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Nul-Kttustmnen ForsKudsbetuling. 

De fleste Gruveeiere antager Hoovep 
Maximumspriser. Lewis kritisk 

rer Afgjørelsen. • 

Eenatet bevrdrer en Undersøgelse af 
Streiken og dens Virkning pm 

Landets Forbrugere. 

W 

Detaljhandlerne erklærer, at Prisen 
paa bituminøse Kul maa forhøi-

es $1.75 pr. Ton. v . 

få 

'r' 

Washington den 30te Man Re
præsentanter for Detaljkulhand^er« 
nes Forening indfandt sig taften i 
Handelsdepartementet for at prote
stere mod en Beslutning, som sagdes 
at bære fattet i Estermiddag ved et 
Møde af de Kulgrubeeiere, som er 
indkaldt til en Konferens med Han-
Lelsmmister Hoover imorgen. Den
ne Beslutning sagdes, at gaa ud paa, 
at ert Mindstepris af $3 pr: Ton for 
Aul ved Gruberne fluide fastsættes. 
Konferensen er af Handelsministeren 
bleven sammenkaldt i den Hensigt at 
forhindre Grubeeierne i at skrue op 
Prisen paa bituminøse Kul 

Det sagdes, at en Delegation med 
52. 28. Ferguson, Præsident for Chi-
cägo Coal Merchants Association, 
vil henvende sig til Handelsminister 
Hoover imorgen for ak nedlægge en 
formel Protest mod et Prisprogram 
som det antydede. 

Washington den Site Mai. Han
delsminister Hoover opfordrede idag 
Landets 1500 nonunion Grubeeiere 
til at nedsætte Kulpriserne til det/ri
melige. Rimelige Priser vilde være 
betydelig under det, som nu forlan-
ges i mange Kuldistrikter, sagde han. 
Han paapegede, at Kulpriserne har 
steget fro 25 til 50 Procent, siden 
Streiken begyndte. • 

Disse Prisforhøjelser, sagde han, 
var uberettigede) og han forlangte, 
at Foranstaltninger fluide træffes for 
at beskytte Almenheden mod Profite
ring. - -

— Washington, 31te Mai. Rimeli-
ge Maximumspriser paa Kul ved 
Gruberne i fem Distrikter blev kuitd-
gjort toften af Handelsminister Hoo
ver, efteråt en Overenskomst par 
truffet med Komiteer repræsenteren
de disse Felter under den Plan, der 
blev vedtaget paa Konferenser med 
Grubeeiere fra de producerende Fel
ter for at hindre overdrevne Kulpri
ser under Kularbeiderstreiken. 

Det var besluttet, at i Alabama 
skulde Maximumsprisen være $2.20 
til $2.60 pr. Ton, i Harian- og Ha? 
zard-Felterne i Kentucky, de sydlige 
appalachifle Felter ' i Tennessee og 
Kentucky og Pocahontas-, New Ri-
ver-, Tug River- og Winding Gulf-
Felterne i West Virginia blev Maxi-
mumsprisen fastsat til $3,50 pr. 

-Ton. 
Embedsmænd i Handelsdeparte

mentet mente, at Folk vilde betale 10 
til 15 Procent mindre for Kul, saa-
længe Streiken varede, som Følge af 
Overenskomsten. 

Washington den 1ste Juni. Fast-
sættelsen af en Maximumspris af 
$3.50 pr. Ton for Kul-ved Gruberne 
i 80 Procent af de nuværende Pro-
'duktionsfelter blev bekjendtgjort taf
ten af Handelsminister Hoover. Han 
beklagede, at et lidet Mindretal af 
Grubeeiere fra vestlige Kentucky hav-
de nægtet at samarbeide og forlangte 
liøiere Priser. * ^ . 

