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Lsnsnedowttelse. JorsKudsbewUng. Irs Washington 
Paa Grund af den overordentlig 

Cver 400,000 Arbeideres Lø- < ^ ^ m Minneapolis Tidende V «G /> 
nedsat af Iernbanearbeil^ "'n, 
missionen med ca. $48,000,000. 

r>M, 

Sljcubctfen berører væsentlig Linjear
beiderne. En Minoritet af Kom

missionen dissenterer. 

/ 7 

Chicago, 28de Mai. Over $48,-
000,000 blev taget fra 400,000 Jern-
banearbeideres Løn ved en Kjettdelse 
af de Forenede Staters Jernbanear-
beiderkommission taften. Lønsned-
sættelserne, der i de fleste Tilfælder 
et 5c Timen, fulgte paa Lønsnedscet-
tcTfcc af $400,000,000 foretaget i 
Juli ifjor af Kommissionen. Dagens 
K sendelse berørte imidlertid hovedsa
klig de Arbeidere, der holder Linjer-
ve istand, skjønt der ventes Nedsæt
telser for andre Klasser. Hvis dette 
gidres, mener Jernbanekredse, at me-
c\et af den $600,000,000 Lønsfor-
lw'else, der blev givet af Kommissio
nen i 1920, vil blive udslettet og Løn
ningerne reduceret til et Niveau, som 
Jernbanedirektørerne tror vil lede til 
cit ny Arra af Udvikling og give dem 
Adgang til at befkjæftige 200,000 
Mænd til. 

Kjendelsen blev undertegnet af 
Kommissionens tre Jernbanemedlem-
rner og de fre Medlemmer, der repræ
senterer Publikum. En dissenteren
de Kjendelse blev givet af de tre Re
præsentanter for Arbeiderne. Ma-

- joritetskjendelsen sagde, at Lønsned
sættelsen, der træder i Kraft Iste Ju
li, blev gjort i Overensstemmelse med 
Nedgangen t Leveudgifterne. Mi-
tioritetvfiendelfen sagde, at den nye 
L^nsskala ikke bar tilstrækkelig til 
Livsophold efter amerikansk Norm. 

Kjendelsen fulgte paa Afhøringer 
holdt efter Anmodning af Jernbaner
ne, der forlangte Lønsnedsættelser, 
medens flere Klasser Jernbane arbet
are søgte Lønsforh6ielse. Afhørin-
gvnie bgyndte i Chicago 6te Marts 
og endte 29de April. Alle undtagen 
tre eller fire af de større Jernbanesy
stemer var berørt af Afhøringerne, 
der gjaldt alle Klasser af Jernbäne-
arbeidere undtagen . Træn-, Z)ard-
og Lokomotivarbeidere, der da drev 
Underhandlinger med Jernbanerne. 
Te Klasser, der ikke var berørt af 
Afhøringerne, udgjorde 30 til 35Pro-
cent af samtlige Jernbanearbeidere. 
Linjearbeidernes Sag blev afgjort 
først efter speciel Anmobmiig* fra 
Fagforeningen. 

I Kjendelsen henledede Kommis
sionen Opmærksomheden paa, at den 
nuværende Lønsordning bar baseret 
paa tidligere Ordninger, hvoraf den 
første af 20de Juli 1920 forhøiede 
alle Klasser af Jernbanearbeidernes 
Lønninger ca. $600,000,000 pr. Aar, 

medens Kjendelsen af Iste Juli 1921 
reducerede med ca. $400,000,000 pr. 
Aar Lønnen for ca. 2,000,000 Arbei
dere i alle Tele af Landet. Disse 
Kjendelser var baseret paa horison
tale Forhøielser eller Nedsættelser af 
Lønstarifer, der gjaldt før den føde
rale Kontrol af Jernbanerne og som 
alle var forskjellige for i)e forskjelli
ge Divisioner af samme Bane. Der
for, blev det sagt, vil de Mindstetax-
ter, der bestemmes i den sidste Kjen
delse bare berøre nogle saa Divisio
ner paa nogle faa Baner, hovedsage
lig i Syden og Sydvesten. Alle de 
tidligere Forskjell! gheder bibeholdes. 
Lønnen for denne Klasse af Arbeide
re er ikke gjort ensartet over hele 
Landet og vil ikke blive det under 
Kjendelsen. Linjearbeidere faar for 
nærværende 28 til 40 Cents Timen. 
Kjendelsen nedsætter dette til 23 til 
35c Timen. Kjendelsen siger, at selv 
med denne Løn vil almindelige Jern
banearbeidere faa lidt høiere Løn end 
lignende Arbeidere faar i andre In

