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De kan feitte Minneapolis Abend« 
til en «slægtning eller ven hvor« 
sonchelst i bé Forenede Etater et 
helt Aar for kun $1.5Q. r 

TilsakgS. Hvis De har noget, som 
De ønfler at fælge, saa indryk et 
jbei Avertissement under »Sil* 
6|g3" i „MmneapoNS Tidende". 

• " T .• 
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Modet t Genua. 

Konferensen formelt afsluttet. Dele-
gåterne, tilstemmer Lloyd Georges 

- Fredspagt. 

Nogle Sammenstød under den sidste 
PlenarseSfion. haster 

meget ^ . 

X. 
'J-

fbe Mai. 
sbr* 

. ife læ* 

Genua den 1 
Note til de Forenede Stater mei^ 
fordring til at deltage i en europæist 
Diskussion attgaacjthe russiske Affæ-
rer blev idag ubarbeibet af Genua-
Konferensen. 

Washington den 18de Mai. De 
Forenede Staters endelige Svar paa 
Jnbbybelsen til at deltage iHaag-Kon-
sørensen cv, at denne Regjering ikke 
vil være meb paa nogen russisk Kon-
ferens, som absolut maa saa et Poli-
tiss Tilsnit, blev det sagt her idag. 
Den amerikanske Regjering vil med 
fvilæbe bære In eb paa en allieret 
Kommission af sagkyndige til at un
dersøge de økonomiske Tilstande i 
Rusland meb bet Haab at kunne an-
befale Skridt, som vil hidføre Pro-
dufti bitet ber, men vil ikke diskutere 
de politiske Faser af ben russiske Si
tuation, førend det! økonomiske Til
stand er gjenreist. Fortsættelse af 
Genua-Konferensen i Haag vilde kun 
iitbebære Farer for bet russiske Folk, 
fcrdi ben har vakt falske politiske Haab 
hos bet, tror Regjeringen her. 
; Genua ben 18be Mai. Den ame
rikanske Ambassadør Richard Wash-
burn Child og Premierminister Lloyd 
George konfererebe igjen taften m;* 
gaaende de Forenede Staters Hold-
ning overfor Haag-Konferensen, og 
Haab blev atter udtalt blanbt alle 
Delegationer om, at de Forenede 

- Stater vilbe tage Del. 
Efter formelt at have vedtaget 

v Planen om et Møde i Haag stadfæste-
de den økonomiske Konferens Fort-
scettelse af Våbenstilstanden under 
Forhanblingerne i 'Haag og firc> 
Maaneber berefter. Delegaterne gjør 
sig færbige tit at afreise lige ester 
Plenarsessionen, hvor der -fornemme5 

. litz Lliver Taler. 
. Genua den 19de Mai. Magterne 

i Genua besluttede ved den økono-
miske .Konferens' Slutningssession 

- idag at godkjenbe Lloyd Georges 
foreslaaebe midlertidige Freb for Eu
ropa og bet. nære Men. Repræsen
tanter for 29 Nationer fuldendte 
Konferensens Arbeide veb formelt at. 
tilstemme ben Pagt, ifølge hvilken de 
skal afholde sig fra Angxeb. Pre
mierminister Facta af Italien under-
tegnede bet Dokument, som indeholdt 

. Fredsaftalen, og. derved menes alle 
Nationer repræsenteret at'hobe god
kjendt den. 

. 'Plenarsessionen afsluttedes Kl. 
-,1-10 Eftermiddag,. og deryled er 
:-4\ Konferensen formelt afsluttet, *;r ] 

^ Den sidste Plenarsession vedtog 
' ; Rapporten fra ben økonomiske Sub-

kommission. 
' Lloyd George havde sit første 

Sammenstød tidlig i Sessionen. Den 
: britiske Premierminister talte i For-
- slaget om at vebtage den politiske 

' r. Subkommissionens Rapport. Idet 
han vendte sig til den russiske Delega
tion, sagbe han: . 

r; \ „Naar I beder om Kredit i Haag 
:fi eller andetsteds, raader jeg eder til 

^ ikke at tebfage ebers Erklæring med 
I: Forklarilig af eders Lære ont Udslet* 
;; teisen af Gjælb." , ' 

