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Kongresmand Tinkham beskylder Lr 
gaen for Overtrædelse af Love» 

om Valgfusk.* 
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Washington, 4de Apri^ Kongres-
Iftattb Tinkham as Massachusetts, 
Republikaner, der har beskyldt Sl# 
rikas Anti-Saloonliga for at have 
undladt at melde^Kampagneödgister 
som krævet under Loven om Valgfusk, 
Mede idag i Huset Krav paa, at Ju 

' stitsdepärtementet skal undersøge Sa-
gen. Tinkham sagde, at det vilde 
være „absolut unyttigt" at vente'en 

Undersøgelse fra Kongresjens Side 
paagrund af „den fuldstændige Kon 
trol, som Anti-Saloonligaen^ar over 
Huset, og dettes underdanige Lydig 
hed mod Ligaens Tud." , 

Tinkham beskyldte specielt Enti 
Saloonligaen for Overtrædelse af 
Valgfuskloven ved^t have undladt at 

.. anmelde Opgaver fra 1910, da Loven 
blev,,vedtaget, til 1920, ved ikke at 
have opgivet Navne'og Adresser paa 
alle Personer, der modtog $10 eller 
mere, i de af dens Hovedkonsulent 
Wayne B. Wheeler „under -Protest" 
indsendte Opgaver i 1920, og ved, 
at Ligaens Brancher i West Virginia, 
Maryland, . Wisconsin, Colotado, 
Oregon og Iowa havde undladt at 
rapportere. Talrige andre Stats-
brancher af Ligaen havde ogfaa und-
ladt at melde til Husets Clerk, hvad 
der var. modtaget eller udbetalt i For
bindelse med Kongresvalget i 1920, 
specielt i New Jork, Pennsylvania og 
Minnesota. 

Tinkham henledede Opmærksomhe-
den paa en Pamflet, der nylig var 
udsendt af Parker Shields, Superin
tendent for Tennessees Anti-Saloon-
liga, hvori denne, idet han anmTJtrer 
om Pengebidrag, fremholder, at en-
del Kongresmænd, der udgjør Magt-
balancen og skaffer Flertal i Kon
gressen, kommer fra de sydlige og 
vestlige Stater, hvor der er lidet' 
Penge for Organisations- og Oplys-
ningsøiemed. De maa altid have 
Hjælp sra Nationalligaen. ' Dette vi
ste klart, sagde Tinkham,-. at Anti-
Saloonltgaen systematisk og liberalt 
skaffede Penge til Kongresvalg og 
forpligtede Kongresmænd til at stem-
me i Kongressen i Overensstemmelse 
med dens Bud. 

Tinkham læste ogsaa fra Tennes-
see-Pamfletten, at Penge sra den 
Stat støttede Nationalorganisationen 
og Kontoret i Washington „under 
den særdeles heldige Ledelse af Hon 
Wayne B. Wheeler, en af Amerikas 
største Advokater og Diplomater." 
Den sagde ogsaa, at „fra dette Kon-
tor udgSar nødvendig Lovgivning, 
Kongressen holdes under stadig Op-
syn, og naar Opposition viser sig, 
øsendes Faresignaler til hvereneste 
Stat i -Unionen." 

ewvuwrr Krvrrewe ¥iew w. new vew 
Guvernør William C. Sproul. 

Lovord om Canada og U. S. Chi
cago, 8de April. De fredelige For
hold mellem de Forenede Ståter og 
Canada i over 100 Aar blev frem
holdt som et følgeværdigt Exempel 
for Verden af Pennsylvanias Guver-
nør William C. Sproul. i en Tale her 
igaaraftes paa et Massemøde, under 
Feiringen af Forenede Stater^Cana-
da-Ugen under Jnternattönal Kiwa-
nis Clubs Ledelse. 