dustrier. . -r 

Kjendelsen indbefatter en statistisk 
Tabel baseret paa Opgaver over Løn
ninger og Leveudgifter fra Arbeider-
departementet. Disse viste, at me
dens Leveudgifterne i Marts 1921 
var ca. 17,2 Procent høiere end i 
1917, vil Timelønnen for Linjearbei
derne være 69,4 Procent høiere end i 
December 1917 og deres Kjøbeevne 
mt 44; 5 Procent større end i 1917. 
Kjendelsen reducerer be almindelige 
Arbeideres Løn ca. 5c Timm, me* 
dens Formænds og assisterende For
mænds Løn reduceres ca. 3c Timen. 
Mekanikere j Linjedepartementerne 

at holde paa den Regel, 
p i Forskud. Adresse-

lappest^^. i Mid, til hvilken Dag 
Bladet er Betatt, og hvis derfor For
nyelsen af Abonnementet ikke er mod-
taget indett Maanedens Udgang, bli
ver vedkommende Abonnent strøget: 
Denne Regel bliver strengt overholdt 
lige overfor alle Abonnenter uden 
Forskjel. :P;" 

reduceres 4c Timen og deres Hjæl
pere lc Timen. 

Den dissenterende Menings var 
undertegnet af A. O. Wharton, Al
bert Phillips og W. L. McMenimen. 
Ten indeholder omfattende Opgaver 
og Vidnesbyrd for Arbeidernes Paa-
stand, .at Lønsnedsættelsen ikke er be
rettiget. Lønsnedsættelsen, siges det, 
vil betyde en aarlig Løn langt under 
endog den Mindsteløn, som endog de 
fleste konservative Arbeidsgivere an
ser nødvendig for Livsophold. Denne 
Løn er utilstrækkelig til endog at 
skaffe disse Familier de nødvendigste 
Ting. Lønsniveauet før Krigen, nu 
fortsat ved Kjendelsen, var Resultatet 
af uretfærdige Lønsbestemmelser. 

1 Statistiske Opgaver blev givet for at 
vife, at den af Kommissionen frem
holdte Statistik over Arbeidslønnens 
Kjøbevcerdi i 1917 og nu var „uret
færdig og vildledende". 

B. M. Jewell, Chef for det ame
rikanske Arbeidsforbunds Jernbaneaf
deling, betegnede idag Kjendelsen 
som „uforsvarlig"^ og mente, at Ar
beiderne Vilde forkaste den. Kjendel
sen berøver Arbeiderne en Løn, som 
de kan leve af, og vil tvinge dem til 
at „leve Paa mindre end Straffan
ger i Fængsler gjør." - ^ 

Kjendelsen var en stor Skuffelse 
for Linjearbeidernes Ledere i Hoved
kvarteret i Detroit, men deres Præ
sident, I. F. ©rable, afslog at udtale 
sig strax. Kjendelsen vil strax blive 
drøftet af Fagforeningsraadet. 

Chicago, 29de Mai. Streikafstem-
mng over Lønsnedsættelsen for Jern-
banearbeiderne blev planlagt idag af 
B. M. Jewell, Præsident for det ame
rikanske Arbeiderforbunds Jernbane
departement. Lønsnedsættelsen, 13,2 
Procent for 400,000 Arbeidere af 
hans Fagforening, Vilde bringe Løn
nen for Jernbanearbeiderne ned til 
et Niveau, hvor de ikke kunde leve 
paa den. Fagforeningens Regler Le-
stemte, at en Avstemning maatte hol
des, før en Lønsnedfættelfe kunde an
tages, sagde han, og han troede Ar
beiderne Vilde forkaste den. 

Jewell vil efter et Forlydende 
snart holde ett Konferens i Chicago 
med Præsidenterne for andre Fagfor
eninger. Det blev sagt i Jernbane
kredse, at Lønningerne for alle Ar
beidere med Undtagelse af Zlard- og 
Trænfunktionærer snart Vilde blive 
nedsat ca. $100,900,000. 