Tchitcherin skulde til at give Ham 
i" et skarpt Svar, men Lloyd George 

gav Vink om, at han agtede at sort-
£.1 fette, og sagde videre: . ' : ~ 

„Hvis Rusland vil have Penge, 
J maa det bøte sig for be^ÄEresbegre-

nZi ber, som er kommet neb til andre Na-
R tioner gjennem mange Slægter." / 
Sz Walther Rathenau af ben tyske De^ 

legation høstede stærkt Bifald, for-
1: nemmelig fra de neutrale, da han 

5;; Bragte op Erstatningsspørgsmålet. 
>\ . „Kuit fælles Ofre kan hjælpe Ver-
^ den til at reise sig," sagde han. Bi-
^ faldet brød strax løs, og det bemær-
n kedes, at Lloyd George tog Del. i det. 
i: Rathenau sagde, at han haabede,- at 

Folkeopinionen snart vilde blive de-
mobiliseret fra den af Krigen følgen-
de Bitterhed. De Forenede Stater, 
sagde han, er det eneste Land, som 
fan faa Budgettet til at balancere' . 

Der vor -et Sammenstød mellenr 
Tchitcherin og Colrat af den franske 
Delegation angaamde Vedtagelsen af 
bén økonomiske Rapport. Tchitch? 
rtn beffyldte Colrat for at have ude-

?orskudsdetsl«M 

Paa Grund af den overordentlig 
lave Pris paa Minneapolis Tidende 
maa vi strengt holde paa den Regel, 
at Bladet betales i Forskud. Adresse-
lappen viser altid, 4il hvilken Dag 
Bladet er betalt, og Hvis derfor For-
nyelsen af Abonnementet ikke cr mod
taget inden Maanedens Udgang, bli-
ler vedkommende Abonnent strøget. 

/

e Regel bliver strengt overholbt 
overfor alle Abonnenter uden 

Forskjel. ; ^ 

stængt Russerne fra Arbeiderkomi-
teen, tiltrods for at „Sov,ietregjerir-
gett er den eneste Regjering i Berden 
baseret paa Arbetberprmcipet:''. 
Tchitcherin sagde, at 8 Timers. Dag 
burde gjøres tvungen yver hele Ver-
den. '' • 

I sin Slutningstale erklærede 
Lloyd George: 

„Denne Konferens vil blive en in
spirerende Milepæl paa Fredens 
Bane." ' Han betegnede Konferensen 
som en af de mærkeligste nogensinde 
holdt. Han indrømmede, at den ikke 
havde nattet saa langt, som de mest 
sangvinfle havde ventet. Med Hen-
syn til den midlertidige Fred sagde 
han, at den kun var en foreløbig For
anstaltning ; men han hævbebe, at 
naar ben først var fastslaaet, vilde in-
gen Nation opgive den. „Den psy
kologiske Virkning paa Verdens Fol
keslag vil blive elektrisk," erklærede 
han. -

Russisk Urform. 

EiendomSret inden visse Grænser 
vedtaget af Sovieternes ^xe-

kutiv komite. 

lal 

W 

Mosftnt den 22de Mai. Et funda
mentalt. Dekret, der anerkjender 
Eiendomsret inden visse Grænser og 
hvoraf Ruslands fremtidige Förbin-
delse med amerikanske og- andre 
fremmede Kapitalister afhænger, blev 
enstemmig vedtaget af Exekutivkomi-
teen idag.. ; „ . • /. 

Skjønt Sekretei giver kapitalistisk 
og industriel Virksomhed stor Frihed, 
bestemmer det ikke destonttnbre, at 
alt maa være inden de ved Sovietlo-
vene fastsatte Grænser og giver So
vjeterne Ret til at erklære^ugyldig 
enhver Overenskomst, der „øjensyn
lig er beregnet paa at ffade Staten." 

En speciel Paragraf blev efter 
Forslag af den kommunistiske Faktion 
tilføjet Loven i sidste Dieblik, hvorved 
den ikke fqar tilbagevirkende Kraft. 
Den nægter specielt tidligere Eiere, 
hvis Eiendom blev exproprieret un
der Revolutionslovene op til den 
Tid, da Dekretet blev udstedt. Ret til 
at forlange sin Eienbom tilbage. ^ 

Under Dekretet har Udlændinger 
samme Rettigheder som russiske Bor-
gere, hvis de først har erholdt Tilla-
delse fra de rette Myndigheder til at 
drive.sin Virksomhed i Rusland. Ret 
til Beskyttelse ved russiske Domstole 
gives Personer i Udlandet, der an
lægger Proces om Kontrakter og an
dre Sager i Rusland, bare i bet Til
fælde, at russiske Borgere har lig
nende Ret for Domstolene i aUgjæl-
dende Sagsøgeres Lande. 