Kanadierne og Amerikanerne hav-
de vist Verden, at to store NabofÄk 
kunde leve Side om Side i Fred uden 
at ruste mod hinanden, sagde Guver-
nøren. De havde vist, at Venffab, 
godt Styre og gjensidig Forstaaelse 
var langt bedre Forsvarsværker for 
hvilkensomhelst Nation end Kanoner 
og Giftgas. Med det ene fremmede 
tnan Venffab og Velvilje, med !>et 
andet Mistænksomhed og Had. Gu-
vernøren udtalte sig begeistret om d,et 
kanadiske Folk og erklærede, at det 
havde taget fat paa Problemerne ef» 
ter Krigen paa en Maade, der var et 
Exempel far Verden. Han anbefa
lede ogsaa Klubber med internationa-
le Medlemmer. ~ I 

Vilde bære Helt. Chicago, ' 10de 
April. Den l?-aarige Neil Olson 
vilde være Helt. Han havde læst i 
Røverromaner om Mænd, der vandt 
Hustru og udødelig Hæder ved at red-
de Tog, som desperate Banditter for-
søgte at ødelægge, og han besluttede 

•. paa Liv og Død at blive Helt. 
Neil fulgte tie bedste Forskrifter i 

Røverromanerne. Han spillede først 
. Skurk og anbragte flere Sviller paa 

Jernbanelinjen nær Healy og vente-
'de^saa taalmodig med en rød Trøie 
som Flag paa sin Anledning til at 
fttøe den ædelmodige Redningsmand 
og Helt. y 

Det gik aldeles ikke efter Forvent-
-ning og endte^rent ud sagt bedrøve-
kigt. Tog efter Tog kom, men alle 
stosede de og fjernede Svillerne uden 
Neils heltemodige Hjælp. 

En Nabo havde imidlertid holdt 
^ Øte med ham og meldte Sagen til 

Politiet.. Idag var Neil i Politista
tionen. „Jeg bare ønskede at bære 
Helt," forklarede han, „men jeg fik 
ikke ringeste Anledning." 

Olivia Stone frikjendt for Mord 
New Dork den. 6te April. Miss Oli-
via M. P. Stone, der skjød og dræbte 
Ellis G. Kinkead, tidligere Korpora-
tionsadvokat i Cincinnati, den 5te 
August 1921, blev frikjendt taften af 
en Jury i Brooklyn HFiesteret. Der 
var stærkt Bifald fra den overfyldte 
Retssal faavelsom fra de Hundreder, 
derbar samlet udenfor, da Kjendelsen 

, blev afgivet. 
Z/ ' '• 

Margof Asqmth hjemkommen. — 
Southampton den 10de April. Mar-
get Asquith, den forhenværende Pre-
mierministers Hustru, ankom idag-fra 
sin Amerikatur med en Kund
gørelse om, at hun vilde stille fig som 
Kandidat for* Parlamentet^hvor hen
des Mand nu. er det liberale Partis 

^Nominelle Fører. » . , 

Der tales om Fred mellem Tyrkere 
og' Grækere. Konstantinopel, öt^jraad 
April.' Den tyrkiffe Nationaliftre-
gjering i Angora har antaget 4ned 
Forbehold Vaabenstilstands-Forflaget. 
lom nylig blev stillet af de allierede, 
blev de allieredes Repræsentanter her 
underrettet om idag. 
I det modtagne Svar er nedlagt 

følgende Principer: ~v 
Anatolien, indbefattet Smyrna, 

maa være rønnnet inden fire Maa-
lieder. X 

Vaabenstikstanden fon fornyes „og 
forlænges yderligere tre Maaneder, 
hvis Fredsunderhandlingerne ikke er 
færdige. 

Grækerne ffal rømme Effisheer-
Afium Karahissar-^utaia Linien in-
den fjorten Dage, og Rømningen af 
Resten af Anatolien ffal foregaa ujt-
der allierede Officerers Opført. 
I Tilfælde af, at Svaret bliver 

akcepteret, er Kemalist-Delegaterne 
rede til at møde Delegater Ifxa de al
lierede og fra Grækettland om tre 
Uger for at forhandle om Fred. " 

Overenskomst mellem Chita og Fa-
pan. Tokio den 8de-April. Ifølge 
Meldinger hid er bev truffet en 
Overenskomst jnellem Chita-Regje-
rtttgen i Sibirien og Japan. Chita 
ffal være gaaet med paa ikke at spre-
de kommunistisk propaganda og at 
give Udlændinger -lige Anledning til 
Skov- og Grubekoncessioner. Det 
ffal ogsaa have samtykket i, at Love, 
der berører Udlændinger, først maa 
godkjendes af angjældende Lande. 

Overenskomsten blev truffet, efter-
at Japan faktisk havde sendt Chita et 
Ultimatum. 

