
I „ - -
j ' <*!$Fgps&p 

»y > - - 1 *S^ A M^V-^ */**,$, s*"*»»i/J? 
4 Tzfir 

i ^ 
11 

--- .r 

a 

ép-^ JT*'' 
<*-„ ? _f-_"* ~; - "  ̂** :> -">" ' 

»7 
- V ' 

MiMeapokis TÄende, M^sdajf den Me Inni 1922; 

Den irske Ktrid. 
Den britiske Regjering har nu feet fig 

nj&t til at gribe Magten igjen 
« j -.. - i Irland. 

De Balera og Fællers Vægring mob 
at sværge Kronen Troskab en 

Krænkelse af Fredspagten. 

London den 31.te __ Mai. Winston 
' .Churchill, Koloniministeren, truede 
i Underhuset idag med, at den Britiske 
Regiering blev nødt til atte.r at tage 
Styret i Irland. Han sagde, at der-
som Eamonn De Valera og andre 

' Medlemmer af Dail Eireanns Kabi-
-tiet nægter at undertegne den fore-
skrevne Troskabserklæring til Kronen, 
som er indflettet i den Fredstraktat, 
ifølge hvilken ett Fristat oprettes, 

• til Storbritanien betragte Traktaten 
som brudt. Isaafald vilde Rigsregje-
ringen føle sig fri til at handle i 
Irland. 

H)lset var overfyldt under KolpttU 
ministerens Tale. Michael Collins 
og Arthur Griffith var i Galleriet 
og hørte Churchills Udfordring. Te 
havde en kort Konferens med Lloyd 
George tidlig paa Dagen og gik der-
Paa til Huset. 

Regjeringen vil ikke under nogen 
Omstændigheder afvige fra den irjke 
Fredstraktats Bogstav og Aand, 
sagde Churchill. Han forklarede, at 
Storbritannien var beredt til at ud-
føre sin Del af Pagten, og at det 
vilde blive forlangt af Irerne, at de 
gjorde det samme. At have et sydirfk. 
Styre, som ikke vilde hævde Trakta
ten, var en Krænkelse af den, sagde 
han. 

London den 1ste Juni, Eamonn Te 
Valera bød idag den britiske Regje
ring Trods. Winston Churchills 
Udfordring til Irland, idet han kræ-
vede, at Fredstraktatens Bogstav og 
Aand maatte opfyldes, da Irland el-
lers atter vilde blive sat under britisk 
Styre, Mev besvaret af den republi-
kanske Fører paa eit ganske eftertryk
kelig Macide. 

„Mr. Churchills Trusel Berører 
ikke os," sagde De Valera til United 
Press. „Vi benægter, at nogen en
gelsk Myndighed har Ret til at fore
skrive for Irlænderne, hvad de ffal 
eller ikke ffal gjøre." 

Det britiffe Kabinet mødte i Mih-
dags for at behandle den Situation, 
der er opstaaet som Følge af De Va-
/eras Holdning. Jarl Craven,-Rigs-
stabschefen, blev indkaldt til Konfe-
rensen. Foranstaltninger i Overens
stemmelse med Churchills Trusel 
ent atter at besætte Irland blev 
truffet: 

Den britiske Koloniminister erklæ
rede i Underhuset, at Overenskomsten 
mellem Collins og De Valera om en 
Koalitionsregering i Irland krænke
de Traktaten, fordi den indlod i den 
irske Regjering Mænd, som havde 
nægtet at sværge Kronen Troffab. 
Churchill sagde, at alle irffe Em
bedsmænd maa undertegne Troflabs-
eden, da Storbritannien i modsat 
Fald atter blev nødt til at udøve 
Handlefrihed i Irland. 

Imidlertid raser Religionskrigen i 
Norden. Sir James Craig, Ulsters 
Premierminister, og Lord London
derry ankom hertil idag for at kon
ferere med Winston Churchill. 

Idet han forlod Downing Street 
efter Konferensen, sagde Sir James 
Craig til United Press: 

„Jeg blev kaldt til London for no
get angaaende Ulster, som det ikke 
staar mig frit at omtale til Pressen. 
Vi Ulstersolk og Rigsregjeringen her 
vil arbeide i fuldstændig Harmoni. 
Hvad Syden angaar, ved jeg ingen 

.Besked, og bryder mig heller ikke om, 
hvad som sker, saalænge de lader os 
være. Jeg agter ikke at træsse sam
men med Collins og Griffith." 