Sovietmyndighedertre erklærede 
ibag til Associated Press, at Dekretet 
efter deres Mening opfylbtc Uden
rigsminister Hughes' Betingelse for 
amerikansk Handel med Rusland. De 
erklærede videre, at Loven er den 
største Indrømmelse til Kapitalis-
men, som Rusland er rede til at gjø
re, og at dens Grænser er Grænser-
ne for det Tilbagetog, font Nikolai 
Lenin i en Tale nylig nævnte at væ
re endt. 

Komiteen vedtog ogsaa enstemmig 
Regjeringens utye Landpolitik/ der 
gjentager det Princip,' at Staten eier 
alt Land, men. bestemmer Besiddelse 
paa Livstid for de Bønder, der dyr
ker Jorden. -=• 

Anthracit-Grubeeiernes Forslag. 
New Aork den- 19de Mai. Anthre-
citgrubearbeidernes Tarifkomite, der 
var sammenkaldt her for at drøfte 
Gtubeeiernes Forslag om en Løns-
nedsættelse af 21 Procent i Forbin
delse med Afflutning af Streiken, 
ajourncrede iasten'uden at have fat
tet nogen formel Beslutning. Tele-
gaLerne. erklærede, at ' Stemningen 
inden Komiteen var enstemmig for 
Fortsættelse af Streikett hellere cud 
at antage de'tilbudte Betinge!-se?» 

Det irske Nsre. 

Der myrdes og brændes i Ulster. 
Alotte, Kaserner og Jernbane-

^5 s stationer brændt. 

Collins cg Te Balera slutter politisk 
* v ̂ Mkrrnskomst for,,. 

^' :T 

Belfast den 20de Mai. Morder-
bander drev sin uhyggelige Virksom-
hed i Løbet af Natten i Belfast, rne-
dens Himlen var oplyst af Skinnet 
fra syv Brande, paasat af Brands 
stisterbander. Sex Personer er ble-
vet dræbt og 14 strøret i det sidste 
Døgn. Alle de døde og 8 af de saa-
rede er Protestanter. Denne Mas-
sukre fulgte paa Mordet £aa fire Ka-
tholifer, der blev trukket ud af sine 
Senge og skudt. 

Sinn Feinere satte sig i Besiddelse 
as fire Politikasemer i County Aw 
trim. Ballymena Jernbanestation 
blev der sat Ild paa, .og en Ban
de Brandstiftere brændte Shane's 
Castle, Lord O'Neills Slot. Tienere 
paa Slottet reddede den. 83 Aar gam-
le Lord og hans Hustru.' -

Gjengjældelsen _sor Mordene be
gyndte,^ .da ni bevæbnede .Mænd 
trængte fig ind t en Fabrik og spurg
te Arbeiderne ont deres Religion 
Fire Protestanter blev Wdt. To dö
de og to er døende. 

Strax det blev mørkt igaar Astes, 
begyndte Skydningen paa Gaderre 
igjen. En Mand blev dræbt og fire 
saaret af Snigskyttere. Andre Mord 
blev meldt og Brand efter Brand 
opstod i forskjellige Dele af Byen. 
Bratrdvæsenet havde det travlt helc 
Natten og' Politiafdelinger fløt fra 
Sted til Sted, hvor der var Kampe 
dg Blodsudgydelse, Nu og dalfor-
talte Gevær- og Revolverild om 
Sammenstød mellem Banderne. 

Belfast den 20de Mai. Organisere
de Bander skjød og brændte sig Vei 
gjennem al Modstand og spredte Ter
ror i Belfast og mange andre Byer i 
Ulster idag. 

Tre af Bmtdittettte blev dræbt og 
flere saaret under et Angreb 
Castle Welland-Barakkerne i County 
Down. Barakkerne blev Brændt. 
Flere Huse tilhørende Loyalister blev 
brændt i GarnÄleugh og det gamle 
Court Castle i Downpatrick tilhøren
de Baronesse Deras blev stukket i 
Brand .  . ' > " V -

Dublin den 20de Mai. En politis? 
Overenskomst for Fred i Irland et 
undertegnet af Chefen for den pco-
visorifle Fristatsregjering, Michael 
Collins, og den republikanske Leder 
Eamon De Valera, bekjeltdtgjorde 
Dail Eireanns Speaker idag. Over
enskomsten vil blive forelagt Dail 
for Ratifikation. 

