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Modet t Genus. 

Forbauselse og Forbitrelse vakt blandt 
Telegatrrne over Ven tysk-russiske 

Traktat. 
. • 

ZlorsKudsbetalmg. 

Paa Grund af den overordentlig 
lave Pris paa Minneapolis Tidende 
maa bi strengt holde paa den Regel, 
at Bladet betales i Forskud. Adresse-

6i,gr«ratere oe granftmænb bifer altid, tit hvilke,. Dag 

Traktatens Undertegning som en 
illoyal Handltt^. 

Genua den 11te April. Rappor-
ten fra de allieredes sagkyndige, som 
forleden'mødte : London og blev eni-
t^c om et Program for Ruslands og 
Europas Gjenreisning, " blev idag 
overrakt Tchitcherin, Che^ for den 
ntöfiffe Delegation, der bad om Hen-
stand til Thorsdag for at jætte sig ind 
i Forordet. Associated Press har 
rnaet en Afskrift af Rapporten, der er 
mærket „konfidentiel". Ten erklæ
rer, at Ruslands Gjenreisning for en 
iter Tel afhænger af den Hjælp, som 
bet kan erholde gjennem udenlands? 
foretagsomhed og Kapital, men fast-
6elder, at uden eit indgaaende For
andring af de virkelige Forhold i 
Rusland vedrørende Handel og In-
dustri vil Udlændinger nægte at gjen-
optage gamle Bedrifter eller begynde 
nye. 
I Kapitel 1, der bærer Overskrif

ten „Likvidation af Fortiden",- frem-
holdes det, at Sovietregjeri'ngen bør 
paatage fig de finansielle Forpligte!-
fer efter sine Forgjængere, den keiser-
lige rusfiske Regjering og den provi-
forifke Regjering. Tette indbefatter 
Forpligtelser overfor fremmede Mag
ter og deres Undersaatter. -

Artikel 2 gaar ud paa, at Soviet-
rcgjeringen maa anerkjende alle fi
nansielle Forpligtelser, som rusfiffe 
Provins- eller Lokalmyndigheder har 
iiidgaaet i, samt alle offentlige Nyt-
vindretninger, hvorom Kontrakt er 
sluttet med andre Magrer eller deres 
Undersaatter. 

Artikel 3 forlanger, at Sovietre-
gjøringen paatager sig Ansvaret for 
al materiel Skade, som Udlændinger 
har lidt som Følge af, hvad Soviet-
regjeringen eller dens Forgjængere 
har gjort eller forsømt at gjøre. 

Artikel 4 siger, at det Ansvar, som 
nævnes i de foregaaende Artikler, vil 

-blive faftslaaet af Kommissionen for 
den russiske Gjæld og af blandede 
Voldgiftsdomstole, som skal oprettes. 

Artikel 5 erklærer, at al Gjæld, 
alt Ansvar og alle Forpligtelser mel
lem udenlandske Regjeringer og den 
russiske Regjering siden den 1ste Au-
gust 1914 skal betragtes som helt ud-
flettet ved Betaling af Summer, der 
bliver bestemt ved fremtidig Overens-
komst. . 

Rapporten erklærer, at Sovietre-
gjetingen maa love at foretage for
skjellige Reformer i sit Retsvæsen, 
idet alle Tommere gjøres uafhængi-
ge, og fri Adgang til Domstolene gi
ves Udlændinger, der behandles paa 
lige Fod med Landets egne. Videre 
forlanges, at Sovietregjeringen tilla
der Udlændinger at komme ind og 
forlade Rusland i Overensstemmelse 
med international Skik og Brug, og 
ot Udlændinger bosiddende i Rusland 
fritages for tvungen Militærtjeneste 
og gives Frihed til at benytte Tele
graf, Telefon og Radio samt Chiffer-
skrift. Andre Rettigheder forbehol
d-es ogsaa Udlændinger i Rusland. 