Tysk Ambassadør fem amerikansk 
Ambassadørs Gjæst. London dett 
5te April. For første Gang siden 
Krigen sad de amerikanffe og tyffe 
Ambassadører i London ved samme 
Bord. føei hændte toften, Ha den 
amerikanffe Ambassadør Harvey gav 
en Middag til VEre for Arthur T. 
Hodley, tidligere Præsident for Dale 

: UniverHtet. Den tyffe Ambassadør 
U-til Storbritannien Dr.; Gustav St. 

Hamer var etvof Gjæsternebed Mid
dagen. v x . ; 

Dommer Day frifundet «tf EorB 
ners Jury. Oklahoma City, dek 8^e 
April. Dommer Jean P., Day, Of-
lahoma-OIjemagttot - og Politiker, 
blev taften frifundet af en Coroners 
Jury for Drabet Paa FlyverenOberst-
løintnant Paul Ward Beck, der for-
søgte at øve Voldtægt mod Mrs. Day. 
En stor Menneffemasse var mødt 
freift, i og udenfor Retslokalet under 
Undersøgelsen.^ .. . - .> 

Conan Doyle kommet til Amerika. 
New Aork den 9de April. Sir Ar-
thtu: Conan Doyle, Ophov til den 
matermlisttffe Sherlock Holmes, men 
nu en troende Dyrker af Spiritisme, 
ankom taften hertil for efter eget Si
gende at foretage „en Razzia" paa 
amerikansk^Skepticisme, Kiökens som 
Lcegmoends. Selv havde han „lært 
Sandheden at kjevde". Spiritisme 
nu var Religion, Kundskab om Livet 
ester dette, og det var en støtre Re
ligion end nogen, vi hidtil havde 
kjendt. >Han spaaede, at om 50 Aar 
vilde der være en spiritistisk Verden, 
hvis Aandslivs Ledere vilde le af 
vore fyttaa Forsøg paa/ at granske 
Fremtiden. Han troede ikke paa Me
dier, der brugte "Glaskugler, Kort, 
Borde etc. Dette var Humbug. Spi
ritisme var Filosofiens zog Religio
nens Sandheder i Forening, og psy-
tiff Forskning var saa langtfra reit» 
gionsfiendtlig, at den tværtom var 
bestemt til at levendegjøre Religio
nen, der var kommet i Forfald og 
blevet eneren Formalitet. Han hav-
de ofte talt med. fin i Krigen faldne 
Søn, Kingsley. 

Sir Arthur og Familie vil være i 
Amerika i tre Maaneder „og han vil 
holde Foredrag i en RceffeV større 

.Byer. 

Livligere Virksomhed i Staalbran
chen. Pittsburgh, Pa., 4de April. 
United Stabes Steel Corporation og 
uafhængige' Selffaber meldte idag 
Livligere Virksomhed i Staalfabri-
kerne i og omkring Pittsburgh. Kor-
porationsfabrikers Drift blev sagt at 
være 85 Procent af det normale, det 
høieste paa mange Maaneder, me-
dens nogle Afdelinger var i fuld 
Drift med fuld Arbeidstid og fuld 
Arbeidsstyrke.- Betydelige uafhæn-> 
gige Selffaber havde det ogsaa travlt 
og mange af dem har indkaldt xtil 
Arbeide store Arbeidsstyrker, der har 
været ledige i maanedsvis. Der var 
rigelig Forsyning af Brændsel, blev 
det sagt. 

G?rænsetvist afgjort. Gens den 9de 
April. t Repræsentanter for Colom
bia og Venezuela undertegnede igaar 
den Voldgistskjettdelse, der nylig blev 
gibet gf det schweiziske Forbunds-

i Grænsetvisten mellem Colom-
bia og Venezuela. En Kommission 
af schweiziske Experter ffal snart be
søge det omtvistede Omraode og nær-
mere bestemme Grænsen. Et tidlige-
re Telegram fra Bern antydede, at 
Kjendelsen efter Forlydende t ' det 
mindste delvis var i Favør af. Co-
lombia. 

Fslkenhsgn dsd. 

General Erick pon Falkenhayn, en af 
Tysklands store Hærførere, død 

nær Potsdam. 