London den 22de Mai. Michael 
Collins og Arthur Griffith vil kont» 
tmrtti London i næste Uge for at kon
ferere med det Britiske Kabinet, an-
gaænde Situationen i Irland, Blev 
der bekjendtgjort i Underhuset i Ef
termiddag af Koloniminister Chur
chill . Han sagde, at Overenskom
sten mellem Collins og De Valera 
øiensynlig reiser „ meget alvorlige 
Spørgsmaal berørende ikke alette de 
irske Valgs Beskaffenhed og Gyldig
hed, men ogsäa Traktaten mellem 
England og den irske Fristat. 

Belfast dett 21de Mai. Slutten 
af denne Uge har været en af de vær-
ste i Byens Historie. Skydning, Ilds-
paasættelser. Bombekastning og 
Voldshandlinger'i sin Almindelighed 
har der været usædvanlig meget as. 
Man ved ikke akkurat, hvormange er 
blevet dræbt, men—man antager 
mindst 13; hvilket bringer. Antallet 
af dræbte i sidste Uge op til 35. En 
Mængde behandles for Skudsaar paa 
Hospitalerne. 

Belfast ben 22de Mai. W7 I. 
Twaddell, Medlem af Ulsters Parla
ment, blev idag skudt og dræbt paa 
Veien til sin Forretning. Sir James 

^ Craig, 'Premierministeren, sammen
kaldte strax Ulster-Kabinettet för at 
tage- denne nye -Skjændselsgjerning 
under Overveielse. - " . ^ 

En svær Helvedesmaskine -med nok 
Sprængstof til at foraarfagé en for-

-færdelig Ulykke blev idag opdaget i 
en Kabelkasse midt i Belfast, n 

Belfast den 23de Mai. Sittu Fei-
ners flygtede med sine "Familier til 
Ulsters Høidedrag i Eftermiddag fot> 
at undgået den store Jagt, hvorunder 
2,000 blev fanget igaar Aftes, og f om 
blev gjenoptaget af Ulsterpolitiet og 

Stvmerssn foreslaar som Amende-
ment til Indvandringsloven irind-

skrceukct Adgang for Farmere.-

«•irreALJiewurfioTe.wyWWw-1 

Sir James Craig. 

britiske Militære idag. Byerne i de 
nordlige Countyer rtzddes for Repu
blikanere. De, som^ allerede ikke er 
fanget, drager tilskogs. " -• 

Hundreder of mistenkte Hlev taget 
i Forvaring i Belfast,^ skjønt de fleste 
anholdte var fra de fjernere Distrik
ter. Flere hundrede Sinn Feiners 
blev sendt til en hemmelig Interne-
rings leir oppe i Høibertte. Talrige 
Ledere var blandt de anholdte^ 

Det forlyder, at Sir James < Craig 
har truffet Foranstaltninger for Mas
searrestationerne efter Snigmordet 
paa I. I; Twaddel, Medlem af Ul-
ster-Parlamentet. Ulster-Kabinettet 
agter at gjennetnføre strenge Under-
trykkelsesforanstaltninger. 

London den 23de Warts. Anhol-
delsen af 1,500 Sinn Fewers i Ul
ster idag blev omhyggelig planlagt 
for flere Uger sidens som en Del af 
det britiske Progrmf for at hjælpe 
til med Opretholbelssn af Orden i de 
nordlige Provinser. -' Flere britiske 
Tropper sendes til Jflmtd denne Uge. 
• Dublin den 23de 'Marts. Freds-
oberénskomfteu mellem Collins og De, 
Balera ow Dais EitxMrts Oprettelse 
ef en Koalitionsrsgjering "Meb i Ef
termiddag bifalbt her af Sink Fein--
Kongressen. ' -r 

London den 23de Mai. det 
nordirffe Parlaments Møde idag op-
lyste Sir Jaytes Craig, Premiermi
nisteren, at den irske republikanske Ar
me bar bleben proklamer# en ulov
lig Forsamling, melder et Central 
News Telegram fra Belfast. Paria-
mentei ajourncrede senere as Agtelse 
for det myrdede Medlem, W. : I. 
Twaddells Minde. 