Usnslpwnerne. 

Canada sinder Tidspunktet ubelriligt 
for Uttderhandling angaaende 

St. Lawrence-Projektet. 

Ottawa den 29de Mai.. Prenzier-
ministet W. L. McKenzie King er
klærede idag i Underhuset, at Domi
nionens Regjering ikke ansaa det nu
værende Tidspunkt som beleiligt for 
Afslutning af en Traktat med de For
enede Stater angaaende Planen om 
St. Lawrence-Vandveten. 

Mr. King sagde, at de Forenede 
Staters Regjering var blevett givet 
dettne Underretning ved Modtagelsen 
af ett Henvendelse fra Washington 
om Underhandlinger for at istand-
bringe en Traktat som Grundlag for 
Kanalanlægget. Mr. King forsikrede 
Sir Henry Dräyton, forhenværende 
Finansminister, som bragte Spørgs-
maalet op, at Korrespondencen Vilde 
blive forelagt Huset. 

Senator Kelloggs Bill, der giver 
Farmerne Repræsentation i Fe
deral Reserve Board, vedtaget. 

Senatets Militærkomite sætter i sm 
Rapport Armeen til 133,000 

Mand og 12,500 Officerer.. 

: Sammenstødet i Columbmflodru. 
Portland, Ore, den 29de Mai. Sam
menstødet mellem Damperne „Welsh 
Prince" og „Jowan" igaar Astes i 
Columbiafloden udenfor Altoona, 
Wash., med den Følge, at førstnævnte 
Damper sank og syv Mand satte Li
vet til, skyldtes den stærke Strøm, der 
drev Skibene mod Hinanden, siges det 
ester en uofficiel Undersøgelse. 

Washington dett 23de Mai. Be
stemmelser om en staaende Hær paa 
133,000 Biand og 12,500 Officerer 
blev truffet idag af Senatets Mili
tærkomite, idet den omtrent fuldførte 
sin Revision af den aarltge Bevilg-
ningslov for Armeen. 

Husets Bevilgninger blev forøget 
as Senatskomiteen med omtrent 46 
Millioner Dollars. En Tvist med 
Huset blev forudsagt i Betragtning 
af, at Hufet havde begrænset Armeen 
til 115,000 Mand og 11,000 Offi
cerer. 

Formand Wadsworth blev af Ko
miteen bemyndiget til at rapportere 
Billen strax til Senatet og søge at 
træffe Arrangement for dens snarli
ge Behandling. 

Huset vedtog sent idag den af Se
nator Kellogg af Minnesota foreslaa-
ede Bill, der gaar ud paa at føie et 
nyt Medlem til det nuværende „Fe
deral Reserve Board", for at Lan
dets Farmere katt blive repræsenteret 
i denne Institution. Billen er alle
rede vedtaget af Senatet og gaar nu 
til Præsidenten. Denne har tilkjen-
degivet for Senator Kellogg og an
dre, at han vil underskrive Billen og 
ud nævne en Farmer til den nye Stil
ling. 

Washington dett 24de Mat. Re
publikanske Medlemmer af Senatets 
Finanskomite bemyndigede idag Se
nator McCumber, Formanden, tit at 
sammenkalde den hele Komite fettere 
i Ugen til formel Behandling. af 
Soldaterbonus-Billen. 

Washington den 24de Mat. Det 
vil kanske falde i de demokratiske 
Medlemmers Lod at løfe ett Deadlock 
blandt den rejmblikanske Majoritet af 
-senatets Finans konnte med Hensyn 
til Lovgivning for Soldater-Bonus. 
Sagen var atter utider Behandling 
idag i et Møde af Majoriteten,' og 
demte vifte fig at staa 5 mod 5 i Val
get mellem den faakaldte McCumber 
Plan, den ant enderede Bill fra Hu
set, og Smoots Forslag om at ud
stede til de forhenværende Soldater 
opdetalte Assurancepolicer istedenfor 
alle tidligere foreslaaede Godtgjørel-
sesplaner. . "" 

Formand McCumber sagde ester 
Mødet idag, at han sandsynligvis Vil
de sammenkalde et Møde of hele Ko
miteen denne Uge. Mødet vil anta
gelig blive udsat, indtil Senator 
Watson kommer tilbage fra Indiana-
polis. Mr. Watson har hovt flere 
Konferenser i det senere med Præsi
dent Harding om Bonns-Spørgs-
maalet. < 

Senatet stræber fremdeles med Ta-
rif-Billen. Idag bar der lange Ta
ler om Tolden paa „Graphites". Der 
var tilsyneladende ett del Tiltag 
igaar, da noksaa mange af Amende-
menterne til Husets Bill blev erpe-
derede. Men idag gik hele Tiden 
med til Taler. 