Forbrugere kan sikre sig en retfær
dig Behattdlmg ved at sammenligne 
Fragttaxierne med Maximumsprisen, 
sagde Mr. Hoover, afgjøre, hvorvidt 
de kjøBer Kontraktkul og tage tilbør
ligt Hensyn til Udgifterne med De-
taljhandelen. Maximumsprisen gjæl-
der udelukkende for BWdkul og For
brugere, der ikke behandles ret, kan 
appellere til Handelsdepartementet 
med Forvisning om, at deres Sag vil 
blive undersøgt. - > r ? 

Mr. Hpover Bekjendtgjorde, at 
Grubeeierne i Virginia, West Virgi
nia, Tennessee og østlige Kentucky 
havde underrettet ham om, at devil-
de antage Maximumsprisen, $3.50 
pr. Tott, medens Grubeeiere i Alaba
ma vilde antage 25c pr. Tott under 
Garfield-Skalaen i dét Distrikt. 

Kulgrubeeiere i vestlige Kentucky 
forlanger $4,25 pr. Tott, sagde 
Hoover, men han følte sig ikke beret-
' tiget til at raade Publikum til at an

tage dsttte Prisniveau, fljønt Produk
tionsudgifterne i det Distrikt var høi-
c re end i andre Felter. 

<%/ 

Paa Grund af den overordentlig 
Pris paa Minneapolis Tidende 

^ 1 .strengt holde paa den Regel, 
e ^ ^ ' >si Forflud. Adresse-

til hvilken Dag 
Blad^. ^ /hvis derfor For-
nyelsen af hentet ikke er mod. 
taget irkden Muunedens Udgang, bli» 
ver vedkommende Abonnent strøget. 
Denne Regel Bliver strengt overholdt 
lige overfør alle Abonnenter uden 
Forskjel/ .. 

Washington den 2den Juni. Fø-
deral Undersøgelse af den landsvide 
Kulstreik blev besluttet af Senatet 
idgg. En af Senator Walsh forelagt 
Resolution blev vedtaget om at over-
lade til en Senatskomite at undersøge 
Streiken og indberette til Senatet 
snarest mulig alle Oplysninger, den 
kan, om Streiken og dens Virkning 
paa Forbrugerne i de Forenede Sta
ter. 

Washington dett 3die Juni: Lan
dets industrielle Virksomhed vil blive 
Hemmet inden xtre^Uger paa Grund 
af Kulmangel, siger. Regjeringens 
Brændselsexperter. Inden tyve Dage 
vil endel Fabriker blive nødt til at 
indstille Driften. Landets Kttlbe-
holdning udgjør nu 32,000,000 Tons 
itod 64,000,Q00, da 500,000 Uttion-
Grubearbeidere begyndte sin Streik 
for otte Uger siden. 

New Aork den- 2den Juni. Et For
stag, at Præsident Harding bliver 
bedt om at udnævne Opmænd til at 
bilægge Streiken i Anthracitfeltet, 
som idag af Grubeeierne blev fore
lagt den fælles Komite, der forhand-
ler om ett Lønskontrakt, blev forkastet 
af Arbeidernes Repræsentanter. 

Philip Murray, Vicepræsident for 
United Mine Workers, nægtede at op
lyse om, af hvilken Grund Forslaget 
blev forkastet. Arbeidernes Repræ-
sentanter i Fælleskomiteen sagde, at 
de vil sammenkalde et Møde af An-
thracitarbeidemes Tarifkomite i Ha-
zettaw Pa., fjørftkKnmende Tirsdag 
for at fortne et Modforslag. 

Washington den 5te Juni-. De-
taljpriserne paa biwminøse Kul „vil 
stige" saa meget som $1.75 pr. Tott 
font Følge af Stigning i Prisen paa 
Kul ved Gruberne underben Over-
enskomst, som i forrige Uge blev stut-
tet med Grubeeierne, ifølge den Un-
derretning, som idag blev givet Han
delsminister Hoover af Roderic 
Stephens af New Aork, Formand i 
National Coal Merchants' Associ
ation's Direktion. 