Berlin den 9de April. General 
Erick von Falkenhayn, som.-blev 
udnævnt til Chef for den tyffe Gene-
ralstab kort ester Verdenskrigens Ud-
brud, døde Lørdag nær Potsdam. Da 
von Hindenburg esterfulgte ty)N Fal
kenhayn som Chef for de tyffe Krigs-
styrker, blev det sagt, at han var ble-

19 omkomne i Stormen i Texas. 
Dallas, Texas, den 9de April. An-
tallet af omkomne som Følge af. Stor-
men Lørdag over midtvestlige Texas 
steg idag til 19, da det blev meldt 
fra Baird, at Mrs. E. P. Condiff og 
hendes Barn blev dræbt ved deres 
Hjems Sammenstyrtning. Flere Ran-
che og Farmhuse i Callahan County 
blev ødelagt og Baird Progressive 
Club har anmodet om Hjælp udenfra^ 

Fange myrder sin Kamerat. Los 
Angeles, 10de April. Herbert Wil-
son, tidligere Præst i Oregon og Ca-
nada, der blev holdt i Forvaring i 
Fængslet her i Forbindelse med et 
Postrøveri af næsten $1,000,000 
Natten til 3die Marts 1921, skjød og 
dræbte sin angivelige Medffyldige, 
Herbert R. Cox, kort efteråt Politiet 
havde forpurret et Flugtforsøg. 

Frngttivlinger skadet Ved-Grost. — 
San. Jose, Cal., den 9. April. Stærk 
Frost anrettede stor Skade vaa Apri-
koseavling«u^i...dette Strøg imorges. 

tyede til Røgning i endel Ha
ver, men dette fundelkfe bjerge hele 
Avlingen i nogle Tilfælder. Frugt-
dyrkerne melder. Tab fra 25 til 100 
Procent. Grønsager "Blev ogsaa bety
delig skadet. \ 

Kamp mellem Grækere og Tyrker. 
Athen, 9de April. Der har været 
ganske alvorlig Kamp mellem græske 
cg 4yr?tffe Tropper paa, Doryleefron-
teft i Lilleasien tiltrods for de alliere
des Bestræbelser for at faa istand en 
Vaabenstilstand. Under Kampen blev 
to grceffe Soldater dræbt og 14 saa-
ret. " ' . 

KvindÄig Nationalistfører Hkmt. 
Bombay/ 8de April. Det første Ttl-
fælde, hvor en kvindelig Nationalist-
leder er blevet dømt, blev, meldt idag 
fra Madras-Distriktet, hvor en Kvin
de fik ^t Aars-Fængsel fdr angivelige 
oprørffe Udtalelser. 

Zaras Statils bestemt. London, 
10. April. Paa et Møde Lørdag mel-
lem Udenrigsminister Schanzer af 
Italien og jugo-slaviffe Delegater 
blev man enrg om den paa Dstsiden 
af Adriaterhavet liggende By Zaras 
Status, meldes der fra Genua til 
Exchange Telegraph téo. 

GEN. VON FALKENHAYN 

ven afskediget for at have raadet Kei
ser Wilhelm til at opgive Balkanfelt-
toget og forkorte alle de tyffe Linier,. 
Falkenhayn flog Ruiztænierne i Felt-
toget i 1916. Senere anførte han 
Tyrkerne i Asien. Han "var ..født t 
1861 og gjaldt for at være en Xaf 
Tysklands dristigste Hærførere. 

General Erick von Falkenhayn var 
tidligere Militærinstruktør for den 
kinesiske Regjering, derpaa Guvernør 
i Kiau-chau og mtltiæp Lærer for 
deniUffe Kronprins før Krigens Ud
brud. Den 27de Oktober 1914 blev 
han udnævnt til Generalstabschef ef-
ter von Moltke. Den 29de August 
1916 blev han erstattet med Hinden
burg son^ Generalffabschef og over
tog- tre Dage" settere Kommandoen 
over Operationerne i Siebenburgen 
mod Runtæmerne. 

Denbg sdvsrer. 

Flaadens Personel advaret ntoS So-
vietisme, Kommunisme og Anar-
— kisme. 

