaktionære Agitation og 
at den Tid er.nær, da de allierede vil 
blive uødtiil enten at opgive Udfø
relsen af Versailles-Traktaten eller 
øve stærkt Tryk paa Tystlaud. 

Den tyske Regjering siger i sin No
te, at den ikke kmt samtykke i den so-
reflaaede Kontrol over dets Statsind-
tægter og Statsudgifter og at den 
ikkeøer istand til at paalægge yderli
gere Skatter til et Beløb af 60,000,= 
000,000 Mark som forlangt af Kom
missionen. 

Snestorm fra Klippebjergene til 
Ohio. Chicago den 10de April. Hele 
Landet fra Klippebjergene østover til 
Ohiodalen blev hjemsøgt af Storm 
idag. Ifølge Meddelelse modtaget 
sent iaften er mindst to: Mennesker 
dræbt og mange skadet. Telegraf- og 
Telefonforbindelserne er afbrudt. 

Afh Grove, Mo„ og North 
Springfield, Ohio, blev herjes af 
Tornadoer. I Colorado, Wyoming og 
andre vestlige Stater faldt en hel Del 
Sne, og det ventedes, at Tempera
turen vilde falde ned^il Nul. Kulde 
og Sne havde man saa langt syd 
som Texas. " 

Fargo, N. Dat, den Ilte April. 
Straalende Solskin varmer North 
Dakota og det nordlige Minnesota 
idag, medens matt længere Syd har 
Slud og Sne. -

Chicago den Ilte April. Storm 
og Oversvøtmnelse anretter idag stor 
ødelæggelse i det centrale Vesten. 
Langs alle Vasdrag bliver Lavlan
det oversvømmet. Stormen trækker 
sig østover mod St. Lawrencefloden 
og vil vare mindst et Døgn til. 

Grubenrbrider bliver Præst. Patta, 
III., den 10de April. Grubearbeide-
ren Robert Shears hor modtaget 
Kald som Præst, ved Rosemottd Me
thod istkirke, blev det bekendtgjort 
her idag. Han har arbeidet i Tovey-
Kulgruben i de sidste otte Aar, men 
har rut .overtaget sit geistlige Virke 
igjen som Følge af Streiken. 

Dødsfald. Mrs. Wilhelm ine Lun
de er afgaaet ved Døden i Parklattd, 
Wash., 68 Aar gammel. Hun over
leves af en Søn, Carl, og Døtrene 
Mrs. Tavier i Parkland og Mrs. El-
stad i Red Wing, Minn., samt 9?rø-
Jbrene Sanrita. og. Arne 9?orum, . ̂ ; 

Washington den lOdé April. W-
deralreservebanker tilbagesender til 
Finansdepartementet doublerede Ob-
Iigatioiter trykt i Graverings- og 
Trykningsbureauet. Denne sorban-
settdc Meddelelse fremkom idag. Re-
gjeringsinspektører indrømmede, at 

j Føderalbankerne i flere Tilfælder var 
kommen over Obligationer af samme 
Nurnere. De tilbagesendte doublere-
de Obligationer er ikke Falsknerier. 
Ter er intet ved Arbeidet eller Nav
netrækkene, som giør det muligt for 
endog en Fagmand at stjelne dem fra 
de ægte. De er nøiagtig lige. Em
bedsmænd indrømmer faktisk, at det 
bliver vanskelig for dem at afgjøre, 
hvilke er de ægte og hvilke de double
rede. 

Finansminister Mellon sagde idag, 
at der ikke havde været nogen Masse-
udstedelse af falske Obligationer eller 
Penge. Rigtignok var ettdel med 
fantnte Numere opdaget. Der føres 
nøie Regning med alt Papir, font 
bruges til Trykning af Obligationer 
og Pengesedler, og intet savnes. . 