Senatet tilstemte idag Husets 
Amendementer til Kelloggs Bill, der 
bemyndiger Præsidenten til at ud
nævne et nyt Medlem af Federal Re
serve Board med den Forstaaelse, at 
ett Repræsentant for Landbrugsinter
esserne skal udnoSines. Billen gaar 
nu til det Hvide Hus. -

Washington den 25de Mat. Sena
tor Kellogg af Minnesota har'udar
bejdet et Forslag, som vil blive forer 
lagt det republikanske Caucusmøde 
imorgen, om at bestemme Begræns-
ttittg af Taleretten for at fremme Be
handlingen af Tarif-Billen, der nu 
stadig forsinkes ved langs Taler om 
alt muligt. 7 - :"-••• ' '.7" -

—, Washington Hen 26de Mai. 
LandAdugsminister Wallace benægte-
ds idag paa det bestemteste Rygterne 
her om, at han agtede at tage Afsked 
fra Kabinettet. Han paastod, at der 
ikke var opstaaet nogen Strid mellem 
Præsident Harding og ham angaaen
de den paatænkte Regjeringsreorgani-

satiön. ' 
— Washmgton den 26de Mai^ Se

natets Bank- og Seddelkomite beslut
tede idag at indstille til VMagelse 
den af Senator Willie af Ohio fore
lagte Dill om Myntning af 100,000 

50-Ceyter i Anledning af Hundrede-
aaret for Proesid^tt -Rutherford B. 
Hayes' Fødsel, "v-, •• 

—Washmgton den 26de Mai. Re
publikanske Ledere vil sandsynligvis 
faa udfat paa ubestemt Tid Behand
ling i Senatet af det Krav, fom er 
stillet af Senatorerne Lenroot, Kel
logg og Gooding om at faa indflettet 
i Senatsreglementet en drastisk Be
stemmelse om Afskjæring af Debatten 
for at kunne fremskynde Taris-Lov-
givningen. Det befrygtedes, at hele 
det republikanske Program Vilde blive 
forpurret ved den demokratiske De
monstration. . V-

Washington den 29de Mai. 
natets Finanskomite havde Bonus-
Spørgsmaalet under Behandling 
idag. Da de to Lovforslag, McCum-
bers Bill, der er udarbeidet paa 
Grundlag af den af Huset vedtagne 
Fordney-Bill, kun at den betegnes 
font mere liberal, og Smoots Bill, 
der gaar ud paa at give Soldaterne 
ett vis. Livsforsikring, blev forelagt 
for den fulde Komite idag, erholdt 
McCumbers Bill Støtte af -en Ma
joritet af Kumiteen. Fire demokra
tiske Medlemmer bf Komiteen, Walsh 
af Massachusetts, Simmons af North 
Carolina, Gerry af Rhode Island 
og Jones af New Mexico, kom Se
nator McCumber tilhjælp og skaffede 
hans Bill Flertal i Komiteen. Se
nator John Sharp Williams af Mis
sissippi er imod Bonus-Lovgivning. 
Bed Finanskomiteens næste Møde vil 
udentvil en Bonus-Bill blive indstil
let til Senatet. 

Den saakaldte Landbrugs-Bloc fik 
Overtaget ved to Afgjørelfer i Sena
tet idag vedrørende Tarif-Billen. 
Komitemajoritetens Indstilling blev 
cmbæUet af Senatet med Hensyn til 
Cyanide, der bleb sat tilbage paa 
Frilisten, og Magnasile, paa hvilken 
Tolden blev forhøiet. Ved Afstem
ningen ober Forslaget om at sætte 
Cyanide tilbage paa Frilisten fik den 
republikanske Laädbrugs-Bloc Hjælp 
af hele den demokratiske Styrke ag 
betydelig rcpuUtfaqjf Støtte udenom 
B kokben. Forslaget vedtoges med 46 
mod 14 Stemmer. De Republika
nere, /som stemte for Forslaget, bar: 
Burfum, Capper, Cummins, Elkins, 

Erttest Johnson, Jones of Washittg-
ton, Kellogg, Keyes, Ladd, La Fol
lette, Lodge, McKinley, McNary, 
Nelson, Newberry, Nicholson, Nor
beck, Norris, Oddie, Phipps, Raw-
son, Spencer og Sterling. 