Washington, 5ty April. Marine-
minister Denby gav idag en direkte 
Advarsel til Marinens Officerer og 
Mandskaber om at passe sig for „So-
vietismens, Kommunismens og Anar-
kiets Doktriner" i en speciel' Ordre 
til hele Flaaden. Ordren erklærede, 
at ingen Eftergivenhed vilde blive vist 
Mænd, der „begik illohale Handlin
ger".^ . ; 

Ordren skrev sig, sagde Mr. Den
by, fra döt Faktum, at hans Opmærk-
somhed var bleven henledet paa en 
„ond Propaganda drevet af Forenin
ger af fremmed Oprindelse, Ser søgte 
ct undergrave Marinens Disciplin 
og skabe Illoyalitet og Opsætsighed 
hos Personellet. Han havde den dy
beste Tillid til Officerernes " og , de 
hvervede Mænds Loyalitet og Hen
givenhed for sit Land, men frygted^ 
fer, at nogle "af dem kunde bevæges 
m, gänffe uskyldig fra først af,/at 
stutte sig ttl Forenmger, der arbeider 
for Opfatninger, der strider med 
Amerikas Regjeringsform, og . som 
kunde føre til Lovløshed. 

Han forsøgte at .mindske Antallet 
,af Fanger i Marinens Fængsler, men 
kunde dog ikke vise vildhed modto
gen Mand, "der sammen med andre 
eller alene i Strid med sin Ed begik 
illoyale «Handlinger mod sit Land. 
Fordi han selv havde været i Mari-
nen, vidste han, at alle Mænd havde 
sine ulykkelige Stunder, hvor de ind-
bildte sig at være ilde behandlet eller 
led af Hjemve og var misfornøiet. 
Slige Stimler havde civile saavel som 
Sømilitære/ De hørte med til Livet. 

—Verden var fuld af falske Tanker 
nu, fortsatte Denby, og han vilde red
de den Etat, hvoraf Landet var saa 
stolt og hvis Overhoved han nu traf 
til at være, fra den skadelige Ind-Uordnet 

.j-flydelse af upassende Regjeringstheo 
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rier og falffe Drømme om en bedre 
Stat ffabt ved Anarki og Vold. 

Wafhington den 6te April. Radi
kale forsøger at ffaB&Illoyalitet^Ar
meen, erklærede Krigsminister Weeks 
idag. Hans Erklæring fnljtffpaa en 
lignende udstedt af Flaadetninister 
Denby angaaende Bolshevisme i 
Flaaden. s 

Ungarns Royalister proUamerer 
Otto Konge. Bud-apest, 4de April. 
Nitten Aristokrater med Grev Albert 
Apponyi i Spidsen har udstedt en 
Legitimist-Proklamation o m/at „med 
Karls Død er Otto II (Karls ældste 
Søn). Konge over Ungarn> ffjønt 
nndlertidig hindret fra at krones". . 

Med Karls Død maa den proviso-
rtffe Konstitution omarbeides af den 
Nationalforsamling, der nu ffal væl
ges. yderligere Udsættelse med at 
bælge en bestemt Styreform for Un-
garit er blevet umulig, og i det kom
mende Valg .maa Folket afgjøre 
Spørgsmaalet og vælge en ^onge, 
Hvis den Monarkiske Styreform fore-
trækkes. 

Blandt Thro^lkandidaterne er Er-
kchertugerne Albrecht og. Joseph 
Ferdinand, men mange Deputerede er 
i Favør af en engels? Prins. Det 
stærkeste Parti er imidlertid utvilsomt 
det, der holder paa den afdøde Mo
narks ældste Søn, Franz Josef Otto. 

Det synes, som om Karls 5Død har 
styrket Regenten Admiral Horthys 
Regjering. Der er ikke længer no-
gen umiddelbar-Fyre for nogen Op-' 
stand. 

Pomcare givet Tillidsvotum. — 
Paris, 4de April. Ester at have 
drøftet Interpellationen angaaende 
Regjeringens Udenrigspolitik gav 
Deputeretkamret sidst Mandag Poi^n-
<ares Ministerium et Tillidsvotum 
med 484 mod 78 Stemmer. 