Dublin den 2den Juni. Winston 
Churchills Udfordring til Irland om 
at hævde den Traktat; som opretter 
den irske Fristat, har styrket Stillin-
gen for den provisoriske Regjerings 
Ledere. Dette var indlysende idag, 
efiefat Landet havde havt Anledning 
til at fatte Betydningen af Koloni-
ministerens Trusel om paant} at Be
sætte Irland med Britiske Tropper.. 
. Irske Borgere i Syden er Blevet 
vakt til fornyet Virksomhed for at 
saa Ende paa de nuværende util
fredsstillende Forhold med Lovløshed 
og Hindring af Fristatens Oprettelse. 
Det Spørgsmaal stilles overalt: Hvor 
stoat De Valera? 

Den republikanske Fører har til den 
brrtlffe Presse gjentaget, hvad han 

(sagde til United Press, nemlig athqn 
benægtede, at nogen Englænder hav-
de Ret til at foreskrive for Irlænder 
ne. Wad be skulde eller ikke skulde 
øiøre. ., 

Belfast den 2den Juni.- Tusinder 
af Kdholifer flygter fra Belfast mod 
Fristatens Grænser.' Blodsudgydel
serne den. forløbne Uge, da tyve Ka-
thvliker bleb myrdet og andre dræbt 
i Gadekampe, har fremskyndet den 
Udvandring, som har fotegaaet i flere 
Maaneder. { ," 

Belfast den 5te Juni. Irske re
publikanske Insurgenter trækker sig 
idag tilbage fra Ulster. Tredive Re
publikanere meldes at være blevet 
dræbt i Kampen ont Pettigo ved 
Grænsen mellem Donegal og Ferma-
nagh, som britiffe' Tropper indtog 
sent igaar. En britisk Stabsofficer, 
som rykkede ind i Byen, meddelte de 
nyeste Enkeltheder om Affæren. Hatt 
sagde, at han gad- Jnsurgenterne 
femten Minuter til at trække sig 
bort. Nogle drog fin Vei; men ont-
kring-et hundrede blev igjen. 

• - Da'Fristen var udløben, drog Brit-
terne trods Ild fra Maskingeværer 
ind^Byen, hvorpaa Artilleriet paa 
Høien nordenfor Byen gav Ild. Et 
britisk Batteri affyrede en 8-Punder 
over Byen, hvorved flere af de flyg
tende Republikanere blev dræbt. 

Bare fire Granater til blev affy-
ret. De sprang bagenfor Pettigo og 
foraarfagede Panik blandt Flygtnin-
gerne. Tabslisten er ufuldstændig. 

Britiffe Tropper - konsoliderede 
idag sine Stillinger og gjorde sig 
rede til yderligere Kamp mod de ind-
trængende Sinn Feiners. 

Belfasts Ofre Lørdag og Søndag 
var 22, hvoraf 3 dræbt og 19 alvor
lig saaret. 

Dublin den 5te Juni. Den irffe 
Konstitution, som et Udkast blev gjort 
til, efteråt Overenskomsten var slut-
tet rn^lem Collins og De Valera, 
er bleven forandret i Overensstem-
melfe med de britiffe Krav^ blev det 
oplyst idag efter Konferenser Lørdag 
og Søndag mellem Undertegnerne af 
den britiffe Traktat. 

Cork den 5te Juni. Moore & 
McCormick Liniens Damper „Seat
tle" bleb stanset af et britisk Troppe-
ffib i Tralee-Bugten og en hel Del 
Ammunition beslaglagt. 

Chinas KsmUng. 
(Slutning fra 1ste Side.) 

værende Embedsmænd tror, at de sid
ste Begivenheder i China tyder paa en 
Udjevning af det Uføre, som har her
sket paa Grund af Sammenstød mel
lem Nordens og Sydens Fäktioner. 
Det siges, at Udsigterne fox Chinas 
Samling ikke har været saa lyse paa 
ti Aar. 

Shanghai den 2den Juni. Ti tu
sind KiangDTropper er paa Flugt 
idag efter sit Nederlag, der endte et 
syv Dages Slag med Tropper under 

un Aat-sen. Tusinder siges dræbt 
eller saaret 

Peking den 2den Juni. Sun Nat-
sen- Præsident for den' sydkinesiske 
Republik, som endnu ikke har givet 
noget Svar paa Forflag om Tilslut-
ning til Wu Hei-su og Medlemmer 
af det gamle republikanske Parla
ment i deres Program om Nordens 
og Sydens Gjenforening, siges at 
fortsætte sin fiendtlige Marsch nord-
otier i Spidsen for 30,000 Mand.-

Sun Aat-sen og hans Tropper 
siges at bære "naaet Byen Kanchow i 
Provinsen Ktangsi, hvorfra et Frem
stød ventes at ville blive gjort mod 
Nartchang, Hovedstaden i Ktangsi. 