Rapportens anden • Del angaar 
Europas Gjenreisning. Ter er Re-
selutioner under Overskrifterne Fi
nans, Økonomi og Transport. Som 
en væsentlig Betingelse for økonomisk 
Gjenreisning nævnes, at hvert Land 
skal stabilisere fin Valuta, idet det si-
ges: „Intet Land kan være Herre 
over sine egne Penge, saalænge dets 
Budget viser et aarligt Underskud, 
som det forsøger at overvinde ved Ud-
stedelfen af Papirpenge eller ved Op-
tagelsen af Banklaan. Hvert Land 
maa ved selvstændige Bestræbelser 
forsøge ot fjerne Underfkudet." 

Resolutionen om Transport erklce-
rer, at Repræsentanter for de for
skjellige Landes Jernbaner bør kon
ferere om, hvilke Foranstaltninger er 
nødvendige for Gjenoprettelserr af de 
internationale Trafikforhold. V--

Den Plan, som Russerne agter at 
forelægge for Konferensen, er, iføl-

Exchange Telegraph's Korre
spondent, i tre Dele, som følger: 1., 
den gamle Gjcelds Likvidation; 2., 
genoptagelse af Forbindelserne' 3., 
Genoprettelse af den rusfiffe Pro-
itøiftfotv- . r 

betalt, og hvis derfor For-
rn^ >mnementet ikke er mod-
taget^^' Maanedens Udgang, bli
ver vedkommende Abonnent strøget. 
Denne Regel bliver strengt overholdt 
lige överför alke Abonnenter ^uden 
Forffjel. 

Det tages for givet, at Sovieterne 
-vil anerkjende det gamle Regimes 
Gjæld, men det paapeges; at det vil 
blive aldeles umuligt for dem at be
tale den. Gjælden til Frankrige ale
ne er 14,000,000,000 Guldrubler. 
Et Moratorium bliver derfor nødven-
digt: Tersom de allierede forlanger 
Krigserstatning fra Rusland, maa 
Rusland forlange Erstatning for den 
Skade, som blev anrettet af Kolchak 
og Wrangel. 

Efter to stormfulde Dage uden no
get alvorligt Uheld begynder det at 
se ud, som om Premierminister Lloyd 
George og Premierminister Facta, 
Konferensens Præsident, er istand til 
at udjevne den Strid, som er op-

(Fortsættes paa 2den (side.) 

De allieredes G;std. 

Storbritannien vil begynde Under-
handlinger om Refundering. Er-

kjender Okkupationskravet. 

Washington den 12te April. Stor
britannien har meddelt Udenrigsde
partementet, at det er rede til øie
blikkelig at begynde Underhandlin-
ger om Refundering af den allierede 
Gjæld paa $11,000,000,000'P de 
Forenede Stater, blev der officielt op
lyst idag. 

Te andre Nationer vil ikke bevirke 
nogen Forsinkelse i Underhandlinger-' 
ne, da Forsikringer herom allerede 
tor erholdt fra Frankrige, Belgien og 
Italien, blev det sagt. Repræsentan
ter for Storbritannien ventes hid in
den en Maaned og Repræsentanter 
for andre Nationer strax ester. Ter 
cr Tegn til, at de Forenede Stater og 
Storbritannien, de to store Kreditor-
nationer, vil staa sammen i Under
handlingerne mod ethvert Forsøg fra 
de andre Magters Side paa at annul-
lore Gjælden. * 'J 

.Washington, Ilte April. Uden
rigsminister Hughes modtog idag 
gjennem Ambassadør Harvey i Lon
don en Note fra Udenrigsminister 
Lord Curzon, der erklærede, at Stor
britannien ikke under nogen Omstæn
digheder ønskede at bestride de Fore
nede Staters Rettigheder i Kravet paa 
Betaling af Udgifterne med den ame-
rikanske Okkupationsarme ved Rhi-
nen. Haab udtaltes om, at Midler 
vilde blive fundet tit Afgjørelse af de 
amerikanske Krav snarest mulig. Den 
britifle Regjering underhandlede med 
Frankriges og Belgiens Regjeringer 
for at finde den bekvemmeste Maade 
at møde de amerikanske Krav paa. 

.Udenrigsminister Hughes sendte se
nere en Note gjennem Ambassadør 
Harvey til det britiske Udenrigsdepar-
tement udtalende fin Glæde over Lord 
CUrzons Skrivelse og Haab om, ät de 
Forenede Stater snart vilde erholde 
Betaling for Okkuvationsudgifterne. 