Handelsministeren mødte med om-
kring 45 Medlemmer af Kulhandler-
foreningen for at drøfte Samarbeide 
med Kulhandlerne i Handelsdeparte-
mentets Bestræbelser for at forebyg
ge en voldsom Prisstigning under 
Streiken; men Konferensen udviklede 
sig til en Samtale mellem Mr" 
Stephens og Mr. Hoover angaaende 
den sandsynlige Stigning af Kulpri
sen til Husbehov. Mr. Stephens 
gav det Løste, at Foreningen vilde 
hjælpe til at forebygge urimelige 

Prisforhøielser. ; 

KkovbrsndeneiVesten 

Skaden som Følge af Ildens Herjing 
i Pacific-Nordvesten anslaaes til 

$6,000,000. -

Seattle, Wash., den 2den Juni. 
Skov- og Kratbrandene, sont i to Da
ge har raset i mange Dele af det vest-
lige Washington, sagdes idag for det 
meste at være under Kontrol som 
Følge af V indstifte. Den værste 
Brand sagdes at rase ved Ker is ton 
nær Raging River,. hvor frivillige 
kjæmpede hele Dagen igaar for at 
redde Byen. ' • 

Portland, Ore., den' 2den Juni. 
Tab som Følge af de Skovbrande, 
som har herjet over Pacific-Nordve-
fien i tre Dage, bliver maaske $6,-
000,000, ifølge herværende Regje-
ringssunktionærers Overslag. Byer
ne Cedar Falls, Wash., samt Pren-
ville og flere andre Byer er blevet 
lagt i Aske, og næsten to tusind Men-
ttefler er husvilde. j r % 

Mndre ArbeidÄedighed i Berkin. 
Berlin den 2den Juni. Arbeidsløs-
heden vedbliver at aftage meget fort. 
Bare 69,000 Personer var aldeles 
arbeidsløse den 1ste Mai mod 116,-
000 den 1ste April. 

Streikuotering. 
Linie- og Bærkstedsarbeiderforbnn-

dew Medlemmer vil stemme over 
Lønskjendelsen. 

Over halv Million Arbeidere be
rørt. Stxei^atoe« foreløbig ^ 

sat som den 5. Juli. 

Detroit, Mich., den 30te Mai. 
United Brotherhood'of Maintenance 
os Way Employes and Railway Shop 
Laborers' Hovedstyre vedtog enstem-
mig i Eftermiddag en Resolution, der 
paalægger Præsidenten, C. F. 
Grable, at 'udsende Sterikstemmesed-
ler til alle Foreningens Medlemmer 
og alle nonunion Arbeidere i de Fag, 
som berøres af den af Jernbane-
Arbeiderkommisstonen i Søndags 
udstedte Ordre om Lønsnedsættelse. 

'Præsident Grable oplyste, at Sed
lerne vilde blive udsendt strax, og at, 
dersom Arbeiderne besluttede at 
streike, vilde Streiken træde ikraft 
omkring den 5te Juli. Han anslog 
Antallet af Fagforeningsmedlem-
mer, som vilde blive bedt om ,at 
stemme, til 478,000, og Antallet af 
nonunion Arbeidere, der vilde blive 
anmodet tint ät deltage i Afstemnin
gen til 72,000, idet omtrent hver-
eneneste Bane i Landet bliver Berørt 
med Undtagelse af nogle Sidelinier 
og de elektriske Baner. 

Ifølge den i Eftermiddag fattede 
Beslutning vil Arbeiderne paa Stem
mesedlerne blive spurgt, om de vil 
finde sig i Lønsnedsættelsen, og i 
modsat Fald vilde de blive forsikret 
om, at Foreningen vil anvende 
hele sin økonomiske Evne til at mod-
staa den Lønsnedsættelse, som er be
ordret af JernbMe-Arbeiderkomtnis-
sionen. : . ; > 

Lønsnedsættelsen ̂  MWev/ ifølge 
Kommissionens Ordre, i Kraft den 
1ste Juli, og det ventes, at Udfaldet 
as Streikvoteringen vil. veers bekjendt 
inden ben Tid. 
, Mr. Grable udtalte sig som for-

vtijki om, at de øvrigt Jernbanefag-
foreninger ogsaa vilde ^foretage 
Streikreferendum i den nærmeste 
Fremtid. 