Dette Tillidsvotum, der var den 
første virkelige Styrkeprøve Pont-
cares Regjering har havt, siden den 
kom til'Magten efter fhv. Premier^ 
minister Briands Fald, kom efter tte 
Møder med Interpellationer angaa-
ende Udenrigspolitiken i sin Almin
delighed og særlig Konferensen i 
Washington. Sidstnævnte blev man-
ge Gange kaldt „en ydmygelse" for 
Frankrige. De interpellerende frem-
hævede ftcerft/'jit den franske Dele
gation til Genuakonferensen ikke bur-
de komme i en lignende Stilling som 
den, som efter deres Mening den 
frartffe Delegation i Washington stod 
overfor. f 

Ten franske Hærtjeneste. Paris 
den 4de April. En foreslaaet Lov om 
et\9lors Tjeneste i Armeen blev idag 
nedstemt i Deputeretkammeret med 
314 mod 227 Stemmer, efteråt Pre
mierminister Poincare havde talt for 
Vedtagelse af Regjeringens Proposi-

"tion om et og et halvt Aars Tjeneste 
i Armeen som nødvendig for Frank-
rige£ Sikkerhed. Den 29de Marts 
blev en <if Moderat-Socialisten Bon-
cour foreflaaet Lov om 8 Maapeders 
Tjeneste nedvoteret. 

J'sitt Tale fremholdt Premtermt 
nister Poincaré, at et Aars Tjeneste 
ikke var praktiff. Han tilføiede, at 
det var Regjeringens Ønffe og For
sæt at reducere Militærudgifterne 
fba meget som muligt og saa hurtigt 
som muligt, fordi dtzt var nødvendigt 
at formindffe de offentlige Udgifter 
og fordi Regjeringen Mffede at gjen 
drive de nedrige Løgne som er sat . 
Omløb om Frankrige. 

Statne af Booker T. Washington. 
Tuffegee, Als?, den 5te April. En 
kjæmpestor Statue af Negeren Booker 
T. Washington, Grundlæggeren af 
Tuffegee Institutet, blev afsløre^ her 
idag i Nærvær af en Församling af 
Hvide og Negre fra fjern og nær. 
^.Midlerne til Anffasselse af Statu-

en, der er af Bronze, blev indsamlet 
af 100,000 Negre.. Statuen fore
stiller den Berømte Skolemand og 
Folkeopdrager ifærd med at trække 
fra en-nedbøiet halvt ffjutt Neger 
Uvidenhedens og Overtroens Slør. 
Indhugget paa Statuens Sokkel er 
disse Ord: „Han løftede Uvidenhe
dens Slør fra sit Folk og viste Veien 
til Fremskridt ved . Oplysning og 
Flid". ' '' > - ' 

En Streik for varme Maaltider. 
Anaconda, Mont., 6te April. Arbei
dere i Champion-Gruben her i Nær-
heden, er gaaet Paa Streik mod kolde 
Lunche. Der er over, fOO af Mæn
dene, og da GruBe-SpisÄkvarteret ikke 
kunde^forsyne alle med barme Maal
tider, blev mange af dem nødt til at 
medtage kold Mad eller gaa foruden. 
Sheriffer Blev udkommanderet, da 
Streiken Begyndte, da Streiferne var 
høist forbitrede. Sagen blev hurtig 

Arbeidetne bil faa barme 
Maaltider. * ' 

' N 4 ' 

«NEM ILLIMTftATiNO MRVKL N.jr/ 
Kong Albert af Belgien. _ 

Den belgiske Konge syg. Versail-
tes, 10de April. Kong Albert af Bel
gien befandt sig her idag. Kan er 
syg, lider af nervøs Nedbrudthed som 
Følge af sine Oplevelser i de Belgiske 
Løbegrave under Krigen. " 

Den tfelgiffe Konge ankom sammen 
med Dronning Elizabeth i Limousin 
fra Brussel istedenfor i det kongelige 
Aeroplan, hvori M vanligvis reiser. 
De tog ind i et Hotel under Navnet 
Vandyke. , 

Kong Alberts Læger bekjendtgjør, 
at han lider af akut Nervebetændelse,' 
cn Følge af Strabadserne i Skytter-
gravene under Krigen, fuldstændig 
No er foreffrevet. Kongeparret kom 
netop tilbage fra en Tur til Italien. 

Jagten paa-Svaneøglen forbudt. 
Buenos Aires, 6te April. Prof. 
Clementi Onelli, Direktør for Bue-
nos Aires' Dyrehave, der organisere-
de en Jagt i Patagonien paa et 
plessiosauriff Uhyre, der ffal bære 
seet der, blev forstyrret idag ved Te-
legram fra Trelew, den vigtigste By 
i Provinsen Chubut, om, at Provin-
fens Guvernør Franzyni havde for-
budt at fange' Dyret. Guvernøren 
handlede efter Ordre fra Jndremini-
steren i Buenos Aires, der havde be-
fluttet at forbyde Jagten ester Op-
fordring af T)r. Albarracin, Præsi-
dent for den argentinske Dyrebeffyttel-
fesforening. 