Græsk-thrkiske Krig gjenoptaget.— 
21 then den 15de April. Fiendtlighe-
dente melent Groekerne og de tyrkiske 
Nationalister i Lilleasien ei5gjenopta-
get i større Skala end tidligere ivaar 
ifølge et Kommunike idag fra Gene-
ral Popoulas, Chefen for de græske 
Tropper. Kommunikeet, der er da-
teret 12te April, beretter: „Paa 
Afiun Karahissar-Fronten angreb en 
fiendtlig Styrke paa 1,000 Mand be
væbnet med Artilleri vore Linjer i 
det sydlige Afsnit imorges. Kampen 
varede indtil Aften. Fienden var ik
ke istand til at naa et eneste af sine 
Maal og blev nødt til at retirere om 
Aftenen efter at have lidt meget store 
Tab. Bore Tab var ubetydelige." 

McCormacks Stemme »fladt. — 
New Iork, 17de April. John Mc-
Cormack vil blive istand til at synge 
saa godt som nogensinde før var den 
opmuntrende Esterretning fra den 
berømte irske Sangers Læger iaften. 
De erklærede, at Krisen var over-
s t a a e t .  . . .  

Nspslwpklgten. 

Hovedbestemmelserne i den Traktat, 
som er slnttet mellem Tyskand og 

Rnsland. 

Ten tyske Republik og Soviet-Rns-
land gjør gjensidig Afkald paa 

Krigserstatning. 

Genua den 17de April. En Trak-
tat mellem Tyskland og Rusland blev 
igaar undertegnet i Rapallo. Trak
taten blev underskrevet af de to Lan
des' Udenrigsministre, Georg Tchit-
cherin for Rusland og Dr. Walter 
Rathenau for Tyskland. Ten ophæ-
ver Brest-Litovfk-Traktaten og gjen-
opretter fuldstændig diplomatist For
bindelse paa lige Fod. 

Pagten ophæver alle Krigsfordrin-
ger saavelsom Fordringer som Følge 
af Nationalisering af Eiendom. 

Genua den 17de April. - Den rus
sisk-tyske Traktat, som Søndag blev 
undertegnet i Rapallo af Georg 
Tciteherin og Tr. Walter Rathenau, 
indeholder følgende Bestemmelser: 

Artikel 1. A. Den tyske og den 
rusfiffe Regjering er blevet enige om 
at afgjøre Spørgsmaalene fra Kri-
gen paa følgende Grundlag: 

Den tyffe Regjering og* Sovietre-
Publiken gjør gjensidig Afkald paa 
Erstatning for Krigsomkostninger 
saavelsom paa Krigserstatning samt 
Erstatning for Skade, som deres Un
dersaatter har lidt i Krigsomraaderne 
Paa Grund af militære Foranstalt
ninger, deriblandt Rekvisitioner fore
taget i Fiendeland. Ligeledes gjør de 
to kontraherende Parter Afkald paa 
Betaling for civil Skadeserstatning 
som Følge af saakaldte Undtagelseslo-
ve eller Tvangsforanstaltninger truf
fet af Statsmyndighederne. 

B. Alle retslige Forhold angaa-
ende Spørgsmaal om offentlig eller 
privat Lov hidrørende fra Krigstil-
standen, deriblandt Spørgsmaal om 
Handelsfartøier, som nogen af Par-
terne har erhvervet sig under Krigen, 
skal afgjøres paa et gjensidigt Grund
lag.;^: - " -

C; Tyskland ög Rusland gjør 
gjensidig Afkald paa Betaling for 
Omkostninger som Følge af Krigsfan-
ger paa samme Maade, som Riget 
gjør Afkald paa Tilbagebetaling af 
Udgifter foraarfaget ved Internering 
af Soldater af den rusfiffe Arme. 
Den rusfiffe Regjering gjør Afkald 
paa Betaling af den Sum, som Tyff-
land har erholdt ved Salg af rusfiffe 
Armemateriale sendt ind i Tyskland. 
. Årtikel .2. Tyskland frasiger sig 

alle Fordringer som Følge af Gjen-
ncmførelfe af Sovjetrepublikens Love 
og Foranstaltninger, som har berørt 
tyffe Undersaatter eller deres private 
Rettigheder eller det tyffe Riges Ret
tigheder, saavelsom Fordringer hid-
rørende fra Foranstaltninger truffet 
af Sovietrepubliken eller dens Myn-
digheder paa anden Maade mod det 
tyffe Riges Undersaatter eller deres 
private Rettigheder, forudsat at So
vietregjeringen ikke efterkommer lig
nende Fordringer stillet det af en tre-
die Stat. # 