En Streik iværksat af Brotherhood 
of Matienance of Way Employes' 
and Shop Laborers vil berøre alle 
Mand, der arbeider med at holde 
Linien istand, alle Mekanikere, Sek-
tionsarbeidere, Brobyggere, Malere 
og Værkstedsarbeidere paa alle Lan-

dets fornemste Baner. 
Foreningens Hovedstyre fandt, ef

ter hvad Mr. Grable oplyste, at Løns-
nedsættelsen var uberettiget og uret
færdig, eftersom Kommissionen vil 
nedsætte Lønningerne omtrent 13.2 
Procent, medeW Leveomkostningerne 
over hele Landet ikke er gaget ned 
mere end 3 Procent.. 

i" «kreist. 
Roald Amundsens Polarexpedition 

drager nordover. Første 
i Rome. - ^ 

. Seattle, Me Juni. Sett Berømte 
Polarforsker Roald Amundsen drog 
idag afsted paa sin 7-aarige F«rd, 
der vil føre ham over- wNordPolens 
frosne Kontinent". -• 

Menneskemasser var samlet langs 
Havttien, idet det 'lille Polarskib 
„Matld" kastede løs og drog nedover 
Puget Sound .for Nome, det eneste 
Stoppested-mellen^ Seattle-og Isha
vet. 4' ; ' 

Senatet vedtager Komiteens Forflag 
om en Arme paa 146,530 Me

nige af Officerer. 

Krigsbedragerierne. Washington 
den 5te Juni, Krigsbedrageri-Pro-
ces^erne er idag kommet igang. En 
Arrestordre, udstedt af Forenede 
Staters Kommissær Hitt, ventedes 
idag at ville blive leveret I. L. Phil-
lips. Formand for den republikanske 
Statskomite i Georgia. Dette staar 
i Forbindelse med Phillips Krigs-
kontrakt for Afhændelsen af en hel 
Del overflødig Trælast. I en Tale i 
Huset forleden forlangende Aktion 
i Krigsbedragertfagerne beskyldte 
Kongresmand "Woodruff af Michi
gan Firmaet Phillips & Stevens for 
fremdeles at skylde Regjeringen 
$1,850,000 under Kontrakten om 
Afhændelse af Trælast. 

Medlem of Ku Klux Klan dømt for 
Røveri. Bafersfield, Calif., 2den 
Juni. William Pickens, Medlem af 
Ku Klux Klan, blev af en Jury i 
Overretten funden flyldig i at have 
overfaldt og røvet Motorvognfører 
Clyde Rtchey. Pickens var den ene 
af fire maskerede Mænd i Ku. Klux 
Man-Antræk, der flog og plyndrede 
Kjøreren. Han var ogsaa den første, 
der blev dømt af fem Mænd,- sat un-
der Tiltale nylig for Natrider-Be-

driften. v .. ' 

Føderale Landbanker nedsætter 
Rentefoden. Washington den 31te 
Mai. . Kommissær Lobdell af Farm-
laankommisfionen ; bekjendtgjorde 
idag, at der fra imorgen af vil blive 
en Nedsættelse af Rentefoden paa 
Laan til Farmere fra de føderale 
Landbanker fra 6 Procent til 8% 
Procent. "" 

Ae« é>9Qp 
ROALq AMUNDSEN 

„Maud" bentes at naa Norne; om 
eit tre Ugers Tid og at være Paa Vei 
mod Ishavet inden 1ste Juli. Hun-
de medtages- fra Nome. Isforholdene 
siges at være bedre end nogensinde i de 
sidste ti Aar og.Tmundsen haaber at 
tma langt nordMtz^M Skibet fry-
ser fast i Isen. ^ ^ 

Oskar Wiping, en af defire Mænd, 
der fulgte med Amundsen til-Sydpo
len, er „Maud"s Kaptein. De andre 
Medlemmer af Expeditionen foruden 
Amundsen er Carl Hansen, Styr-
mand. Dr. H. U. Sverdrup og Carl 
Malmgren, Videnskabsmænd, G. N. 
Olonkin og S. Syvertsen, Maflini? 
ster, Løitnant E. G. Fullerton, fhv. 
kanadifl Armeflyver og de norfle Mi
litærflyvere, Løitnant O. Omdal og 
Sergeant 0! Dahl. 