Uul-Ktreiken. 

Priserne paa bitnminøse Kul forhøjet 
trods Hoovers Advarsel. Erklæ

ring fra Lewis. 

Washington den 25de Mai. Pri
serne paa bitmninøse Kul bed Gru
berne er ober hele Landet gaaet op, 
siden den landsvide Kulstreik begynd
te den 1ste April, tiltrods for Han
delsminister Hoovers Advarsel til 
Grubeeterne om, at der ikke existerer 
nogen Berettigelse til Prissorhøielse. 

National Coal Association's Sta
tistik, meddelt i Foreningens Blad 
her idag viste, at Priserne paa fleste 
Sorter Kul er blevet forhøiet fra 25 
til 50 Procent ved Gruberne. Paa 
nogle Sorter er Prisen fordoblet. 

Indianapolis, Ind., den 24de 
Mai. Det amerikanske Folk staar 
overfor en hel Del Elendighed som 
Følge af den vedvarende Driftsind-
stilling i Kulgrubeindustrien, erklæ
rede John L. Lewis, United Mitte 
Workers' Præsident, i en Skrivelse 
udsendt tasten til Embedsmænd og 
Medlemmer af Fagforbundet, hvori 
han gav en Oversigt over Kulstreiken 
til Dato. Industri- og Handelsinter
esser, som han sagde forsætlig havde 
fremtvunget Dristsindstillingen i 
Grubeindustrien, blev givet Skylden 
for Situationen. „ 7 : •: 

„Den fulde Betydning af Indstil
lingen er endnu ikke blevet indlysen
de for den amerikanske Almenhed," 
sagde Mr. Lewis. „De ophobede 
Kulreservelagre i Landet formind
skes meget sort, og den meget omtal
te nonunion Produktion er aldeles 
utilstrækkelig for Nationens Behov." 
I Anthracitfeltet er 155,000 

Mand paa Streik, og Produktionen 
af Anthracitkul er fuldstændig ind
stillet, sagde Mr. Lewis. Han til
sølede, at Arbeiderne i Anthracitfel
tet er fast bestemt paa ikke at tage no
gen Skridb tilbage, da dette vilde be
tyde en Soenkning af Leben ormen. 

Tgske Mnsnser. 

Antagelsen af Erstatningskommisfio-
^ »ens Betingelser skyldes Udfig-

f ten til et Laan. 

Det lykkes Wirth at forsone Faktio-
* nerne. Pressen fer mistrøstig 

paa Stillingen. 
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PariZ den 26de Mai. Den Komi
te af internationale Bankierer, som er 
samlet her, varslede raften Tyskland 
om, at yderligere Overveielse af 
Spørgsmaalet om et Laan af en Mil
liard Dollars til Tyskland ikke kan 
finde Sted, før Tyskland helt ud har! 
antaget Betingelserne i det Ultima
tum, som Erstatningskommissionen 
tilstillede det, og font udløber den 
31te Mai, samt stiller fyldestgjørende 
Garantier for, at Inflationen af 
Tysklands Seddelpenge strax bliver 
stanset. Komiteen besluttede derpaa 
at ajournere indtil den 31te Mai for 
at afvente Tysklands Afgjørelse. 

Bankierernes Beslutning blev fat
tet ved deres Møde i Eftermiddag, 
hvor Karl Bergmann bar tilstede fom 
Tysklands Repræsentant. Bergmann 
telefonerede strax Bankierernes Af
gjørelse til Tyskland. 
I Erstatnings - Kommissionens 

Kreds blev det iafiett sagt, at Ban
kierernes Beslutning sandsynligvis 
vilde hidføre, at Tyskland antog alle 
Betingelser. Det blev yderligere 
sagt, at Tysklands Samtykke i Erstat-
ningskommissionens Betingelser 
sandsynligvis vilde hidføre, at Laa-
ttet vilde blive paa mere end en Mil
liard Dollars, eftersom Bankiererne 
er enige om, at et større Laan kunde 
komme istand under disse Omstændig
heder. 