Washington den 10de April. Præ
sident Harding siger i et Brev til Lu
ther C. Steward, Præsident for Na
tional Federation of Federal Em
ployees, font iaften blev offentliggjort 
af denne Forening, at de Forandrin
ger, som blev foretaget i Graverings-
og Trykningsbureauet, blev „beordret 
efter langvarig Drøftelse og steede 
kun til Tjenestens Bedste". Præsi
denten siger, at han ikke forstaar, 
hvorfor nogen fluide føle fin ZEre 
berørt af en saadan Udtalelse og saa-
dan Afstedigelfe, eller føle fig Beret
tiget til at forlange en .Forklaring 
fra Præsidenten. 

Direktør James L. Wilmeth og an
dre Chefer i Graverings- og Tryk
ningsbureauet blev dett 31te Marts 
afsat af Præsidenten „til Tjenestens 
Bedste". Wilmeth blev fer 4 Aar siden 
udnævnt til fin Stilling af .Ptosident 
Wilson. 

Washington den 10de April. Det 
mystiske Fund i Fredags af en Pakke 
$5-Sedler i Potomacfloden nær Gra
verings- og Trykningsbureauet, blev 
taften opklaret af Chef for det hem
melige Rcgjeringspolttf"Moran, der 
fagde, at Sedlerne tilhørte en Pakke 
med 1,000 Ark, paa fire $5*Sedler 
hver, fom blev stjaalet fra Bureauet 
for et Aars Tid siden. 

Clayton C. Dunn fra Potomac, 
Va., en tidligere Vagtmand i Bu
reauet, fom blev arresteret i Februar 
for at have udgivet Hi-Sedler, hvis-
Paalydetide var blevet forandret til 
$5, tilstod, at han havde begravet cn 
Tel af de 1,000 Ark i en Myr nær 
Floden, og flere af Sedlerne blev 
fundet ber idag. 

Høitstaaende Imbedsmcend sagde, 
ct Fundet af disse $5=SedIer i Poto-
macflodett ikke stod i nogen Forbin
delse med Reorganisationen i Bu
reauet og Afskedigelsen af James L. 
Wilmeth og andre. 

Den danske Konflikt. 

Præfidrnt Harding figes at ville L 
fremlægge en Plan for øget Ud-

vikling af Vandkraft. -g 

Senatet vedtager Billen for Opret-
telse af nye Tommerembeder der

iblandt et for Mnnesota. 

Kommunistledere arresteret for Forsøg 
paa at faa istand Generalstreik 

i Provinsbyerne. 

Kjøbetchavn dert 6te April. Flere 
Kommunistledere cr blevet arresteret 
i Forbindelse med angivelige Forsøg 
paa at istandbringe Generalstreik i, 
de forskjellige Provinsbyer. Dc er 
blevet indespærret paa et ubekjendt 
Sted. 

Okknpætionskravene. Washington, 
10de April. Storbritannien og Bel
gien har antaget det amerifanste 
Krav paa Betaling af Udgifterne med 
Rhinoffupationen. Udenrigsdeparte-
meittet modtog idag den belgiske Re
gjerings Erkjettdelse, der erklærede, 
at Belgien aldrig har havt til Hen
sigt at bestride de a'røerifauste Krav. 
Paa Storbritanniens Vegne har 
Udenrigsminister Marki Curzon med
delt, at det „er en Selvfølge, at 
Amerikanernes Udgifter skulde erin
dres og det vilde være umulig at 
bestride-detme Ret." Det britiske 
Udenrigsdepartement . underhandler 
med Frattfrige i Haab om at ttaa en 
Overensfomst om den bekvemmeste 
Madrat faa Dagen aWlrt paa. 

Washington den 5te April. -Med 
en Overvægt af tre tnod en vedtog ~ 
Huset idag og oversendte til Senatet 
en Bill, der giver Bemyndigelse til 
Deportation af Udlændinger, som i 
Stats- eller Føderalretterne findes 
skyldige i Overtrædelse af Volsteadlo-
ven og Loven mod narkotiske Midler. 
Billen var forelagt af Indvandrings-
komiteen. Forbudsvennerne betegne
de dett font et Skridt henimod bedre . 
Gjennemførelfe af Forbudsloven. Et 
Forflag ont at sende Billen tilbage til 
Komiteen for at fag Bestemmelsen om 
Domfældelse i Statsretterne strøget 
blev nedstemt, og Billen blev endelig 
Vedtaget i sin oprindelige Form med 
222 mod 73 Stemmer. 