Ombord paa det lille Polarskib 
fortalte Amundsen fort før Afreisen 
om Formaalet med sin lange og farli
ge Reife. Blandt de Spørgsmaal, 
Expeditionen haaber at kunne besva
re, var, sagde Amundsen, meteorolo
giske, om det frosne Polarhav nogen
sinde kan blive gjort farbart, hvor 
dybt der er under de endeløse Jsvid-
der, om der er uopdaget Land der, 

hvad Polarhavets Bund Bestaar »s, 
og om der er Dyreliv og kanske endog 

Mennesker, som Verdett ikke kjen-
dertil. . 

For at saa Løsning 4>oct disse 
Spørgsmaal vil „Maud" lade sig in-
defryfe i Isen og drive med denne i 
den Retning, som Vinterstormene og 
Sommerstrømmene fører den. ; 

„Vi medfører de fineste videnskabe
lige Instrumenter, der nogensinde 
har været sendt nordover," sagde 
Amundsen, idet han saa oper det Ud
styr, som han har holdt paa at sam
le i maanedsvis. „Med to Aeropla
ner og finfine Fotografiapparater vil 
vi blive istand til at studere Forhol
dene paa Overfladen i ett Afstand af 
Hundreder af Mil paa begge Sider 
af Skibet, noget Her var umuligt, da 
man brugte Hundeslæder." 

Der vil hetfle absolut Demokrati 
ombord. Ingen Mand, uanseet den 
Berømmelse, han har hjemme som Vi
denskabsmand eller Forfler, vil blive 
anseet for hverken større eller mindre 
end Eflimokokken Katot, naar først 
Skibet er begyndt paä Rejsen. Alle 
vil spise ved samme Bord. / . • 

En Dækslast med Trælast udgjør 
den vigtigste Del af „Maud"s Lad-
ning. Denne vil. ,efteråt Skibet er 
frosset fast i Isen og begyndt paa sin 
lange Drtvtur over Nordpolen, blive 
brugt til ät bygge Huse for Expedi
tionens Hunde samt Hytter for bi-

(Fortsættes paa 2den Side.) 

Nm Washington 
Senatets Finanskomite enes om Ind

stilling af Soldater Bonns-
Bille« med ZEndringer. 

Washington den 31te Mai. Den 
af Huset vedtagne Bonus-Bill for 
Soldaterne, amenderet i flere vigti
ge Enkeltheder, men med den meget 
omtvistede Banklaan-Paragraf^ bibe-
holdt, blev bifaldt itfag af Senatets 

. den eneste Maade, hvorpaa de kunde 
tjene Krigssvindlerne. Herpaa sva
rede Mr. Garrett af Tennessee, den 
demokratifle Leder,' med dett Paa-
stand, at Formand Campbell, som 
først havde stemt for at fremlægge 
Undersøgelsesbeslutningen for Huset, 
var bleven overtalt af Justitsmini-
steren til at forandre sin Stemme for 
at hindre Undersøgelse äf Justitsde-
partemettiet. 

Senatet vedtog idag Husets Bill 
om Forlængelse af Nationalbankers 
Charters til 90 Aar fra førstkommen
de 1ste Juli, medmindre be' inden 
den Tid er ophævede. 