Artikel 3. Konsulære og diploma-
tiffe Forbindelser mellem Riget og 
Sovieternes Forbundsrepublik skal 
gjenoptages'strax, og Adgang for 
Konsuler til begge Lande skal ordnes 
ved speciel Aftale. 

Artikel 4. Begge Regjeringer gaar 
ind paa, at Rettigheder tilliggende de 
kontraherende Parters Borgere paa 
den andens Omraade saavelsom Re-
gulering af Handelsforbindelserne 
ffal have den mestbegunstigede Na-
tions Princip som Grundlag. Dette 
.Princip indbefatter ikke Rettighe
der og Lettelser, som Sovietregjerin
gen har tilstøaet en anden Sovietstat 
eller nogen Stat, som tidligere, ud
gjorde en Del af det russiske Rige. 

Artikel 5. De to Regjeringer gaar 
ind paa at give hinanden gjensidig 
Hjælp til Bedring af be økonomiske 
Vanskeligheder i den mest velvillige 
Aand. I Tilfælde af et almindeligt 
Opgjør i dette Spørgsmaal paa et 
internationalt Grundlag vil de sørge 
for en foreløbig Udvexling af Ansku-
eiser. Den tyffe Regjering erklærer 
sig beredt tit at gjøre det saa let som 
muligt at faa økonomiske Kontrakter 
sluttet og gjennemføri mellem priva
te Foretagender i de to Lande. 

Artikel 6. Klausul 1, Paragraf 

B, og Klauful 4 af denne Overens
komst ffal træde i Kraft lige efter det
te Dokuments Ratifikation. T< øv-
rige Klausuler træder i Kraft Øie-
blikkelig. ^ 

U«t Mreiken. 

Retsf»rt»d «Mttit i West Virginia 
mod Forsøg paa at lokke Arbej-

dere til at streike. 

Washington, 14de April. „Op
muntrende Begivenheder" i Kulstreik-
SituatioNen blev meldt til Præsident 
Harding idag éf Justitsminister 
Dougherty. 

.„Der er Tegn M at der gjøres 
Anstrængelser i de forskjellige Fel
ter for at faa Grubearbeiderne og 
Grubeeierne sammen til Bilæggelse af 
Streiken," sagde Daugherty ester en 
langvarig Konferens Præsiden
ten. 

Charleston, W. Va., den 15de 
April. Tommer George W. McClin-
tic af de Forenede Staters Distrikts-
ret udstedte igaar to midlertidige 
Retsordrer til Enibedsmcend og Med-
lemmer af United Mine Workers of 
America i New Éiver Kulfelt i Ra
leigh og Fayette > Countyer. Siden 
Mandag har Tommer McClintic nu 
udstedt tre Retsforbud i Forbindelse 
med Kulstreiken. \ I begge Retsor
drer igaar blev John L. Lewis, 
United Mine Workers' "Præsident, 
nævnt. I den ene Retsordre bliver 
ogsaa et Kulkompani rammet. Dette 
har sandsynligvis sin Aarsag i, at 
Kompaniet har indkasseret Fagfor
eningskontingenten fra Arbeiderne 
under „Checkoff"-Systemet. I beg-
ge Retsordrer forbydes Afholdelsen 
af Massemøder, og Fagforeningsor-
ganisatorer forbydes at gjøre noget, 
der vil bevæge Arbeidere til at forlade 
Gruberne. Et Punkt i den ene Rets
ordre blev ogsaa opfattet som et For
bud mod at love eller yde Bistand.til 
Grubearbeidere, ifald de.fhttiec fig 
til Fagforeningen. , ' "'r. .. - . 

Indianapolis, ^de ZEM' Ten 
landsveide Kuljireif; der nu er i sin 
tredie Uge, bil naa et kritisk Stadi
um inden 30 Dage, erklærede Fag
foreningsledere her idag. 

