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Minneapolis Tidende, Thorsdag ben Iste Juni 1922. 

CrsneMlKgrien 

F^». amerikansk Minister til China 
kritiserer den franske Administra-

tion i Syrien. 

Rygte om, at Crane var dømt til 
Fængsel. Undersøgelse forlanges 

i Kongressen. 

. Washington den 26de Mai. Uden-
rigsminister Hughes paalægges strax 
of stille en Forespørgsel til den fran-
sté Regjering angaaende Rygtet om, 
at Charles R. Crane af Chicago, tid-
ligere Minister til China, blev dømt 
til 20 Aars Fængsel af en frans? Mi
litærtet i Damaskus, i em Resolu
tion, som idag blev forelagt i Huset 
af Kongresmand Säbath af Illinois. 
Hughes paalægges ogsaa at træffe 
Foranstaltninger for at sikre Crane 
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Charles R. Crane. 

t Stater, frit Leide til be Fbrenede 
dcrsöm han ønsker det. 

Tet blev idag sagt i Udenrigsde-
partenientet, at man ikke havde nogen 
officiel Underretning om Dommen 
mod Crane. Embedsmænd huskede, 
at Crane reiste til Syrien under Ver-. 
sailles-Konferenfen som Repræsen-
tant for den amerikqjlske Regjering i 
Forbindelse med visse Undersøgelser 
iværksat af Præsident Wilson. Ef
ter senere at hade været i mange an
dre Dele af Verden vendte Crane som 
Privatmand tilbage til Syrien, hvor 
han modtog Besøg af Repræsentan-
ter for visse Elementer, der var imod 
de franske Mandatautoriteter, og paa 
den Tid stillede den franske Militær-
guvernør en Forespørgsel til den ame
rikanske Konsul om, hvorvidt Crane 
havde nogen Slags officiel Status. 
Konsulen svarede, at Crane bare var 
privat Borger, og gav den fremste 
Guvernør Myndighed til at gjøre den 
Brug, han fandt forgodt, af denne 
officiate Udtalelse. 

Paris den 27de °!!-cai. Charles R. 
Crane, den Amerikaner, som har tør
net sammen med de sransse Militær-
autoriteter i Syrien, har sagt til fle-
te franske Senatorer, at en Fortsæt
telse af den franske Militær admini
stration i Syrien vil koste Frankrige 
fra en halv til en hel Milliard Francs 
pr. Aar og kræve en Arme paa 100,-
000 Mand. En af disse Senatorer, 
Victor Berard, agter at meddele Pre-
mierminister Poincare Cranes Ansku
elser. Det er Cranes Hensigt at gjø
re den franske Regjering' opmærksom 
paa Forhold i Syrien, som hön tror 
Regjeringen ikkeøer vidende om. 

Crane har endnu Me hørt dm 
fjerneste Hentydning til, at noget of
ficielt eller retsligt. Skridt er taget 
mod ham, undtagen fra Forespørg
sler i Bladene paa Grundlag af Pres-
semeddelelsev fra Kairo. 

Den franske officielle Version af 
Affæren er, at Crane wider sit Be
søg i Syrien for tre Aar siden Meg-
ilede fig en viss Opfatning, som se-
nere har udviklet sig til en Slags 
Theori eller Lære, som han tildels 
forfægter med unødig Skarphed. 
Man mener dog, at han udentvil 
handlede i göd Tro, og det siges, at 
det aldrig har været paa Tale at 
drage ham til Ansvar,, ihvorvel der 
har været Uroligheder der som Følge 
af hans Besøg. Det siges, at Crane 
1 Syrien fornemmelig kom sammen 
med Tilhængere af Feisal, Konge 
over Jrakegnen i Mesopotamien, der 
bar -meget imod den franske Jndsly-
beise i Mesopotamien. 

Urolighederne i DamasklS' fandt 
€Jteb efter Cranes Asreise. 

©rane udtalte selv til Ædrrefpon* 
denten: 

»Min Modtagelse i Damaskus bar 
«eget venlig. Man spurgte mig. 

hvorfor^der ikke bar Blevet taget rin
geste Gensyn til de Ønsker, font for 
tre Aar siden blev meddelt Komiteen 
for Mandater i Tyrkiet. Siden den 
Tid, fogde de, havde det paa Grund 
af fransk Censur været umuligt at 
finde Gehør hos Aderverdenen. Den 
Smule Demonstration, som sandt 
Sted, havde til Hensigt at lade mig 
forstaa, at de var ligesaa meget imod 
et -fransk Mandat nu fom nogensinde 
før. De haabede, at jeg kunde brin
ge Budskabet frr dem frem. 