Efterretninger fra Syden tyder 
paa, at Sun Nat-sen, der støttede 
Chang Tso-lin, Føreren for det kort
varige Felttog forleden, fremdeles 
er fiendtlig stemt mod Setrherrett, 
Wu Per-fu. Sun siges ogsaa at ville 
drage i Tvil Gyldigheden as den Ses-
sion, som det gamle Parlament igaar 
holdt i Tientsin. 

Hsu Shih-chang,gik idag over fra 
Præsidentpalæet i den „forbudne 
By" til Privatlivet. Nogle Perso-
ner, der Befandt sig nær Porten, säa 
Ezf-Præsidenten, der tog Afffed igaar 
for at fremme Programmet for Lan
dets Samling» idet han steg op i en 
Automobil for at kjøre til sin priva
te Bolig. Han agter at reise til Tien
tsin. . : v 

Chow Tsu-chi, den fungerende 
Premierminister, der er uddannet i 
de Forenede Stater, har midlertidig 
overtaget Regjeringen. Venner af 
den aftrædende Præsihent anmodede 
den amerikanffe, Britiffe, sranffe og 
japanske Legation om at sende sine 
Militærattacheer som Efforte for ham 
til Tientsin, men Anmodningen blev 
a s f l a a e t .  - V ' 7 _ _  

Udenrigsdepartementet oplyste idag, 
at Krigslov er proklameret i Provin
sen Chihli, hvor etidel af Chang Tso 
lins Soldater siges at herje som Ban
ditter. • •' 

.... Urigog;«lden. . 
De allierede tilstaar Tyskland Udsæt-

telse med Betalingerne for 1922; 
Frankrige er med. -• 

lit iii'T. 
Abonner paa „MmneVW Ti. 

dende", $1.50 Aaret. 

Paris den 31te Mai. Erstatnings-
kommissionen godkjendte iaften i et 
og alt det tyske Svar paa dens Ulti 
mciwm og beflittede at tilstaa Tyff 
land et provisoriff Moratorium for 
Aaret 1922. Ordlyden af Kommis
sionens Brev til Kansler Wirth samt 
dens Asgjørelse blev kundgjort .ved 
Midnatstid, efteråt Kommissionen 
havde formet dem undefen Session, 
der varede tnjBrige Timer. 

Befluwingen par enstemmig, idet 
den franffe Delegat ogsaa var med 
tiltrods for et Rygte om Modstand 
fra en Gruppe i Kammeret foraarfa
gende adffillig Uro i Kommissions-
kredse i Løbet af Dagen. 

Den tyske Regjerings Beslutning 
ont ot bringe Finanserne paa en god 
Fod og Indskrænkning i størst mulig 
Udstrækning af Trykningen af Sed
delpenge udgjør „et alvorligt Forsøg 
paa at imødekomme Kommissionens 
Krav",, heder det i Beslutningen. Det 
beklages dog, at Tyskland ikke før tog 
Skridt i denne Retning. 
I Brevet til Kansler Wirth siger 

Kommissionen, at i Betragtning af 
Betydningen af strax at træffe en Af-
gjørelfe med Henfyn til Udsættelse af 
Betalingerne fandt Kommissionen 
sig berettiget til at fatte sin Beslut
ning strax tiltrods for, at det tyske 
Svar paa flere Punkter^kræver yder
ligere Belysning. 

Kommissionen underretter Kansle
ren ont, at disse Sager vil blive Be
handlet i en Skrivelse i en nær Frem
tid 5 men det antydes, at angjældende 
Sager er af mindre Betydning og in
gen Virknjng har paa den nu trufne 
Afgjørelse. Med Henfyn til delvis 
Udsættelse af Betalingerne i 1922 be
gyndende den '10de Juni siger Kom
missionen: -

„Kommissionen Bringer i Erin
dring, at den nu stadfæstede Udsættel
se fremdeles kan dphæves naarsom-
helst i Overensstemmelse med dens 
tidligere, trufne Afgjørelfe, dersom 
Kommissionen fettere søler sig over
tydet om, at Tyskland har forsømt at 
overholde de fastsatte Betingelser." 