Bankiererne vil mellem nu og 
Onsdag sætte sig i Forbindelse med 
sine-respektive Lande. Komiteens eu
ropæiske Medlemmer vil maaske reise 
hjem i Mellemtiden; men alle Del
tagere i Konferensen ventes at ville 
finde ui> Stemningen for Tegning af 
et tysk Laan i de forskjellige Lande, 
og vil være beredt til at afgive Rap
port Onsdag. '' > 

Det blev tasten sagt, at dersom Ty
skerne ikke føiede fig efter Erstatnings-
kommissionens Ultimatum, vilde det 
hidføre Opløsning af Bankierernes 
Komite. 

En Løsning sagdes at afhænge af 
Spørgsmaalet om, hvorvidt Tyskland 
kan slutte med sin Masseudstedelse 
as Seddelpenge og foretage drastiske 
Forandringer i sit Pengevæsen. 

Paris den 27de Mai. Meddelelser 
fra Tyskland om, at den tyske Regje
ring havde antaget de allieredes Er
statningsforslag, blev i Erstatnings-
kredse modtaget tned Frygt for, at 
Forslaget kun bar antaget som 
Grundlag for Diskussion, medens det 
er Kommissionens Mening, at For
slaget bar det sidste Ord. 

Berlin dett 28de Mai. Den umid
delbare Udsigt til et internationalt 
Laan synes at have tilskyndet Tysk
land til at antage de Betingelser, som 
blev stillet af Erstatningskommissio
nen for den 31te Mai. - Endskjønt 
Formen for, Størrelsen af og Betin
gelserne for Pengehjælpen til Tysk
land endnu ikke er bekjendt eller kun 
er Gjenstand for Gisninger, er det 
indlysende, at Kansler Wirths Ka
binet blev afgjørende paavirket af 
Udsigterne til et saadant Laan, og i 
Krast heraf vil Koalitionspartierne 
støtte Kabinettet.. 

Det er aldrig, siden dets mange 
Konflikter med de allierede og Erstat-
ntngskommissionen begyndte, lykkets 
Wirths Kabinet saa godt at forhin
dre, at dets vanlige Ilte Times Af
gjørelse blev meddelt endog Rigsda
gens Ledere og dett tyske Presse. 

Det var næsten Midnat Lørdag, 
da Udenrigskomiteen ajonrnerede es
ter med Kansler Wirth, Finansmi
nister Hermes, Udenrigsminister Ra-
thenau og økonomiminister Schmidt 
at have drøftet Ordningen med Er
statningskommissionen, endskjMt 
Kansleren tidlig paa Dagen havde 
forvisset sig om, at han i Rigsdagen 
havde tilstrækkelig Støtte til at kun
ne godkjende det endelige Udkast til 
Noten: f 

Aviserne skjænker de Reformer, 
som er blevet paabudt af Erstatnings-
komiteen, bare forbigaaende Op
mærksomhed. Udtalelserne angaar 
væsentlig et Laan og dets Betydning 
for Tysklands økonomiske Stilling. 
Koalitionen lægger bare moderat Be
geistring for Dagen. 

Hugo Stinnes' „Allgemeine Set
tling" udtaler Frygt for, at Regje
ringen har lovet mere, end den vil 
indrømme, for at sikre et Laan. Bla-
het udtaler Mistanke om, at et be
stemt Løste er givet de allierede om 
ny Beskatning og Finanskontrol. Det 
kan ikke finde noget varigt Gavn for 
Tyskland i en midlertidig Frist op-
naaet paa Nationens økonomiske Uaf
hængigheds Bekostning. ^ 

* „Borsen Zeiwng" ser ogsaa meget 
trist paa Stillingen. Dette Blad 
tror, at Tyskland gaar sin økonomi
ske Undergang imøde. „Det gaar ned
over med os/ siger Bladet, „og det 
vil endog ikke med franske Bajonetter 
blwe muligt at opkræve de Skatter, 
fom nu ^udskrives." 

„Tageblatt" siger, at den Note, 
som imorgen vil blive overrakt Er
statningskommissionen, vil antyde 
Antagelse as Kommissionens Krav 
paa den udtrykkelige Betingelse, at 
Antagelsen skal paafølges af et inter
nationalt Laan paa rimelige Vilkaar. 