„Der var ing Optøter, tnen%De-
rnonstrationer daglig paa Gaderne i 
KairoV Britterne tabte flet ikke Ho
vedet. Den franske Politichef, en 
indfødt, som har terroriseret Dama
skus, helt siden den franske- Okkupa
tion begyndte, har dog gjort Kapital 
af disse Demonstrationer og an
vendte Maskingeværer mod ubevæb-
nede Mennesker, og endel af de leden
de Mænd i Damaskus blev dømt til 
langvarig Fængselsstraf uden For
hør." 

London den 27de Mai. Stenters 
Korrespondent i Kairo siger, at han 
fra en høitstaaende . Embedsmand, 
som igaor Aftes, ankom dertil fra Sy
rien, har erfaret, at Rygtet om, at 
Charles R. Crane bar dømt af en 
fransk Militærret i Damaskus for 
Ophidselse til Oprør, savner al 
Grund. 

Washington den 27de Mai. — 
Udenrigsdepartementet V benægtede 
idag officielt Rygtet om, at Charles 
R. (Trane, tidligere amerikansk Mini
ster til China, bar bleven dømt' af en 
fransk Militærret til 20 Aars Fæng
sel for at have forsøgt paa Ophidselse 
til Oprør i Syrien. Amerikansk Kon
sul Knabenshu i Beirut har underret
tet Udenrigsminister Hughes om, at 
hele Historien savner Grund, og at 
den franske Højkommissær i Beirut 
har udstedt en Benægtelse.. 

Taena-Arica Tviste«. Washington 
den 28de Mai. Konferensen her 
mellem Chiles og Perus Repræsen
tanter gik idag ind i det tilsyneladen-
de afgjørende StMum. Det indsees 
nu som afgjort, at den gamle Tvist 
om Taena-Arica ikje kan blive afgjort 
uden Bistand uden fra, og der tales 
derfor om at bælge Præsident Har
ding eller de Forenede Staters Høi-
efteret til at dømme i Sagen. 

Chiles Repræsentanter hor hidtil 
hævdet, at den Folkeafstemning, font 
blev bestemt i Ancou-Traktaten, er det 
eneste, som kan afgjøre, om Tama-
Arica skal tilhøre Chile eller Peru." 
Perus Repræsentanter siger, at ef
tersom denne Folkeafstemning ikke 
blev holdt i 1894, fom bestemt i Trak
taten, har denne og andre Krænkel
ser, af Traktaten fra Chiles Side 
ugyldiggjort Chiles Krav paa Pro-
vinfen, og at den strax bør komme un
der Perus Suverænitet. 

Olcott seirede. Portland, Ore., 
den 24de Mai. - Fuldstændige Opga
ver fra Oregons 36 Countyer, 12 af 
Opgaverne officielle, gav idag Gu
vernør Ben W. Olcott 627 Stem? 
mers Majoritet over Charles Hall 
for den republikanske Nomination for 
-Guvernør i Primærvalget. Ifølge 
de sidste Opgaver havde Olcott 43,-
102 og Hall 42,475 Stemmer." Ol
cott seirede i 24 Countyer ̂ og Hall i 
12. 

Portland Ore., den 25de Mai. 
Guvernör Ben W. Olcott har erholdt 
den republikanske Nomination til 
Guvernør med et Flertal af 483 
Stemmer. Fuldstændige Opgaver 
fra alle Countyer giver Olcott 42,-
962 og Hall 42,479 Stemmer.. 