Ira Washwgwn 

Mr. BoGead fra Minnesota tilkjende-
^ Uiver, at han fremdeles tt 
i" Prohibitionist.. " 

Russisk Iglskhed. 

Medens Tch itchcriw smisker for Jta-
tienerne, taler Trotzky om de 

^ rødes Krigsplaner. 

Genua den 21de Mai/Tchitcherin, 
Chefen for den russiske Sovietbelega-
tion, sagde idag, idet han bød Farvel 
til Premierminister Facta og Uden-
rigsminffter Schanzer, der vender 
tilbage til Rom for af overvære Par
lamentets Møder: 

„Det glæder mig at kunne sige, at 
dett Modtagelse, font den italienske 
Regjering har givet os, de hjertelige 
Følelser, som den har lagt for Dagen 
overfor os, de nyttige Tjenester ydet 
os. Konferensens beundringsværdige 
Organisation, tilligemed den oprigti
ge og spontane Syrnpathi, Hvormed 
det store italienffe Folk har omfattet 
os, har overgået et vore dristigste Haab 
og har været en AabenBarelse for 
os." 

Disse Udtalelser stoatafgjort 
Modsætning ^il de Meddelelser, som 
er modtaget „fra det Sorte Hav om, 
at russiske Batterier gav Ild paa og 
sænkede den italienske Damper 
„Marte", hvis halve Besætning blev 
dræBt, og til den Tale, som Leon 
Trotzky, - • Soviet - Krigsministeren, 
holdt til . Kommunistkadetterne. 
Trotzky skal have sagt til de vordende 
røde Officerer: „Tro ikfe paa disse 
Taler, som holdes i Genua. Stol 
Bare paa eders Bajonetter og eders 
Batterier- Konferenser vil ikke gtve 
os, hvad vi-trænger; det kan kun op 
naaes ved, at den røde Arme skrider 
over Grænserne til de kapitalistiske 
Stater, og åt det røde Flag vaier over 
hele Europa. I Løbet af Sommeren 
vil den røde Arme maaske blive op-
fordret til afc aflægge Prøve paa-sin 
Kampevne."-- ^ - T -T , 1 

I Washington dett 16de Mai. Se
natet opnaaede at expedere bare en 
eneste liden Post i Tarif-Billen, idag, 
fkjønt bet havde Billen under Be
handling i otte Timer. Den ene 
Post var den af Komiteen indstillede 
Toldsats af 25 Procent ̂ paa ' Sen
neps- dg andre lægende Plastre, og 
dmne <Aats blev godkjendt af Sena-
tet. Det sædvanlige Aftenmøde blev 
opgivet, forat Senatets Pager kunde 
gaa til en Cirkusforestilling. Mødet 
idag begyndte en Time tidligere end 
sædvanlig, efter Sigende med det for 
Øie at prøve, hvor meget mere mc-n 
kunde udrette ved at benytte „Dags-
lys-Ttmeme". Hvad Fremgang der 
blev gjort, var imidlertid meget util
fredsstillende for dem, som har Le-
delsen af Billens Behandling, og det 
blev besluttet at gjenoptage Aftenmø
derne .Onsdag med uafbrudt 11 Ti
mers Sessioner. - : :_ 

Der var megen Munterhed i Se
natet idag. Den begyndte, da Se-
nator Harrison af Mississippi, der af 
Formand McCumber betegnedes s?m 
Senatets Komiker, begyndte at læse 
op en Liste over Varer, som vilde 
være toldfrie, dersom den foreliggen-
de Bill bliver vedtaget i sin nuvæ
rende Form. Han nævnte Ben og 
brasilianske Smaasten, tørre Insek
ter, Fugleæg og Fiskeæg, Fiskeskind> 
Drageblod, Hestehaar, Tøndebaand 
og gammelt Skrab. Hvis det er nyt 
Skrab, kan det ikke komme ind frit. 
Senator McCumber svarede paa Ta
len og Paastob, at det morsomme var, 
at de nævnte Sager var sat pact Fri-
listen i den demokratiske Tarif, og at 
Republikanerne bare havde ladet dein 
blive staaende der. 