Kongresmand Walsh, Republika
ner fra Massachusetts, Medlem af 
den Justits komite, som forfattede den ~ 
oprindelige Volsteadlov, erklærede, at 
nu som da troede han, at Loven var 
til at. begynde med altfor drastisk. 
Kongresmand Mann, Republikaner 
fra Illinois, en Veteran i Huset, og 
mange andre paastod, at Forbudsven
nerne gik altfor vidt, og at der var 
Fare for at forpurre hele Systemet, 
da en Jury kunde betænke sig paa at 
finde skyldige dem, der burde sendes 
i Fængsel, dersom det ogsaa Hidførte 
Deportation. 

Der var idag igjen et Sammenstød 
mellem 'Republikanere og Demokra
ter angaaende Spørgsmaalet om, 
hvorvidt Præsident Hardings Admi
nistration har holdt sig til eller for
brudt sig mod Civiltjenestereglemen
tet. To demokratiske Resolutioner . 
angaaende Emnet blev midlertidig af- ' 
gjort; mett en . tredie soraarsagede 
langvarig Debat. Senator Caraways 
Resolutioner om Præsidentens Afske
digelse af 29 Chefer i Graverings? og^I 
Trykningsbureauet blev henvist til 
Senatets Civiltjenestekommission.Den 
ene forlangte en Undersøgelse af Bu
reauets Sag ved en Specialkomite, 
den anden opfordrede Præsidenten til 
at give sine Ghmde for Afskedigel
serne, 

Der har herstet adskillig ZEngstel-
se blandt Regjeringsftlnktionærernes 
Hær i Washington, siden Præsident 
Harding pludselig afsatte 29 Chefer 
i Graveringsbureauet. Funktionæ
rerne blev lidt beroliget font Følge af 
et Memorandum, som Finansminister 
Mellon udstedte iaften ont, at Ryg
terne om sorestaaende Masseafsættel
ser i Internal Revenne-Bureauet sav
nede al Grund. 

Washington den 6te April. Der 
herskede adskilligt Opstttds i Huset 
idag i Forbindelse med et Altgreb paa 
Siongresmand Blanton, Demokrat fra . 
Texas. I ett meget ildfuld ti Mi
nuters Tale stemplede Kongres mand 
Garnér> Nestor blandt Texas' Kon
gresmænd, Blanton som en gemen 
Løgner. Blanton fik dog ikke høre 
dette; han forlod nemlig Salen, da 
Garner begyndte, idet han raabte, at 
han stulde holde vedkommende Herre 
personlig ansvarlig, hvis „han kalder 
mig en Løgner". Spektaklet begyndte," 
da Blanton kritiserede et Av is referat 
af en Tale, han forleden havde holdt 
i Texas, og hvori han erklærede, at 
Kongresfens Medlemmer ikke kunde 
forsvare sig mod Beskyldninger for 
„petty Graft". Han hentydede til, at 
Medlemmerne kunde faa Poker Chips 
cg endog Brændevinsflasker fra Hu
sets „Stationery Room" blandt 
Skrivesager og Rekvisits? tilstaaet 
dem gratis under Sessionen. Kon
gresmand Sunnter» fra Texas reiste 
sig, medens Blanton talte, og gjorde 
ljom-opmærksom paa, at han løi. 

For Husets' Jndvandringskomite. ' 
optraadte Mrs. Alexander P. Moore -
(Skuespillerinden Lillian Russell). 
idag med Raad angaaende Jndvan- -
dringens Indskrænkning. Da hun 
forleden var i Europa, havde hun t' 
Opdrag fra Præsident Harding at stu- , 
dere Forholdene i Forbindelse medu j 
Udvandring fra Frankrige, Englands 
og Italien til de Forenede Stater.^f 
Hun anbefalede, at al Indvandring 

Xgoriitft&S paa 2d«ti 

Sv.VSsf 