Debatten i Rigsdagen imorgen — 
siger „Vossische Zeitung" — vil om
trent udelukkende dreie sig om Kon
ferensen t Genua. Bladet tilføier, 
at Kansler Wirth og Partiførerne 
har besluttet, at det fremdeles vilde 
være for tidlig offentlig at diskutere 
en Løsning af Erstawmgsspørgs-
nmalet. 

Paris den 29de Mai. Tyfklands 
Svar paa den allierede Erstatnings-
kommissions endelige Krav angaaen
de Betalingen og Løste om Betaling 
efter den 31te Mai blev idag afleveret 
gjennem Herr Bergmann, den tyske 
Repræsentant ved Bankierernes Kon
ferens. Svaret vil blive offentlig
gjort senere. Det midlertidige Mora
torium tilstaaet Tyskland . udløber 
Onsdag, og den udkrævede Betaling 
har endnu ikke fundet Sted; Planer 
for fremtidig Betaling er heller ikke 
lagt. 

Paris den 30te Mai. Tysklands 
betingede Antagelse af den allierede 
Erstatningskommissions Vilkaar blev 
•officielt kundgjort idag. Den tyske 
RegjexiMs Svar blev offentliggjort. 
Det antager de TReformér," som blev 
foreslaaet af de allierede, og erklæ
rer, at Tyskland fætter fin Lid til et 
udenlandsk Laan, som det finder nød
vendigt. , V. 

Tyskland antager allieret Finans
kontrol, som foreslaaet as Erstat
ningskommissionen, med den For
staaelse, at den ikke krænker dett ty
ske Suverænitet. 

Uheld paa Flyveturen rundt For
den. Marseilles den 28de Mai. Ma
jor W. T. Blake blev nødt til at fore
tage en Nødlanding i Borely Park 
lige udenfor Marseilles iaften paa sin 
Flyvetur Verden rundt. Maskinen 
traf ujævnt Terræn og Styreappa
ratet blev fladet og Propellen knust. 
Den føres til Miramis Flyveplads 
for at repareres og Flugten vil kanske 
blive forsinket i flere Dage. Ingen 
kom tilskade. Flyverne drog fra 
Lyons til Turin, Italien, imorges 
Kl. 10.45. 

lUizzarb krikjendt. 

Juryen frikjender Arbeiderledere t 
West Virginia i Anklagen for 

Forræderi. 

Chrrrlestown, W. Va., den 27de 
Mai. William Blizzard, den unge 
Arbeiderleder, blev iaften af Juryen 
frikjendt i Anklagen for Forrædern 
Juryen afgav sin Kjendelse kort ester 
Kl. 9.30 ester, at have forhandlet i 
tre og ett halo Time. Kjendelsen var 
en stor Seir for Fagforemngsele-
mentet, der har betragtet denne Sag, 
der er en Følge af Grubekrigen i 
Logan County ifjor Sommer, fom 

et of de største Slag i de sidste ti 
Aat. 

Elogb George. 

Paapeger Risikoen ved at overlade 
Rusland til sin Skjæbne, indtil 

det forandrer Styresæt. 

Et Amendement, der kritiserer Lloyd 
Georges Ledelse i Genua, före

stet med 235 mod 26. 

Krassin i TyMand. Berlin dett 
28de Mai. Leonid Krassin, Soviet-
mmtsteren for udenrigsk Handel, der 
er her med sin Sekretær, begyndte 
lige ester sin Ankomst med en Række 
Konferenser med tyske Embedsmænd. 
Hele den russiske Delegation omgiver 
fig med et Mysterium, og tyske Em
bedsmænd vil ikke udtale sig om den 
russiske Situation, fix Forholdet til 
Soviet-Rusland er blevet klargjort. 
Det diplomatiske Korps her har hørt 
talrige Rygter om, at Krassin vil 
blive udnævnt som den første Soviet-
Ambassadør til Tyffland. - , > 

London den 25de Mat. Premier
minister Lloyd George holdt i Ef
termiddag en Tale for overfyldt Hus 

det britiske Underhus angaaende -
Genua-Konferenfen. Han begyndte 
md) at omtale Rusland. Uden andre 
Nationers Hjælp, sagde hatt, havde 
Rusland ingen Udsigt til at komme . 
ud af Elendigheden. Han henviste til 
den russisk-tyske Trattat som Exempel -
paa hvad Europa risikerede ved af 
sastholde det Princip, at Rusland 
skulde helt overlades til sin Skjæbne, V 

indtil det havde forandret sin Re
gjering. 