Husets 93 til Bevilgende $500,000 
extra til Justitsdepartementet . for 
Sagsanlæg i Anledning af Bedrage
riske Krigskontrakter Blev vedtaget 
af Senatet idag og goor nu til Præ
sident Harding för at blive sanktio
neret. . • 1 " • 

Omorganisering af Justitsdeparte-. 
mentet for at tilveiebringe et særskilt 
Vureatt for Forfølgelse af Bed'rage-
rifager fra Krigen er paabegyndt. 

Washington ^den 17de Mai. Et 
nyt Forsøg paa at give Kongressen 
Kontrol over Barnearbeide blev gjort 
idag, da Kongresmand Fitzgerald 
fra Ohio forelagde en Resolution, 
der kræver et Amendement til Kon
stitutionen givende Kongressen Myn
dighed til at regulere Beskæftigelsen 
af Børn op til 18 Aar. Godkjendel-
fe ved to Trediedele af Husets og Se
natets Medlemmer samt tre Fjerde-
parter af Staterne maa til for Anten-
dementets Vedtagelse. ' : • 

Washington den 17de Mai. Un
der en Pause i Forhandlingerne i 
Nepræsentanthuset idag søgte Kon-
gresmanb Mondell, den republikan-
ske. Leder, ont Tillabelse til at foreta
ge en Forandring i Programmet N05-
ste Uge. 

„Min Grund til» at anmode om 
Forandringen," sagde Mr. Mondell, 
„ffylbes. den Omstændighed, at Her-
ren fra Minnesota, Mr. Volstead, har 
paataget sig at være i Milwaukee 
Paa Onsdag." ^ 

„Idet jeg forbeholder ZM Retten 
til at protestere," sagde Kongres-
mand Stafford, Republikaner, hvis 
Hjem er i Milwaukee, „vil jeg spør-
ge, ont Meddelelsen betyder, at den 
fremragende Forfatter af Volstead-
Lovets haaber at blive omvendt, idet 
ban tager en Tur did?" x 

„Lad os haabe, det bliver Folket i 
Milwaukee, som vil blive omvendt," 
svarede Mr. Volstead. 

„Jeg haaber ikke det," raabte Mr. 
Stafford tilbage, og Huset brød ud t 
Latter. . ' ' 

Washington den 17de Mai. 
Hær-paa 140,000 Mand med en 
gjennemsnitlig Ossicersstyrke for. næ-

Præsidenten og Staalmagnaterne 
drøfter Afskaffelsen af 12-TimM.-.-

dagen. Komite nedsat, 

Arbeiderne synes ikke at tro stort 
Løftet. „Dette har vi lMt ^ 

- ^ før," siger de. • " 

mite og senere af Senatet: Den af. 
Huset vedtagne Bill satte Styrken til 3^Aattl iUUWmOlrlU 
115,000 Mand og *11,000 Officerer. 

Senator Lodge, den republikdnfle 
Leder, erklærede i Senatet iaften, at; 
Tarif-Billen vilde blive holdt frennne: 
for Senatet, til den bliver vedtaget, 
ligegyldigt hvot længe det tager. 
Dette blev sagt som et Svar paa en 
Forespørgsel fra den "demokratiske Le
der, Senator Unberwood. 

Veb enstemmig ' Votering vedtog 
Huset idag og oversendte til Senatet 
Butlers Bill bemyndigende Præsi-
denten til at^kassere og tilintetgjøre 
(„scrap") visse Krigsskibe i Overens-
stemmelse rfteb Bestemmelserne i 
Flaadetraktaten fra Nedrustningskon
ferensen. Billen gav ogsaa Bemyn-
digelse til at omdanne to Slagkryb-, 
sere; som nu er unber Bygning, til 
„air carriers". ' 

Kongresmand Fitzgerald, af Ohio 
inbbragte idag i Huset en Fællesre-
solution for et Amendement iil In
stitutionen om Regulering af Barne
arbeide. ^ 

Washington den 23de Mai. — 
Kongresmand Halvor Steenerson 
af Minnesota foreslog tgaa'r i Huset 
et Amendement til Indvandringslo
ven gaaende tid paa at undtage ind
vandrede Jordbrugere fra den Be
stemmelse, der begrænser Jndvan-
öringen fra -et Land til 3 Procent af 
de allerede herboende Indflyttere fra 
samme Land. Under Mr. Steener-
sons Plan vilbe Udlændinger, der 

(fortsættes paa 2den Side.) w 

8>tgg NoUiswn. 