§19,500 far e« Guernsey?». North 
Easton, Mass., 25de Mai. 96 
Guernseykjør blev solgt for $262,930 
eller gjennemfnftlig $2,738 pr. Styk
ke ved et Salg idag paa Langwater-
Farnten tilhørende Frederick Lothrop 
Ames' Dødsbo. Interesserede fra alle 
Kanter af Landet havde indfundet fig 
til Salget i ét Antal af 2,000 og 
erklærede det for det mærkeligste no
gensinde holdt i Amerika fom i, Ud
landet. 
, R. I Benson, Princeton, N. I., 
betalte $19,56)0 for „Langtøater 
©leopatra", efter Sigende den høie-
ffe Pri^ nogensinde -Jbetalt for en 
Guernseyko. ^ 

Söderman dømt far Drab. Dallas, 
Texas, 27de Mai. Lave Söderman, 
der skjød og dræbte Jay Clay Pott
ers, Forfatter, Sagfører og Medlem 
af en prominent .Familie i Kentucky, 
blev fundet flyldig i Drab og dømt 
til fem Aars Strafarveide af en Jury 
her. Mrs. Söderman, ber havde aa-
benbaret Hemmeligheder vedrørende 
sit Forhold til Powers paa Vidne-
bænken for at. redde sin Pand, græd, 
da Kjendelsenblev Iæfi 

#attkaffa?ren't Fargo. 

Fhv. Statsbankinspektør Lofthus og-
saa anklaget. Jalt 13 sat «»der 

Tiltale af Grandjurye«. 

Fargo den 23de Mat. Statsbank-
inspektør O. E. Lofthus er blevet un
derrettet om, at han er anklaget for 
Mened af den Cass County Grand-
jury, der har undersøgt den fallerede 
Scandinavian-American Banks Af
færer, blev det bekjendtgjort idag af 
Sheriffens Kontor. Dette fuldstæn
diggør Listen otier de 13 Mænd, som 
Grand juryen satte under Tiltale. 

Anklagen mod Lofthus er baseret 
paa en Bestyldning om, at han un
derskrev en beediget Erklæring, der 
blev Brugt for Statens Højesteret for 
paany at faa aabnet Scandinavian-
American Bank, da den i Virkelig
heden var insolvent. En foreløbig 

Verdens største Skib. 

Hvide Stjerneliniens „Majestic" et, 
mærkeligt Skib. Lidt om Maski

nerne og Provianteringen. 

Hvide Stjerneliniens Damper 
„Majestic", Verdens største Skib, fom 
sorleden ankom til Nem Z)ork paa sin 
første Reise over Atlanterhavet og da 
fik en dundrende Modtagelse, er paa 
mange Maader et mærkeligt Fartøi. 
Det har et Maskinrum, der tnaa in
teressere baade Læg og Lærd. Maski
nerne er Parsonturbiner, -fire forud 
og fire Revörseringsturbiner, for
bundne med fire Axler og drivende 
firdobbelte Propeller. Maskinerne 
var beregnet paa at udvikle 66,000 
Axel-Hestekræfter med 180 ( Omdrei
ninger; men paa Prøveturen i Nord
søen viste det sig, at.de kunde udvikle 
omkring 80,000 Axel-Hestekræfter 

Det irske Lsre. 

Jrff-britifl Konferens begyndt i Lon
don. Borgerkrigen raser som 

værst i Belfast. 

London den 27de Mai. Michael 
Collins ankom hid idag for at for 
klare den britiske Regjering sin Pagt 
med Earnonn De Valera for Fred 
lægning af Irland. Imedens meld 
te Telegrammer fra Dublin om ved 
varende Angreb af Brandstiftere og 
Kampe mellem Sinn Feinere og 
Protestanter. 

Jrffe Delegater til London-Konfe-
rensen indbefatter Arthur Griffith, 
Eamon I. 5>uggan, og^George Duf
fy, der undertegnede ten britiff-irske 
Fredstraktat. Lloyd George og an
dre Britter, der undertegnede Trak
taten, repræsenterer Regjeringen. 
Lloyd George præsiderer. 

t w 

Hvide Stjerneliniens nye Dampskib „Majestic". 

Affjøting blev holdt i Anledning af 
denne Beskyldning for nogle Maane-
der siden, men'Lofthus blev f rikjendt, 
da. han erklærede ikke at have aflagt 
Ed paa angjældende Erklæring. 

N. G. Eggen, tidligere Bicepræsi-
dent for den stængte Bank, ankom 
idag fra Los Angeles for at stille 
Kaution. Det blev ogsaa bekjendt
gjort, at P. R. Sherman, der blev 
arresteret i Los AngeleS, havde be
sluttet ikke at modsætte sig Udleve
ring, men frivillig vilde komme til 
Fargo. 