Washington den 3die Juni. *• Se Finanskomite med 9 mod 4 Stem .... ,v 

mer. Formand McCumber agter at natet vedtog igaar Aftes den aarlige 
rapportere Billen til Senatet inden Bevilgningslov for Armeen med et 
faa Dage og haabede, sagde han, at Totalbeløb af 341% Million Dol-
faa den expederet af Senatet før Ved
tagelsen af Tarif-Billen. 

Følgende er de vigtigste af de For
andringer, f om Senatskomiteen har 
foretaget i Husets Bill: 

Datoen for Lovens Ikrafttræden 
forandres fra 1ste Oktober førstkom-
utende til 1ste Januar 1923. 
^Fjernelse af Tidsgrænsen for Ind
levering af Ansøgninger fra Vetera
ner fra Verdenskrigen om „adjusted 
Service Compensation".. 

Opgivelse af Reclamation - Pla
nen; istedenfor denne indsættes en 
Bestemmelse, under hvilken Veteraner 
vilde faa Fortrinsret i Optagelse af 
Regjeringsländ. 

Fjernelse af Fortabelsesparagra-
fen, under hvilken Veteraner, der ikke 
tilbagebetaler Laan fra Regjerin
gens Banker paa „adjusted Service 
Certifikater", vilde have^ forspildt si-
ne Certifikater. , . 

Under den amenderede Bill kunde 
saadanne Veteraner fordre tilbage 
sine Certifikater naarsomhelst inden 
deres Forfald 20 Aar efter Udste
delsen ved at betale det skyldige Be
løb tilligemed Renter efter 4% Pro
cent, Rentesrente Beregnet aarlig. 

McCnmBers Plan vedtoges af 
Komiteen, efteråt den med 8 mod 5 
Stemmer havde forkastet Senator 
Smövts Plan, der gik ud paa Til« 
staaelse af opBetalt Livsassurance 
istedenfor alle andre paatænkte For-
mer for Godtgjørelse til Soldaterne. 

Bed Voteringen stemte følgende af 
Komiteens Medlemmer for McCum-
bers Plan: McCumber af North 
Dakota, McLean' af Connecticut, La 
Follette af Wisconsin, Watson af-In
diana, Curtis af Kansas og Suther-
land af West Virginia, Republikane
re, samt Simmons af North Caro
lina, Walsh af Massachusetts og 
Gerry af Rhode Island, Demokrater. 

Der var Oprør taften i Senatets 
republikanske Rækker mod Finans-
komiteens Indstillinger om en Told 
af 70 Procent paa elektriske Lyskup.-
ler og andre Belysnings glasvarer. 
Et demokratifl Forstag om at sætte 
40 Prdcent istebet, blev forkastet med 
31 mod 30. Fjorten Republikanere 
stemte for Amendemenket. 

Senatet vedtog en Sats af 65 Pro
cent paa blæst Husglastøi og 50 Pro
cent paa saadanne Glasvarer, naar 
d? er støbte .og upolerede. 

Washington den Iste Juni. Sena-
tet afsluttede sit Møde sent tasten tre 
Kvarter settere end først bestemt og 
under nokfaa megen Forstyrrelse. En 

hidsig Debat om forskjellige Sider 
af Bestemmelserne om Told paa Far-
vestoffe. Ordvexlingen mellem Senc^ 
torer. af modsatte Anskuelser angaa
ende de foreflaaede Farvetoldsatser 
Hmede mod ' Slutningen af Mødet 
med et personligt Sammenstød mel
lem McCumber af North Dakota og 
Robinfon af Arkansas; men Slags-
ntael blev afværget ved andre Sena

torers Mellemkomst. 
Senatet bifaldt med 37 mod 20 

Stemmer Komiteens Atnendement iil 
Tarif-Billen for en Told af 50 Pro 

for raa Kultjære-FarveProdukter.^Tre 
Republikanere, Keyes, LaFollette og 
Norris, stemte sammen med Demo
kraterne mod Amenbementet. 