Der er øjensynlig ingen Udsigt til 
øieblikkelig Jndfkriden fra Regjerin-
gens Side og Vendepunktet i Kampen 
vil blive naaet, inden en Maaned til 
er gattet, blev det fagt. - Grubear
beiderne vil da vide, om det er lyk-
kedes dem at hindre de ikke-unionife-
rede Kulfelters Produktion tilstræk
kelig til at sikre dem Seir. Grubeei-
erne vil da vide, om de vinder i fin 
Kamp for at afskaffe det centrale 
Konkurrencefelt som Basis for Un
derhandlinger. Mindre Industrier 
vil trues af Kulmangel. 

Grubeeierne paastaar, at Produk-
tionen i de ikke-uuioniserede Kulfelter 
er tilfredsstillende. Grubearbeiderne 
fitter, at den holder paa at synke un
der det daglige Kvantum af 500,000 
Tons, der blev produceret i Streikens 
første Uge. : 

Washington den 47de April. DeN 
nuværende Kulstreik har indskrænket 
Kulproduktionen meget mere end un
der den store Kulstreik i 1919, ifølge 
officiel Opgave fra de Forenede Sta-
ters geologiske Opmaalingsvæfen. I 
Streikens to første Uger er produce
ret 3,193,000 Tons Kul mod 5,590,-
000 Tons de to første Uger af Strei-
ken i 1919. 

Stor Reisetrafik til Udlandet. —• 
Washington den 13de April. Perso
ner, der vil besøge Europa, burde i 
god Tid søge Departementet om Pas, 
erklærede Udenrigsdepartementet 
idag, idet det spaaede, at Antallet af 
Reisende til Europa i de næste Par 
Maaneder vilde blive større end Paa 
mange Aar. Pasansøgningenes An
tal stiger, bekjendtgjorde Departe-
mentet, og det regnede, at 19,000 Pas 
vilde blive udstedt i denne Maaned. 
Stigningen begyndte i Midten af Fe? 
bruar og har siden fortsat. 

Hangeren McCormack opereret 
igjen. New Aork den 15de April. — 
Ten berømte Tenorsanger John Mc-
Cormack, der har været alvorlig syg 
af en Halslidelse, undergik sent idag 
er. ny Operation paagrund af „tilta
gende Aandenød", sagde en Bulletin 
udstedt af hans Læger. Den øvre 
Tel af hans Svælg blev aabnet. San
geren havde tilbragt en hvileløs Rat. 

Kwrkwm. 

Illinois, Indiana^ og Ohio hjemsøgt 
af ødelæggende Mom. Skade 

for Millioner Dollars. 

Fare for, at Dele af Beardstown, 
III., hvilende paa Kviksand, 

skal opslngeS. 

Indianapolis, Ind.,- den 15de 
April. Floder og Elve, der er gaaet 
over sine Bredder, vedblev at stige 
idag. Det er den største Flom, In
diana har oplevet siden 1913/ 

yderligere Nedbør i Nogle Dele af 
Staten inat og idag bragte Folk paa 
Lavland til at skynde sig til høiereltg-
gende Steder. Hundreder af Fami
lier, der forlod sine Hjem for flere 
Dage siden, saa det grumsede Flod
vand stige op over Vinduerne. Man
ge Kreaturer er druknet. ^ 

Med Tiden for Samting af Havre 
allerede inde imødeser Farmerne med 
Bekymring Sommeren og frygter 
for, at de ikke vil faa nogen Havre-
avling. Allerede facet Havre er ble
vet ødelagt af altfor meget Vand paa 
Lavlandet. 