Tolv af dem, der blev anklaget af 
Grand juryen i Forbindelse med Un
dersøgelsen af Scandinavian-Ameri
can Banks Affærer, har stillet Kau
tion eller vil gjøre det, blev det be-
kjendtgjort iaften. Beskyldningerne 
mod dem gjælder Uregelmæssigheder 
i Bankens Affærer. Den trettende 
Tiltale var mod George A. Totten 
Jr., der er beflyldt for Falskneri. 
" De andre anklagede er A. C. 

Townley, fhv. Præsident for Non
partisan League, fri ntoS $12,000 
Kaution; fhv. Generaladvokat W. 
Lemke, fri mod $6,000. i Kaution; 
fhv. Generaldirektør for Bank of 
North Dakota F. W. Cathro, fhv. 
Sekretær for North Dakota Industri-
kommission H. A. Paddock, fri mod 
$2,000 i Kaution; fhv. Kreditbesty
rer i Bank of North Dakota L. P. 

,McAneny, fri mod $2,000 i Kaution; 
fhv. Direktør i Scandinavian-Ame
rican Bank Lars Christianson, fhv. 
Bankprcösident H. I. Hagen, fhv. 
Bankkasserer i Peoples State i&ank, 
Casselton, H. D. Ellis, fhv. Vicepræ
sident i Scandinavian-American 
Bank I. I. Hastings, fhv. Vicepræsi
dent N. G. Eggen,'fhv. Bankkasserer 
P. R. Sherman og "fhv. Statsbankin
spektør O. E. Lofthus. Ingen af do 
sex sidstnævnte er endnu mødt frem. 

Kulproidnktionen. Washington den 
28de Mai. Ifølge Meddelelse fra 
de bituminøse Kulfelter, hvor Drift 
ten fremdeles holdes gaaende trods 
ben almindelige Grubearbeiderstreik, 
var der i den forløbne Uge en betyde
lig Øgning af Produktionen, oplyser 
Geological Survey idag. Produktio
nen udgjorde over sent » Millioner 
Tons i Ugen. Det høieste Produktio
nen hidtil har været paa en Uge, si
den Streiken begyndte den 1ste April, 
bat omkring 4,500,000 Tons. 

Forøgelsen skyldes de høiere Pri
ser og en livligere Efterspørgsels he
der det i Rapporten. Produktionen i 
Anthracitfeltet er omtrent helt stan
set som Følge af. Streikets 

Lang Vei til Legislature«. Daw
son, N T., 26de Mat. Aukon Legis
lator, der blev aabnet Mandag, be-
gyndte fine Forhandlinger idag. Re
præsentant for Klondike-Egnen Paul 
Hogen reiste 20CT Mil alene i en li
den aaben Baad for at naa Dawson 
for Støbningen. Han fulgte Isen ned
over og var uden Søvn i to Døgn. 

Moder til 17 Bør«. Roseville, III., 
25de Mai. Mrs. Noah McBride, 44 
Aar gammel og Moder til 8 Sønner 
og 8 Døtre, nedkom tnat med sit 17de 
Barn, en Søn. Alle Børn lever. Det 
ældste er 25 Aar gammelt. , 
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med 180 Omdreininger. Turbiner
ne beter med Ajlerne 3400 Tons. Aj
lerne er 16y2 Tomme i Tværmaal. 
De firbladede Propeller er 16^ Fod 
i Tvcermaal.. De otte Turbiner er 
anbragt i tr§ vandtætte Afluffer, der 
hor en Længde af 124 Fod. 

Damp for „Majestic"s Hovedma
skiner og fornemste Hjælpemaskiner 
udvikleZ ved Brug af Olje gjennent 
Whites Lavtrykssystem. Turbmrum-
mene ventileres med to store elektriske 
Vifter. I nøie Forbindelse med Ven
tilationen staar Afkzølingen og Op
varmningen. 