Henimod 100 omkomne ved Kollision 
mellem to Dampere udenfor 

F-rankriges Ktzst. 

Brest, Frankrige, 21de Mai. Næ-
sten et hundrede Personer omkom 
Lørhag, da Peninsular og Oriental 
Linjens Damper „Egypt" sank uden-
for Øen Ushant efter ett Kbllifion 
med den franske Lastebaad „Seine". 

„Egypt" reiste fra London tiXBom* 
bay Fredag mei) 44 Passagerer og en 
Besætning af 290. En Unbersøgelse. 
foretaget omBord paa „Seine" efter 
Ulykken viste, at mindst 15 af Passa
gererne og 80 af Besætningen paa 
„Egypt" savnebes. ; -

Kollisionen fandt Sted 5 tæt Taage 
inden 22 Mil fra Armen Fyr, lige 
før man skulde til at ringe til Mid
dag paa „Egypt". Mange Passage
rer og Mesteparten af Besætningen 
bar paa Tæk. Sammenstødet kastede 
flere i Søen, andre sprang overBord 
og endel gik under med SkiBet, der 
sank paa 20 Minuter. Det var Ble
vet truffet midtskiBs paa Bagbords 
Side. 

„Settte" kom slemt ramponeret til 
Brest idag med 25 reddede Passage-
rer, over 200 af Besætningen og Li-
gene af 20 døde. "Kapteinen paä 
„Egypt" er blandt de reddede. -n-L-, 

„Egypt" var Ä Skib paa 8,000 
Tons. „Seine" var paa Vei til Hav-
re, da Ulykken hændte. To ameri-
kanffe Kvinder, Mrs. M. L. ̂ SiBley' 
og Miss V. M. Boyer var ombord 
paa „Egypt" og savnes. Sent iaften 
Bekendtgjorde Dampskibsselskabet, at 
der bare var 38 Passagerer ombord 
og at 28 var reddet. Da Damperen 
„Cai Jradon" bare var 9 Mil borte 
og skyndte sig til U^kkesstedet, før 
dog mulig flere være reddet. Man 
skal have fundet 26 Lig. färi: 

ste Aar päa 12,530 blev besluttet idag 
af Åen Underkomite af Bevilgnings-
komiteen, som har Hærloven under 
Behandling. Wkjønt den af Under
komiteen vedtagne Styrke er 10,000 
mindre end den , Krigsdepartemen
tet har Bedt.om, antoges bef, at bett 
dil blive godkjendt af den fulde Ko-

Flom gjør 2,500 husvilde. Hou
ston, Texas, den 17de Mai. Over 
2,500 Personer er husvilde i det ne
dre Strøg ved Brazossloden her i 
særheden, hvor et Distrikt 30 Mil 
langt og 8 Mil bredt er oversvøm* 
met. Nødhjælpvirksomheden b rives 
Nat og Dag i det oversvømmede Ti-
strikt. Der er udbrudt Feber, sagde 
Mayor Holcomb i en Opfordring om 
at ybe Hjælp." Læger er sendt- til 
Stedet. 

Gerard hædret. Paris den 17de 
Mai. Fhv. amerikansk Ambassadør 
t Tyskland Jantes W. Gerard er as 

En|Premiermirtifter Poincoré Blevet til
delt ZEreslegionens Storkors for 
hans Tjenester mod franffe Fanger 
under Krigen. - " ' -

Depew faar ZEreÄegionen. Wash-
ington den 17de Mai. Den franske 
AmBassadør Jusserand tildelte igaar 
Chauncey Depew ZEreslegionen for 
det Venskab, han havde vist Frank» 
rige,, samt i Anledning.af 
aarige Fødselsdag. - - - : V1: 

Washington den 18de-Mai. Itn- , 
der ett Konferens i det Hvide Hus 
iaften mellem StaalfaBrikanterne og 
Præsident Harding Bifaldt FaBrikan- i 
terne i Principet Præsidentens For-
slag om at, skaffe. 12 Timers ., Ar-
Beidsdag. > J 5^^ 

3>e 41. tilstedeværende Repræsen
tanter for Industrien vedtog enstem
mig en Resolution, der Bemyndiger 
Præsidenten for. det amerikanske 
Staal- og Jerninstitut at nedsætte en 
Femmandskomite fra Staalindustrien 
for at foretage en mdenffaBelig og, 
grundig Undersøgelse af Sagen og 
afgive Rapport til Industrien. Ko
miteen vil Blive ubnævnt af Dontnt-c 
ElBert H. Gary, Formanb for 
United States Steel Corporations 
Direktion og Præsident for Institu
tet. 