Man har tÄe hørt noget fra Expe
ditionen, siden den drog tnd i Vild
nisset fra Bariloche Pass i Nærheden 
af.An^esbjergene. Gu-vernør Fran-, 
zoni har givet Ordre til det^territo-
mie Politi om at, forbyde Medlem
merne af Expeditionen at drage vide-
re. Prof. Onelli' henvendte sig til 
Jn^reminifter Gomez i Eftermiddag 
for at protestere „i Videnffabens 
Navn" mod Ordren. x 

„Papa" Joffre træffer Indianer^ 
høvdinger. Portland, Ore., dén 4de 
April. Marschal Joffre blev fore
stillet for 6 Indianerhøvdinger her 
idag og fik forffjellige Haver af dem, 
deriblandt en Bite og Pilekogger, en 
fjærpyntet Krigshue og perlebesatte 
Mokassiner. 

Umapine, Umatillastammens'Høv-
ding, var den første, der greb den 
franffe Krigers Haand og sagde no-
gét, som denne ikke forstod. Joffre 
gjengjældte med nogle Ord, der var 
ligefaa ufotstaaelige zfor Indianeren. 
Snmpkin, Mox Mox, Peo, Shapot, 
Colöni og Luke Cawapoo, Høvdinger 
for Cayufe- og Nez Perce-Stammer-
ne, bar de andre forestillede Indiane
re. Hverenkelt habde habt Sønner 
eller Barnebarn i Verdenskrigen. 

Saflatehewan faar ny Premiermi
nister. Regina, Saff., 6te April. -— 
Charles Abery Dunning, Moose Jaw, 
Saff., har aflagt Ed som Premiermi
nister i Saskatchewan ester William 
Melbille Martin, der habde staaet i 
Spidsen for Probinsregjeringen si
den 1916. Der er tre^nye Kabinets-
medlemmer i den nye Regjering, 
nemlig Oberst I. A. Cross, General-
adbokat, I. G. Gardner, Veiminister, 
og I. M. Ulrichs Probinssekretær. 
Ellers er Kabinettets Sammensæt-
ning uforandret. 

Mulden med de 13 Koner døntt. 
Indianapolis U>en ,4de Aptil. Isaiah 
Moore, der harbSrct gift 13 Gange, 
blep. dømt til 2 til 14 Aars Straf i 
Statens Forbedringsanstalt for at 
have understaaet $512 fra sitt 13de 
Hitstry. Hatt bleb'ogsaa ilagt $1,000 
i Bøder samt Berøbet Borgerlige Ret
tigheder for fern Ear. 

Tornado i Missouri. Springfield, 
Mo., 10de April. Ash Grobe, 20 
Mil i Nordbést herfra, Bleb hjemsøgt 
af en Tornado imorges ifølge Mel
dinger hid. Flere Bygninger Bleb 
ødelagt og en Mand meldtes dræBk. 

Collision i Tukten. 

Syv^dræbt ved Kollision mellem t» 
Luftexpresser i Ruten mellem > 

Paris »g Loudon. \ 

Paris, 7de April. En Lustexpres 
paa Pei til Paris kolliderede sent 
idag med den Lustexpres, der skulde 
til London, over Landsbyen Thieul-
loy, 70 Mil nordenfor Paris. Begge / 
Aeroplaners Førere, tre Passagerer, 
en Mekaniker og en Gut omkom, idet 
de ødelagte Maskiner styrtede bræn-
dende til Jorden. 

Det franffe Aeroplan ført af Flvr 
berett Mire assisteret af en Mekani
ker førte tre Passagerer og forlod Le-
Bourdet zi Nærheden af Paris -ved 
Middagstid for at drage til London. 
Det britiffe Aeroplan, der forlod 
Croydon i Londonstrøget imorges 
med Post, bar bemandet af en Fly-
ber og en „Kahytsgut. 