- I Maskinrummet paa7 „Majestic" 
er 70 Maskinister af alle Klasser, 42 
Mand, der smører Maskinerne, f amt 
4 Mand, der har Tilsyn med Rekvift-
ternc. én Oppasser i Fyrrummet 
har Tilsyn med tre Kjedler eller 15 
Brændere. Med? tre Skift i Døgnet 
er 48 Oppassere nok til at besørge alt 
med Fyringen. Der er i Fyrerum
mene ogsaa 36 Mand, som holder 
rent. Jalt holdes i ^rerummet 48 
Mand i Modsætning til 377, som vil
de været nødvendigt, dersom Skibet 
brændte Ml. x 

Brændselsforbruget paa „Majestic" 
er endnu ikke fuldstændig faftjlaaet. 
Mad i tonvis ntact til for dette 56,* 
000 Tons store Skib for Reisen frem 
og tilbage over Atlanterhavet. Pro-
vianteringslisten viser, at tiltrods for 
de svære Masser A^ad, som'tidligere 
har været ført paa de store Ocean-

Jdantpere, vil „Majestic" føre mere 
for en Rundtur ekd noget andet Skib. 
Baseret paa det Antal Passagerer, 
som Skibet kan befordre paa en 
Gang, 4100, og en Besætning paa 
1000 Mand, viser det fjg, at det s or 
at bespise 5100 Mennesker paa en en
kelt Rundreise er nødvendigt at ind
lægge i Skibets Isskabe 75 Tons 
Kjød ved Siden af Bacon og Skinke, 
28 Tons FisL og 18 Tons Fjærkræ. 
En hel Masse Vildt indbefattes ogsaa 
1 Madoplaget for Rundreisen, ialt 
6000 Fugle. Grønsagerne indbefat
ter 30 Tons Potefer, 7 Tons Gule
rødder og Kaalrabi og omkring 10 
Tons Kaal samt forskjellige andre 
Sager, deriblandt 1600 Pund Toma
ter. Der skal ikke faa lidet til af 
Frugt heller; 600 Kasser ZEbler, 400 
Kasser Appelsiner og Grapefruit, 
60 Kasser Pærer og et Ton Druer. 
Et Ton amerikansk Ice Cream stal 
ogsaa til foruden Syttetøi og Mar
melade. Til Bagning ombord vil 
blive udkrævet for hver Rundreise ik
ke mindre end 35 Tons Hvedemel. 
Videre kan nævnes 8 Tons Sukker, 
5 Tons (Srnøt, 3 Tons The og Kaffe, 
80,000 ZEg og 5,000 Galloner Melk. 

De røgende ombord vil blive be
fæstet med et Forraad af en kvart 
Million Cigaretter og 2240 Pund 
Tobak pr. Reife. , , 

„Måjestic"s første Reife over At
lanterhavet var den hurtigste, som en 
Atlonterhavsdamper nogensinde har 
gjort paa sin første Tur over Havet. 
Gennemsnitsfarten var lidt over 
25.5 Knob; men det antages, at man, 
naar Maskinerne er blevet indarbej
det, vil kunne drive dej op . tft 
en Fart af 28 Knob. " 

Abonner paa „Minneapolis Ti
dende", $1.50, Aar etr \ 

Det første Møde blev holdt igaor, 
men Collins, Duffy og Lloyd George 
var ikke tilstede. Under en to Timers 
Samtale forklarede Griffith og Tug
gan "Pagten med De Valera for Ko 
loniminister Winston Churchill. Hit 
der denne Pagt blev FristatsfaktiO' 
nen og den republikanske Faktion eni 
ge omi fredelig at holde Valg og dan 
ne en Regjering, hvori begge Partier 
vilde have Repræsentanter. Den bri 
tiske Regjering ønsker at vide, hvor 
vidt denne Overenskomst vil tjene til 
ak annullere eller er i Strid med den 
britiff-irffe Fredstraktat. -

Belfast den 27de Mai. Med 31 
dræbte under Ugens Kampe i Belfast 
naaede Borgerkrigen mellem Sinn 
Feinere og Protestanter en voldsom 
Klimax mat. 20 Brande gjorde 
Himlen til et blodrødt Hvælv, under 
hvilke Flokke af Mænd kjæmpede med 
hitftmden t Gaderne. Flammernes 
Knitren, knaldende Skud og Larmen 
fra Brandvognene dannede en uhyg 
gelig Symfoni for den blodige Tro 
gedie. Jmorges var Brandmændene 
udmattede og det var tvilsomt, ont de 
var istand til at fortsætte sin Kamp 
mod Brandstifterne. 