Præsidenten fortalte Gjæsterne, at 
Regjeringen ikke havde til Hensigt at 
indBlande sig i private Forretninger, , 
men at de Forenede Stater.stod over-
for ett stor industriel Gjenopvaag-. 
nen, og at bet eneste HaaB om at Bli
ve' kvit ett overbreven lang Arbeibs-
bag var at afskaffe ben før Forret- ... 
ningslivet kom i fulb Gang. Præsi
denten havde fundet enkelte af Lc--~ 
derne i Staalindustrien gunstig stemt 
for Forandringen, men havde ogsaa 
fundet en Overbevisning om, at Af
skaffelsen af. 12-Timersdagen bar 
upraktisk, hvis. der ikke Praktisk fält 
var Enighed blandt Arbeidsgiverne i 
Jern- og Staalindustrien om det. 

De fleste af Gjæsterne var næsten 
helt op til MFdeøieblikket ubekjendte 
med, hvilket Emne skulde drøftes. Es
ter et uofficielt Møde i et Hotel i 
Washington gik Staaltrustens Chair-
man," Dommer Gary, til det Hvide; 
Hus -og havde en privat (samtale.: 
med Præsident Harding. Det Blev 
antaget, at han havde søgt Oplysning 
om Forhandlingsemnet.. 

East Chicago, Ind., den 19de Mai."" 
Den almindelige Udtalelse Blandt 
ArBeiderne ved Gtaalværkerne i det: 

store Calumet Distrikt angaaettb? 
Forhandlingerne i Washington om , 
at indføre en 8 Timers Dag var: 
„Dette har vi hørt før. — Vi har Lyst 
til at se det, før vi tror det." Med
delelsen om,, at 8 Timers Dag var 
lovet, vakte dog en hel Del Op studs 
i Industribyerne. Arbeidere, som 
kom fra Natskiftet, samledes i Grup
per paa Gaden for at drøfte Løftet. 

Mange Arbeidere foretrækker at 
arbeide 12 Timer fremfor at faa filt 
Løn nedsat, som sikkert vil Blive Til-
fældet, dersom ArBeidsdagen Bliver 
reduceret til 8 Timer. 

Driftsbestyrerne sagde, at med 8 -
Timers Dag vil langt flere Folk bl i-
ve ansat, -

Juryen i Bnrch-Sagen ikke enig. 
Los Angeles den 22de Mai. Juryen 
i den anden Sag mod den for Mor
det paa I. Bekton Kennedy anklage
de Arthur C. Burch blev afskediget 
af Dommer Sidney N. Reeve idag, -
efteråt den havde meldt,, at det ikke. 
var mulig at komme til Enighed. De 
fire Kvinder paa Juryen stemte for 
Frifindelse. Syv Medlemmer af Ju
ryen stemte for Frifindelse, fem 
imod: Distriktsadvokaten erklærer, 
at Sagen vil blive gjenoptaget først
kommende Lørdag. 

Primærvalget i Oregon. Port
land, Ore., den 22de Mai. Guver- ^ 
nør B. W. Olcott havde et For-
sprang as 160 Stemmer over fhv.' 
Statssenator Charles Hall i Kam
pen om den republikanske Nomina
tion for Guvernørembedet ifølge Op-' 
gaver fra sidste Fredags Primær-; 
valg. Der mangler bare Opgaver fra 
18 af Statens Precincts Olcott 
har 42,514 -og Hall 42,354 Stem-. 
mer.-.' . < ~ 

Tvist om Kollision. Los Angeles, ^ 
22de Mai. Kapt. W. F. Miller, Chef 
for den Herværende Undervandsbaad-
station, benægtede idag absolut de af 
Kapt. John Johnfon ^paa Dampskon- * 
tterten „Virginia Olson" fremsatte-
Beskyldninger, at . Uttdervandsbaad ^ 
H-7 rendte paa hans Skib i tæt Taa
ge lige ttdettfor Havnen her idag. . T 