Peoria, III., 15de April. Flom 
i Jllinoisfloden har gjort Tusinder 
husvilde og anrettet Skade, der an-
slaaes til $5,000,000. Svækkede 
Tæmninger, der beskyttede værdifuldt 
Land langs Floden, svigter under 
Vandtrykket. Familie? i East Peo
ria flygtede til høiere Steder efter at 
have fäaet Varsel om, at en Dæm
ning, der beskytter Distriktet, kunde 
give efter noarfomhelft og flippe en 
20 Fod høi Vandmur løs over Byen. 
Jernbanetog, der gik over „Rubber"-
Skinner paa et af Vand undergravet 
Banelegeme, krøb afsted med en Ha
stighed af fem Mil i Timen. Man
ge Steder stod Vandet over 6 Tom
mer over Linien. Flygtninge fyldte 
Skoler og Kirker, der var aabnet. 
Vogne og Automobiler arbeidede he-
le Natten med at føre Møbler og an
det Husudstyr til høiere Steder. 
• Vandet, der dækker tre Fjerdedele 
af Beardstown, steg fremdeles idag. 
Over en Halvdel af Befolkuittgen der 
ér drevet fra fine Hjem. Nødhjælp-
arbeide drives under Ledelse af det 
Røde Kors og Frelsesarmeen. Lev-
netsmidler bringes hid paa Flodbaa-
de. Vandet er dybere i enkelte Ga
der nu end i selve Flodleiet. 

Familier blev drevet fra sine Hjem 
i Pekin, hvor Vandet har naaet en 
Høide som aldrig før i. Stedets Hi
storie. For at ikke Vandet ffal dæm-
mes op af Broen over Floden i Pe
kin er denne blevet svunget tilside. 

Dæmningen i La Grange svigtede 
og en 27 Fod høi Vandmængde over
svømmede 25,000 Acres frugtbart 
Farmland. Naples ftaar. under 
Vand. 

Chicago den 15de April. Efter 
fem Ugers næsten dagligt Regn 
holdt Floderne i Mississippi-, Ohio-
og Missouridalene idag paa at gaa 
over sine Bredder, bevirkende Skade 
for Millioner af Dollars og store 
Lidelser. Hundreder er drevet. fra 
sine Hjem. 

Byen Beardstown, hvis 8,000 
Indbyggere er vante -med Flom, har 
havt dét største Tab i Byens Historie 
som Følge af Flommen. Den Dæm-
ning, der beskytter East Peoria, 'er i 
Fare. Lavland langs Floderne i 
Indiana var oversvømmet og stor 
Skade var anrettet paa Kvæg og Vin-
terhvede. Der holdes Vagt ved Wis-
consins Floder, der er fulde til Ran
den. Det vedblev at regne idag. 
Lavland langs Oaiota- og Hooking-
Floderne i Ohio er oversvømmet. 

Jernbanevogne med Telte blev 
iaften af det Røde Kors sendt til 
Flygtninge langs- Jllinoisfloderne. 
Efter ak have modtaget Anmodninger 
om Hjælp fra Cairo, Beardstown og 
andre af Flom hjemsøgte Byer, be
gyndte det Røde Kors øieblikkelig at 
sende Telte og træffer Foranstaltnin
ger for at sende andre Forraad. 

Beardstown, III., 15de April. 6,-
000 Mennesker samlet paa .Høiderne 
rundt Beardstown var idag ængsteli-
ge for, ftt deres Hjem, nu oversvøm
met af^Flommen fra Jllinoisfloden. 
skulde opsluges af det Kviksand, 
hvorpaa de er bygget. Byens vestli
ge og sydlige Tel cr bygget paa Kvik
sand,, siger Politimester C. C. Mil
ler. Grunden under tre Huse var be
gyndt at synke idag og Brolægning 
er forsvundet paa flere Steder, 
r Aldridge, JR., 16te April, «a 

Skade Paa ca. $2,000,000 vil blive 
anrettet af Flommen fra Mississippi-
og Big Muddy-Floderne her i Di 

Im Washington 

strittet inben imorgen Aften ifølge et IS-rmer-Bl-kkms Program: L-ng-r-

Overslag af Thomas Tunn, Byg
ningsingeniør for Tæmningsdistrik-
tet, der havde befaret Egnen i Efter
middag. 

Beardstown, III., 16de April. 
Storm med voldsom Vind rasede i 
Beardstown igjen iaften og. truede 
med at stanse GasbærM, der har 
holdt ud i to Uger. Tet elektriske 
Lys fra Keokuk, Ja., fungerede bare 
med Mellemrum. Spisesalen i en 
Restaurant bar det eneste Gulv nede 
i Byen, der ikke stod under Band 
idag. 

Cole Creek-Dæmningen, der beskyt
ter 10,000 Acres Hvedeland tværs-

Kredit, lavere Jembanetaxter og 
rigelig Toldbeskyttelse. 