Dødslisten blev bragt op til 31, 
da Snigskyttere dræbte to Personer 
imorges. Mange blev saaret. Po
litiet visiterede mange Huse i Kamp
zonen og konfiskerede Geværer og 
Ammunition i nogle af dem, der blev 
brugt som Arsenaler af de kjæmpen 
de Faktioner. 
I nogle Dele af Byen blev der 

gravet Løbegrave tværsover^ Gader 
ne af Befolkningen, der bevogtede 
dem hele Natten for at hindre Revol
vermænd fra at gjøre Indfald i Na
b o l a g e t .  - ' '  

Brandstifterbandeme arbeidede 
med Præcision og Disciplin. Folk i 
Bygninger, der skulde brændes, blev 
givet Varsel om en kort Tid til at 
rømme Husene, medens Petroleum 
blev stænket i Rummene. Efteråt der 
var sat Ild, , blev' en Bombe eller to 
kastet ind for at sikre Ødelæggelse. 
Medens dette foregik, stod bevæbnede 
Mænd paa Vagt for at hindre enhver 
Indblanding. Der var skarpe Kam
pe flere-Steder, hvor man havde 
modtaget Varsel, og hvor Brandstif
terne blev mødt med Kugler. 

En britisk Soldat blev myrdet og 
en anden alvorlig sa&ret i College 
Green i Dublin. En Kvinde og et 
Barn blev saaret. Sex Brandbom
ber blev brugt til at sætte Ild paa 
Model-Skolen i Falls Road-Distrik
tet. Skolen blev ødelagt. Der var 
ingen Begravelser paa Byens Grav
plads Thorsdag, da Snigskyttere 
skjød Paa Graverne. 

En Træfning, der varede i flere 
Timer, fandt Sted igaar mellem 
Medlemmer af den irske- republikan-
ske Arme og specielle Ulster-Konstab
ler nær Netørt) paa Louth-Annagh-
Grænsen. Kapt. Murphy og fire af 
de specielle Politimænd blev saaret. 
Republikanernes Tab fjendes ikke. 

En 10-aarig Pige blev dræbt og 
en anden Pige og en Mand og en 
Kvinde, blev saaret under Optøier 
hér inat. Mord, Voldshandlinger og 
Arrestationer meldes fra andre Dele 
af Ulster: Enkelte Steder meldes 

Republikanere at arrestere Ulsterfolk 
til Gjengjæld for Massearrestatio
nerne af Smn Feinere. 

Belfast 27de Mai. Louth-Ar-
magh-Grænsen var Skuepladsen for 
adskillig militær Virksomhed sent 
idag. Der er koncentreret store Trop
pestyrker paa begge Sider af Græn
sen, og medens katholske 'Familier 
drager ind i County Louth, drager 
Protestanter ind i det nordlige Om-
raade. Vogne med Proviant fra Fri-
statsomraade nægtes Tilladelse til at 
komme ind i Ulster. 

Ulster-Konstabler byggede idag en 
3 Fod høi Stenbarrikade med Pig-
traad ovenpaa for at blokere Veien 
fra Londonderry til Notionaliftom-
raadet. Derry er omgivet af Mure 
og Fristatsgrænsen er bare 3 iØZil 
derfra. 

London den 29de Mat. Kraftige 
Foranstaltninger for at undertrykke 
Opstanden og Terrorismen i Jrlcknd 
blev idag taget af den britiske Regje
ring. Efter et Kabinetsmøde blev 
det i Underhuset oplyst, at britiske 
Torpedojagere er blevet beordret til 
Ulster, og at den britiske Rømning 
af Irland vi! blive stanset strax. Ef
teråt Regjeringen havde fattet denne 
Beslutning for at faa stanset de irske 
voldsomheder, blev Konferensen mel
lem dem, der underskrev Fredstrak-
taten, udsat til næste Tirsdag. 

Belfast, 29de Mai. Grænsefeider 
brød ud igjen langs Fermanagh-
Grænsen og varede hele Søndag Nat. 
Det blev meldt tidlig idag, at fe? var 
blevet dræbt og et Snes saaret. Ul
ster-Konstabler havde Træfninger 
med Medlemmer af den irske republi
kanske Arme over en adskillig lang 
Front. 

Rædselsherredømmet t Belfast 
vedvarede idag og et Dusin Bygninger 
blev sat Ild paa. 40 Mænd blev ar
resteret og anklaget for Jldspaasæt-
telse. 