Idet hatt forklarer Faren ved det 
russisk-tyske Samarbeide, paapegede 
Premierministeren, at alle Natur-
herligheder, fom Rusland besad, ; 
kunde blibe udnyttet gjennem den 
tekniske Dygtighed, font Tyskerne 
raadede *ober. 

Premierministeren følte sig for- ; 

bisset om, at Genua-Konferensen 
bilde bise sig font ett Sukces. Han 
ferfbarcde med Varme det Arbeide, 
font der blev udført, og for hbilket 
Parlamentet bil blibe bedt om at gibe 
hans Ministerium et Tillidsvotum. 

Den europæiske Pagt, ifølge hbtl-
ken Magterne forpligter sig til ikke 
at gaa cm g rebs b is tilbærks, har af
værget Faren for Europa fra den 
russifle Arme paa halvanden Million 
Mand, støttet af en Reserve paa fire 
Millioner og hungerlidende Millio
ner, erklærede Lloyd George. 

„Dersom Konferensen i Genua 
var forfeilet, er Europas Stilling i 
Sandhed tragisk," erklærede han. 
Han udtalte Haab om praktiske og ; , 
gavnlige Resultater af Konferensen 
i Haag i næste Maaned. ; 

London den "25de Mai. Ester sin 
Tale i Underhuset idag angaaende 
sin Ledelse af Affærerne i Genua er
holdt Premierminister Lloyd George 
Hufets Støtte i, hvad tttaa betragtes 
fom et nyt Tillidsvotum. I sin om
hyggelig udarbeidede Tale gjendrev 
hatt paa ett meget veltalende Maade 
den Kritik, fom er blevet rettet mod 
ham. Med den overvældende Ma
joritet af 235 mod 26 Stemmer for
kastede Huset et Amendement, som 
Rupert Gwynne, Unionist, foreslog til 
det Forslag, hvorpaa Debatten var 
baseret, i den Hensigt at udtale Hu
sets Misnøie med Premierministe
rens Redegjørelse. Gwynne udtalte. 
sig meget skarpt og sagde, at Premier
ministeren bare. havde snakket om, 
hvad som kunde have hændt i Genua> 
ikke om det, som virkelig hændte. 
I halvanden Time gav Premier-

ministre» ett rolig Fremstilling af 
Konferensens Forhandlinger, hvor* 
paa Veteranen Herbert H. Asquith, 
Arbeiderlederen John Robert Clyne 
og Lord Robert Cecil svarede, idet de * 
hævdede, at under de sex Uger, som -
Konferensen i Genua stod paa, bley 
lidet eller intet udrettet for Europas 
Gjenreisning. -

Denne Kritik bragte Premiermini
steren i Harnisk, og han udslyngede 
med Varme sine Svar mod Oppositio
nens Bænke. Efter et livligt Optrin 
i det fuldpakkede Hus under Rao-
ben og Haandklap fom Følge af Re-. 
plikskiftet mellem Premierministeren -' 
og Lord Robert Cecil afsluttede Lloyd-
George sitt anden Tale paa ett meget? 
dramatisk Maade, idet han Bragte: 
Huset til Taushed og høitidelig pro
klamerede en Samarbeidets Politik 
med det franske Demokrati. Der v«5 
høilydt Bifald, idet han satte sig. ^ j 
I Forbindelse med Muligheden fø& 

Ruslands Rustning, med Tysklands 
Bistand sagde Premierministeren, ibetfe 
han lagde Eftertryk paa hvert Ord: 

„Jeg haaber at den Anledning al*; 

drig vil komme, at det bliver nødven- -
dig atter at henvise til den Advarsel,_ 
jeg udtaler." - *~i 

De russiske Ledere, sagde Premier* : 
ministeren, indsaa klart, at de ifife 
kunde erholde Kredit fra Besten paa " 
Basis af Beslaglæggelse af Eiendom 
og Fornægtelse af Gjæld. De vidste 
ogsaa,»at Rusland aldrig vilde blivit ^ 

(Fortscrttes paa 2ben Side.) 
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