Huset havde et stormende Møde ef
teråt Reglements?omiteen havde om
bestemt sig og taget tilbage sin Be 

en Resolution forlangende Undersø 
gelse af, hvorvidt Regjeringen und 
lod at forfølge Mænd skyldige i Krigs 
svindel. Reglementskomiteens For 

lars. Billen sætter Armeens Stør 
relse-sor det kommende Aar til et 
Gjennemsnit af 133,000 Menige og 
12,530 Officerer. Billen blev hur
tig vedtaget, efteråt Senatet med 49 
mod 21 Stemmer havde godkjendt 
Komiteens Avgjørelse i at forhøie den 
af Huset besluttede Hærstyrke fra 
115,000 til 133,000 hvervede Mænd 
og fra 11,000 til 12,530 Officerer. 

Billen gaar nu til Konferensbe
handling med Huset; men det anta
ges ikke, at denne Behandling vil be
gynde før paa Tirsdag. 

Det Forstag, som næst efter Hæ
rens Størrelse fremkaldte mest Debat 
i Senatet* var det af Landbrugsko-
miteen indstillede Atnendement bevil
gende 7% Million Dollars for Fort
sættelse af Arbeidet paa Muscle 
Shoals Projekt, hvilket bifaldtes af 
Senatet efter en Times Debat. 

De ni Demokrater, som stemte med 
den republikanske Majoritet for en 
Hær paa 133,000 hvervede Mænd, 
var Afhurst, Gerry, Hefling, Ken-
drick, Meyers, Sheppard, Smith, Un-
derwood og Williams. De Republika
nere, som stemte imod Forøgelsen, var 
Borah, Capper, Ladd, La Follette, 
Norris og Willis. > 

Senatet fortsætter Behandlingen 
af Tarif-Billen idag. ' 

Chins« Kktmlmg. 
Udsigterne lysere end paa ti Aar. Hsn 

Shih-ehang tager Affled .som 
Præsident. 

Det gamle republikanske Parlament, 
oplast i 1917, træder sammen i 

Tientsin. 

<Mn Aat-sen, Sedens Præsident, 
sortsætter med 30,000 Soldater 

sin Marsch mod Norden. 

^ Peking den 31te Mai. Præsident 
Hsu Shih-chang har erklæret, at hay . 
er villig til at tage Afsked for derved 

Lenin siges at være alvorlig syg. 
Berlin den 5te Juni. Premiermini
ster Lenin, der blev rammet af Slag 
i forrige Uge, blev idag i Telegram
mer fra Moflau sagt at være „noget 
værre": 

Soviet-Udsendingerne Litvinoff og 
Radek, der er her for at underhandle 
om Udvidelse af Rapallo-Traftatcn, 
har pr. Radio faaet indtrængende 
Anmodninger om øieblikkeltg at kom
me tilbage til Moflau. De troede, at 
Lenin var alvorligt syg. 

Foxetrockker Fængslet. Chicago 
dett 3dte Juni. Henry „Smash" 
Hansen, der holdes arresteret i For
bindelse med Bombeattentaterne ny-
lig, bad Dommer I. B. David igaar 
om at faa Lov til at forblive i Fæng
slet. Hansen mødte for Retten i An
ledning af en Habeas Corpus-Ordre, 
font assisterende Statsadvokat God
man paastod var udtaget uden Han
sens Vidende piler Vilje. „Han er 
ræd for Arbeiderstufler," sagde God
man. „Han er sikker hos Politiet." 

t 

frør Tel of atftenm^öet optogoS med -$e ^omicbc Slater har igjra ef-

stanet en Indbydelse til at del-
tage i Konferensen. 

Washington den 31te Mai. De 
Forenede Stater har forkastet en ny 
Indbydelse fra de allierede til at 
jdeltage i de allieredes forestaaende 
Konferens i Haag med Rusland og 
Tyskland, blev det udtalt i Uden-
rigsdepartementet idag. De hervæ
rende allierede Ambassadører hen-
vendte sig inforntelt til Udenrigs
minister Hughes med et Forslag om. 
at denne Regjering fender Repræsen-

cent åf Værdien og 7 Cents pr. Pund ionter til de to Kommissioner i Haag 
af den Grund, at de skal behandle 
økonomiske Emner, der berører de 
Forenede Stater, — — 

Missonri-SynodenS 75-Aarsjubi-
læmn. Chicago, 5te Juni. Over 
10,000 tyfle Lutheranere feirede Mis

slutning om at give Fortrinsret för sourisynodenS 75-Aarsjubilæum i 
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Præsident Hsu Shih-chang. 