Belfast den 29de Mat. < Kronens 
Tropper og de yderliggaaende Sinn 
Feiners erklærede Vaabenstilstand 
idag efter en 30 Himers Kamp langs 
Feemanagh-Grænsen. 

General Wood, meldt savnet, om 

Behold. Manila, 24de Mai. Phi
lippinernes Generalguvernør, Gene
ral Leonard Wood meldes at være i 
Behold efter at have været savnet i 
36 Timer efter en Tyfon, blev der 
meldt hid idag. Generalen, der med 
Hustru og Datter var reist med Yach
ten „Apo" paa en Inspektionsrejse til 
Mindaro Lørdag, stal have søgt Til
flugt paa en 0 i Nærheden af Min-
daro. 
' Siden den voldsomme Tyfon, der 
indtraf efter Aachtens Afreise, har 
man været ængstelige for General-
guvernøren og hans.Følge. „Apo" 
var ett liden 9)acht og Skibe i Nær
heden af Mindaro drev hjælpeløst for 
Stormen. I to Dage hørte man in
tet fra „Apo". Dachten skal have 
fundet en Nødhavn bag Øen Jlin. 

General Wood ventes til Manila 
imorgen. 

Fire omkomne bød Motorexplofion. 
Winnipeg, 23be Mai. Alex Thomp
son af Brooklands, Forstad til Win
nipeg, Robert Whatron, Harold 
Hawke og Raymond Pery, Winnipeg, 
druknede Lørdag Aften ved Laclu nær 
Kenora, da Gasolinmotoren i deres 
MotorØaad exploderede og kastede 
dem overbord. De fire Mænd var 
reist til Lacl« for at fætte en ny Mo-
torbaad, font Thompson havde kjøbt, 
paa Vandet og sætte hans Sommer
leir istand. 

Savnet Lystdamper i Havn. Pen
sacola, Fla., den 29de Mai. Lyst-
damperen „Swan" med omkring 50 
Personer ombord, der har været „sav
net hele Natten, ankom hertil med 
alle ombord i Sikkerheds Damperm 
kom ude for en Storm paa Golfen 
sent igaar, men fandt Ly paa den 
anden Side af Bugten, indtil Reisen 
tilbage til Pensacola kunde foretages 
uden nogen Fare. 

Ag»inaldo vil overvære Beteran-
møde. Manila, Philippinerne, 28de 
Mai. General Emilio Aguinaldo vil 
reise til de Forenede Stater i Begyn
delsen as Juli, bekjendtgjorde han 
idag, for* at overvære den Konvention, 
fom Veteranerne fra den spansk-ame
rikanske Krig holder i Los Angeles i 
August. Han vil blive ledsaget af tre 
indfødte Veteraner fra Philippiner-
opstanden. 

Krigsbedragerierne. Washington, 
28de Mai. Justitsminister Daugher-
ty udnævnte idag forhenværende Se
nator Charles S. Thomas af Colo
rado, Demokrat, font en af sine spe
cielle Assistenter til Forfølgningen 
mod dem, der har gjort sig skyldige i 
Krigsbedragerier. ^ 

Murphg »9 Mader kri. 

Dommer Miller beordrer de to ankla-
gede Arbeiderledere i Chicago 

løsladt under Kaution. 

Chicago den 27de Mai. „Btg 
Tint" Murphy og Fred Mader, der 
betegnes fom Czarerne i, hvad Poli
tiet kalder en Arbeiderkrig, blev idag 
beordret løsladt under $75,000 Kau
tion hver. De havde siddet i hver sin 
Celle i elleve Dage, siden de blev 
arresteret og sat under Tiltale for 
Mordet paa Politiløijnant Terrence 
Lyons, en af de to Politimænd, font 
blev dræbt den 9de Mai, medens de 
hdldt pad at undersøge Bombcaffæ-
rer, der antoges at være ment som 
Protest mod Dommer Landis' Kjen-
deise i Bygningsarbeidernes Lønskon-
flikt.^ 

Løsladelsesordren blev udstedt af 
Dommer Harry B. Miller og endte 
en 10 *Dages Reisstrib, hvorunder 
Anklagemyndighederne hidtil har for
purret Bestræbelserne for at faa de to 
Arbeiderledere løsladt. 