Det britiffe Aeroplan ført af Fly-
berett Duke habde bare bæret i Brug 
tre Dage i Expresruten. ' Det hørte 
til et nyt Kornparti, der besørger Tra
fik mellem London og Paris. Ulykken 
hændte under Taage og Flybet/ne saa 
hinanden forsent til at undgaa Sam
menstød. Fem Personer bar døde og 
den sjette^ døende, da Landsbyboerne 
ankom til Ulykkesstedet. 

Luftexprestrafiken mellem London 
og Paris blev startet Baaren^l919 
og betragtes som en af de^paali-
deligste Befordringsmaader mellem 
bi to Byer. Bare engang før har 
der været et ffjæbnesvangert Uhelds 
.denne Trafik, i December 1920, da et 
stort Luftskib streifede et Træ, netop 
som det forlod Cricklewood nær Lon
don, og styrtede brændende til Jor
den. Flyveren, hans Mekaniker og., 
to Passagerer omkom. At de to Luft-
expresser idag skulde træffe til at fly
ve ret paa hinanden, ansees som en af 
de mærkeligste Hændelser i Flyvehi-
stomien. 

\ 
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De siamesiske Tvillinger. Chicago, 
4de April. Ligene af de fammeii-
voxede czecho-flovakiffe Søstre Rosa 
og Josefa Blazek, „siamesiske Tvil» 
linger61, der døde her, er blevet til
budt det medicinske Fakultet i Prag, 
hvor de var født, og bliver kanske 
udstillet i et Musæum der. Begra-
velsesplaner her er-indstillet. 

Der er en livlig Tv)st om den 
12-aarige Franz, Søn af den ene af 
Søstrene og Arving til deres efter» 
ladte $200,000. Røntgen-Exper
ter, der har fotograferet Ligene, si
ger, at ingen af Søstrene kunde have 
faaet Barnet uden ved Keisersnit, og 
der er ikke Mærke ester nogen saadan 
Operation. - Lægerne X)Iradboc og 
Le Count, der foretog Ligsyn (Bøn
dag, siger, at Josefa bar Guttens-
birkelige Moder istedenfor Rosa. Tvil
lingernes „Manager" fastholder 
imidlertid, at Rosa bar Moderen, og 
at Papirer i Europa bil bise det. 

Spansk Seir i Marokko. Madrid, 
9de April. Spanffe Tropper f nord--
lige Marokko har under heldige Ope-
rationer mod Maurerne besat Byen 
Darquebdani. Maurerne flygtede 
efterladende sig 10 døde. Det span
ske Artilleri tilføiede de flygtende 
Maurer glborlige Tab. 

General Berenguer, Høikommiss 
for Marokko, melder, at det" bar en 
afgjørende Seir og at de spanske 
Tropper nu kunde rykke ind i Kaby-
lernes of BeNt Said-Stammens Om-
raader. Han mente, at store politi
ske Begibenheder bilde blibe Fælgen 
log at de bigtigste Stillinger paa 'v 
Fronten let kunde besættes. 

Mcturtff Artilleri har bombardereb 
Alhueemas og Velez Gomera ydeit, 
større/Resultat. 

En ny "Stir for Lloyd George. —>»• 
London, 5te April. Lloyd Georg# -
har habt Hel5 med sig i sin Jndffriden 
i Mekanikerstreiken. Arbeidsgiberne 
har samtykket i at hæbe Lockouten . 
mod 600,000 Arbeidere, bleb def of
ficielt bekjendtgjort idag. 

Den britiffe Premierminister for-
fulgte'sin Triumf i Underhuset med 
at bringe Arbeidere, og Arbeidsher
rer sammen og hindre fuldstændig 
Sammenbrud^ i Maskinfagene. Un
derhandlinger bil blibe gjenoptaget ^ 
mellem Fagforeningslederne og Ar- j; 

beidsgiberne paa Mandag.'- z-x 

Skndt af fin Hustru. Toledo,. ,. 
Ohio, den 9de April. John H. Tep- ! 
per, 35 Aar, Eier af tre Restauran- s 
ter i Toledo og en i Indianapolis, ^ 
bleb skudt og dødelig-ssaret af sin Hu- • " 
stru hér iaftett. Hun traadte ind i-en i 
af Teppers Restauranter, der, bat' 
fuld af Gjæster, affyrede et Skud og 
gik ud igjen. Hun Bleb kortester ar-{ 
resteret. \ v , 
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