Concordia College, River Forest. Et 
blandet Kor paa 1,500 Stemmer 
sang. En Lykønsknmgshilsen fra 
Præsident Harding blev oplæst. Præ-
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mand. Mr, CampBell, sagde i „et Ord dikener blev holdt af Pastor Paul 
til Demokraterne", at disses Angreb Lindemann, St. Paul, og Past. I. W. 
paa Justitsminister Daugherty var Miller, Fort Wayne. 

 ̂ J,«  ̂

at fremme Rigets Samling, dersom 
Parlamentet først træder sammen. 
Han siger, at han ikke agter qt hindre 
Chinas Fremgang, men tror, at det 
ikke er heldigt, at han trækker sig til-. 
Bage, før Parlamentet har overtaget. 
Rigets Styrelse. -

Præsidenten tror, at hans Opgi
velse af Præsidentstillingen, inden 
Parlamentet samles, vilde hidføre, 
at Landet Blev uden. tpgM ' egentlig 
Styrer. • 

Det forlyder, at General Wu Peiv 
fu agter at Benytte Hsu Shih-changS 
TilBud font en Opfordring til Dr.: 
Sun Aat-sen, den sydlige Regjerings 
Præsident, at følge Exemplet under 
den Forudsætning, at ved at fjerne 
Cheferne for baade Regjeringen i Pe
king og den i Canton vilde Norden 
og Syden meget fnart stutte sig sam
men. 

Peking den 2den Juni. Præsident 
Hsu Shih-chang har i ett extraordi-
ttær Session af Kabinettet idag taget 
Afsked. Han var blevet bedt om at 
tilBageholde AfskedsBegjæringen, ind
til Parlamentet i Peking var traadt 
sammen. Fungerende Premiermim-
ster Chow Tsu-chi vil fungere som 
Præsident indtil et nyt Valg er fore
taget. • 

Det gamle repuBlikanfle parla
ment, som støttes af General Wu 
Pei-fu, der forleden seirede over Ge
neral Chang Tso-litt, traadte sam-
men i Tien-tsin idag for første Gang> 
siden det Blev opløst i 1917, og ved
tog et Program, der ex Beregnet paa 

at famle Chinck. 
Senatets Præsident og - Husets 

Speaker udstedte en Erklæring, hvori 
de sagde, at det gamle Parlament ag

tede at erklære Præsident Hsu Hhih-
chang afsat. De vilde derpaa tilby
de Li Duan-hung Præsidentværdig--
heden. Li Duan-hung éar Præsident 
fra Juni 1916 til 1ste Juli 1917 og 
Blev fordrevet fra EmBedet af Mili
taristerne. 

Parlamentet, som nu er i Tientsin, 
agter at flytte til Peking, naar dets 
foreløBige Program er fuldendt, og 
vil da formelt overtage sin Funktion 
f om Landets lovgivende Forsamling. 

Medlemmer af det gamle Parla
ment, som er i Canton og Shanghai, 
vil Blive opfordret til snarest mulig at 
reise til Peking for at tage Del i For
handlingerne. \ - H 

General Tsao Kun, Nordens mæg 
tige Fører, der gjælder for at være 

-den egentlige Magt Bag Wu Pet»|», 
nævnes som mulig Vicepræsident. ^ 

Henvendelse er Bleven gjort til Dr., 
Sun Aat-sen, Canton-Regjeringens 

Præsident, om at slutte sig til BevW 
gelsen for Chinas Samling. M 

Washington den 1ste Juni. Her-

(Fortsættes paa 2den Side.) . ^ 
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