Habeascorpus-Forhøret for Dom
mer Miller barede i to Dage, og An-
klagemyndighederne nægtede at fore
lægge de Bebiser, i Kraft af hvilke 
Murphy og Mader blev holdt t Ar
rest, idet de fremholdt, at det vilde 
sbække deres Sag, naar den kom for 
Retten. Dommer Miller hævdede, at 
eftersom der ikke forelaa nogen Be
viser, bar han nødt til at udøbe sin 
Myndighed til at løslade dem under 
Kaution. 

Chicago den 27de Mat. Timothy 
(Big Tim) Murphy og Fred Mader, 
Chicagos Arbeiderczarer, fif sin 
Frihed under Kaution iaften tiltrods 
for Protester fra Politimester Fitz- > 
morris og Statsadvokat Crow. 

Revo-lntiowZrhgter benægtes. Wash-' 
ingtott, 28de Mai. Rygter, fom i det 
sidste har verseret om, at en ny Revo- ^ 
lution stal til at bryde ud i Mexico 
mod Obregons Regjering, bleb iaften 
Benægtet af herbærende mexikanske 
Gesandter.' De betegnede Rygterne 
font udspredt af „mexikanske Propa
gandister, der er billige til at fælgs 
sit Land for en Ret Linfer".. 

San Antonio, 29de Mai. Amert-f 
kanske Agenter langs Grænsen har: 
erholdt Underretning ont Opstand t! 

det sydlige Mexico. Reisningen si
ges at have som Maal at gjøre Ge
neral Felix Diaz til Pvæsident af 
Mexico istedenfor Obregon. Diaz si-
ges at ville rykke ind i Mexico med 
15,000 Mand fra Guatemala in b en, 
30 Dage. ' 

Opfindere« Solvay døb. Brussels 
den 27de Mai. Opfinderen Ernest* 
Solvay, efter Sigende Belgiens ri-: 
gefte Mand, døde pludselig igaar lidt
over 84 Aar. 

Solvay blev ofte kaldt „Belgiens 
Carnegie". Hans fremskudte ©til-: 
ling i Opfindelsernes og Industriens. 
Verden strev sig fra hans Opfindelse 
af Solbay-Procesfen for Fremstil-i 
ling af Soda. Under Krigen spillede 
han en fremtrædende Rolle i Nød-z 
hjælpvirkfomhed og forbitrede engang' 
Tysterne i den Grad, at han blev 
dømt til tre Maaneders Fængsel for; 
ot have fornærmet en lyst Officer.. 
Paa hans 76-aarigé Fødselsdag til; ., 
delte Kong Albert ham Leopoldorde-i 
nerts Storkors. 

Frygtelig Explosion ved Wien. —>> 
Wien den 28de Mai. 200 Personer j 
savnes og mellem 100 og 200 er i| 
Hospitaler som Følge af en Explosion 
i ett Ammunitionsfabrik i Blumau, 
ttær Wien sidste Thorsdag, ifølge paa- j 
lidelige Meldinger. Officielt siges | 
Bare 19 at være døde, men man næg- j 
tes Adgang til Ulykkesstedet og nær
mere Oplysninger gives ikke. Eien-
domsstaden siges at beløbe fig til over 
en Million Dollars. 

Man har ogsaa modtaget Medde-
lelse om, at Ulykken skyldtes, at uøve
de Arbeidere for første Gang forsøgte 
at lave stærke Sprængstofs?. 

Ingen Rekvisition i katholske Bir
ker. Mostau, 27de Mai. Der er slut
tet en Overenskomst mellem Vatika
net og Udenrigsminister Tchittifjerin, ? 

hvorved Sovietregjeringen lover ikke 
at røre katholske Kirker i Rusland i 
under den nu paagaaende Rekvisition ] 
af Kirkeskatte for Nødhjælpfondet, j 
meddeles der til Asfociated Press' 
Korrespondent her. Jstedet vil Rus-; 
ferne tage en Betaling svarende til i 
Sagernes Værdi fra Vatikanets Skat-' 
kammer. 

De Baleras Tvillinger. London, 
24de Mai. Mrs. Eamorm De Vale- -
ra ffjænkede idag den forhenværende] 
Præsident af den irske Republik Tvil-! 

linger — Gutter, ifølge Telegram til 
^Evening Stor"« 
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