Landbrngs-Billen vedtaget med den 
sædvanlige Bevilgning fur fri 

Uddeling af Frø. 

Washington den Ilte April. Den 
af Kongressen oprettede udenlandffe 
Gjældskommission, hvis betroede 
Hverv vil være at konvertere, de alli
erede Nationers Gjæld til de Fore
nede Stater til Obligationer med 
lang Løbetid, blev idag gjort fuldtal
lig, idet Senatet stadfæstede Udnæv
nelserne af Senator Smoot af Utah 
cg Kongresmand Burton af Ohio til 

over Floden fra Beardstown, fvigtebeJMeMemmer af Kommissionen. 
idag og Vandet fossede gjennem. den 
75 Jard lange Aabning og tog fire 
ladede Jernbanevogne med sig. Bal
timore & Ohio-Banen gik over Dæm-
ningen og Arbeidere havde stræbet t 
dagevis for at bjerge den. Farmer
ne havde facet Varsel og kom sig i 
Sikkerhed, men mange Kreaturer om-
kom. En Jernbanevogn blev revet 
med en halv Mil af Strømmen. 

Chicago den 17de April. Storme 
og Flomme uden Sidestykke i de sidste 
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Lg odelsgt afXEgkløn. 

Jrvlngton, III., næsten jævnet med 
Jorden. Fire dræbte, flere savnes, 

tredive saarede. 

Centralia, III., 17de April. Fire 
er døde, flere savnes og 30 er kvæste
de efter en Cyklon, der praktisk talt 
jævnede Jrvington, III., med Jor
den idag, ifølge Meldinger modtaget 
her over stærkt ramponerede Telegraf-
og Telefonlinjer. 

Stormen traf Landsbyen, medens 
Indbyggerne sov, kort før Kl. 3 om 
Morgenen^ Huse styrtede sammen og 
begravede Mennesker og der bar en 
frygtelig Opstandelse og Jammer. 
Stormen barede bare nogle faa Mi-
ratter, men det regner fremdeles, faa 
det er banffelig at hjælpe! Skur blev 
hurtig bygget for at huse Kvinder og 
Børn. 

Da det begyndte at lysne om Mor-
gettertj begyndte man at lede i. Ru
inerne efter 'de savnede. Hjælp blev 
hurtig sendt fra nærliggende Steder, 
saaledes fra Ashley, Mount Vernon 
og Centralia. 

Jrvington er en Landsby paa ca. 
250 Indbyggere, 6 Mil søndenfor 
her. 

Ogsaa Nashville, III., mærkede 
Stormen, der brød ned Telefonstol
per og Trær paa Gaderne der. 

Chicago den 17de April. Tidlig 
imorges indløb der Meldinger om, at 
en Tornado havde rammet Walnut 
Hill, en Landsby med 100 Indbyg
gere, samt Landsbyen Shookville kort 
efter "Midnat. Nærmere Oplysnin
ger .om Stormen er ikke modtaget og 
man bed intet om Tab af Menneske» 
liv og Eiendom. 

Sytten Aars Sparepenge stjaalet. 
Missoula, Mont., 17de April. Gus 
Erickson blev plyndret for $15,000, 
som han havde opsparet i de 17 Aar, 
han havde været Sektionsformand 
paa Northern Pacific-Banen. Erick
son bar fine Sparemidler i et Penge-
bælte. De indbefattede Lønnings-
checker for de sidste tre Aar, Kontan
ter og Frihedsobligationer. Erickson 
blev overfaldt af to Mænd, da han 
gik for at tænde en Switchlampe i 
Pernta. Røverne beholdt bare Kon-
tanterne og kastede væk Checke og 
Obligationer, der senere blev fundet. 
Erickfons Tilstand siges at bære kri
tisk. . 

Erstatninffsspørgsmaalet. Paris 
den 13de April. Tysklands Krav paa 
en Forandring i de allieredes Erstat
ningskrav, som meddelt i en Note fra 
Wirths Regjering, blev affläaet idag. 
Te allieredes Erftatningskommission 
besluttede at fastholde sine tidligere 
Krav, deriblandt et Forslag om et 
indre tyff Laan paa 60 Milliarder 
Guldmark samt allieret Overopsyn 
over visse tyffe Finanser. - -

Indisk Agitata? bømt Bombay, 
Indien, den Ilte April. Dr. Mah-
mud. Sekretær for den centrale Kali-
fatkomite, er blevet dømt til tre Maa-
neders Fængfel - - , 

Denne Afgjørelse fulgte efter over 
fem Timers Diskussion i -Møde for 
lukkede Døre. Det forlyder, at den 
fornemste Jndveitding imod Stadfæ
stelse af Udnævnelserne kom fra Se
nator Walsh of Montana, der oprin
delig fremkom med den Indvending, 
at Medlemmer af Kongressen ikke var 
valgbare til saadanne Stillinger. Den 
fornemste Tale for Stadfæstelse blev 
holdt af Senator Cummins, Forman
den for den Underafdeling af Justits-
komiteen, til hvem Udnævnelserne var 
henvist. - -

Voteringen over Stadfæstelse stod 
47 mod 25. Tre Republikanere, Se
natorerne Borah, La Follette og Nor
ris af Nebraffa, stemte imod Stadfæ
stelse. 

Udenrigsminister Charles E. 
Hughes, Finansminister Andrew 
Mellon og Handelsminister Herbert 
Hoover var tidligere bleven stadfæ
stede som Medlemmer af Kommissio
nen. 

Antagelig det største finansielle 
Hverv nogensinde paabegyndt af no
gen Regjering vil blive denne Kom
missions Opgave i at føre Under--
handlinger med tyve forskjellige Na
tioner for Refundering eller Konver
sion til langsigtige Obligationer af de 
over 11^3 Milliarder Dollars, som 
de Forenede Stater har tilgode- paä 
Krigslaan. 

Størsteparten af Gjældsposterne er 
i Form af Obligationer betalbare 
paa Anfordring og bærende 5 Pro
cents Rente, givet af de udenlandffe 
Regjeringer. Andre er i Form af 
Gjældsbeviser for Formad og Mate-
riale leveret af de Forenede Stater. 
Kommissionen ffal besørge Omskriv
ning af alle disse Gjældsbeviser til 
langsigtige Obligationer paa ikke over 
25 Aar og med mindst 4% .Procent 
Rente. 

Washington den 12te April. Krigs
minister Weeks afgav idag ett formel 
Erklæring som Svar paa de Be
skyldninger, som igaar fremførtes i 
Huset mod hatts Departement. Dis
se Beskyldninger fremkom igaar i en 
Tale i Huset af Kongresmand John-
son af South Dakota, der paastod, at 
Krigsdepartementet har solgt Eien
dom og fremdeles sælger Eiendom til 
latterlig og kriminelt lave Priser til 
begunstigede Kunder, ffjuler Forhol
det for Kongressen og afgiver feilag-
tige Fremstillinger. Mr. Johnson 
paastod blandt andet, at ett Rapport 
fra Krigsminister Weeks i December 
sidstleden vedrørende Salg af Eien
dom var det mest bedragerffe og vild
ledende Dokument, som nogensinde 
var oversendt til den amerikanffe 
Kongres. ' 

I sin idag udstedte Erklæring siger 
Krigsminister Weeks, at Departemen
tet gjør alt muligt for at bringe 
Klarhed i Kontraktstridigheder for 
fuldt ud at beffytte Nationalregjerin-
gens Interesser. Kontanter og Ei
endom beløbende sig til mange Milli
oner var allerede reddet i den Under
søgelse, som blev beordret af den nu
værende Administration, og andre 
Kontrakter gjerntemgaaes paany saa 
hurtig som muligt. Med specielt Hen-° 
syn MI de „Graft"-Beskyldninger, 
fem var fremført af Kongresmand 
J o h n s o n  a f  S o u t h  D a k o t a ,  o g  d e n  a f ;  
Mr. Johnson forlangte Undersøgelse 
erklærer Krigsminister Weeks, at 
dersom Kongressen anser en Under-; 
søgelse for ønskelig, vil Krtgsdepar- i 

teinentet med Glæde se den iværksat.^ 
Washington den 13de April. Lov«^ 

givning for at skaffe længere Kredit 
for Farmere, Nedsættelse af Jernba-; 
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