Kommissionen forbeholder sig 
ydermere RetteN til at ophæve Udsæt
telsen, dersom den nogengang Bliver 
misfornøjet'MÄ den Fremgang> som. 
gjøreU med Ordningen af andre Sa
ger, eller hvis de Foranstaltninger, 
som omtales med 'Hensyn til den 
usunderede Gjæld i Kanslerens Brev 
af 28de Mai, ikke bliver.truffet, eller 
fordi det tkke er istand til at erholde 
Hjælp ved Laan fra Udlandet, Tyff-
land ikke træffer andre Foranstalt
ninger, font er tilfredsstillende for 
Kommissionen, for at ordne Budget
underskuddet og den ufunderede 
Gjæld. 

..Msud" afmal. 
(Slutning fra 1ste Side.) 

denffabelige Observationer paa Isen. 
Skibet vil^paa et Vis blive omdannet 
til et „Hus".; • 

Efterhverk som Amundsen driver 
langsomt over det trøstesløse Polar-
basin, vil han foretage udstrakte 
Forskningsreiser og blandt andet 
ogsaa se ester den „Fantom-
flaade", den Række forsvundne Ski-
be, som Effimoerne paastaar svinger 
rundt Polen Aar ind og Aar ud, 
holdt ubønhørlig fast af If en. Hvor
vidt denne Flaade Bare er et Fantasi
foster eller virkelig existerer, har Po» 
Iarfarere i mange Aar spekuleret paa. 
Fra tidlige Tider af er SkiBe for
svundet paa en mystisk Maade i det 
uudsorffede Nord. I 1876 førte 
Isen saaledes paa engang 30 Hval-
sangere nordover sra Farvandene 
nordenfor det amerikanffe Kontinent. 
De fleste af Besætningerne tog Veien 
over Isen til Point Barrow og andre 
Steder paa Jshavskysten, men 70 
nægtede at forlade Skibene. Isen 
førte dem langsomt, men sikkert mod 
bet mystiske, ukjendte Polarbasin, der 
udgjør et Omraade af over en Mi
lion. Kvadratmil. 

Effimoer, der as Isen blev føtt ind 
i,de ukjendte Jsørkener, er vendt til
bage med Beretninger om spøgelses
agtige Skibe, fastfrosne i Isen, hvide 
af Frost og bemandede med isbedock 
kede Besætninger. Gamle Jshavssa 
rere var altid havt.en viss Tro paa 
disse Beretninger. De mener, at 
naar Skibene 'sMt engang er kom
met fasti Isen, vil de sorblive sikre i 
sit Jsfundament og væsentlig Bare 
være udsat for Ødelæggelse ved de 
svære Snestorme, der raser over Is 
h a v e t .  ; ,  . . •  /  

Amundsen medfører som nævnt 
2~ Aeroplaner, der skal bruges til 
at foretage meteorologiske og topo

grafiske Undersøgelser i Polar-
basinet. Disse vil sætte Expe
ditionen istand, til at ttdforffe store 
Strækninger paa alle ' Sider af 
„Maud" og ogsaa gjøre'det lettere at 
sinde ud, om der er noget i Rygterne 
om Fcmtomffibene, Nordpolens „fly-
vende Hollændere". < Flyvemaskiner
ne blev igaar bragt ombord paa 
„Maud", og idag lettede Skibet Anker 
for det ukjendte Nord, fulgt af en 
Verdens og specielt Nordmænds hjer
telige Ønsker , om Lykke og. Held paa 
Færden. .... 

—- Seattle den 4de Juni. Kap-
tein Roald Amundsen reiste herfra 
idag med Damperen „Victoria" til 
Nome, hvor han vil afvente Ankom
sten af „Maud", der reiste fra Seat
tle^ igaar. Amundsen sagde idag, at 
„Maud" antagelig, vilde drage fra 
Nome 24de eller 25de Juni paa fin 
Tur over PolarBasinei 

Krigsbedragerierne. Washington 
den 31te Mai. Undersøgelsen af de 
saakaldte Krigsbedragerisager blev 
idag iværksat af en speciel føderal 
Grandjury. Forenede Staters >Di-
striktsadvokat Peyton Gordon fore
lagde som den første af Regjeringens 
deiger en, font angik Armeens Kvar-
termesterdepartements Afhændelse af 
overflødig Trælast. Grandjuryen 
forhandlede i fire Tinter. 

Det franske Kammer giver med 484 
mod 100 Stemmer Pomcare frie 

Hænder i Udenrigspolitikm. 

Paris den 2den Juni. Deputeret
kammeret gav ia>ften med 484. mod 
100 Stemmer Premierminister Poin-
caré frie Hænder i Ledelsen af Frank
riges Udenrigspolitik i den Retning, 
han har slaaet ind pgg, siden han kom 
Al Magten. -• , < • , 

' Ved samme Asstemnmg blev ogsaa 
Regjeringens -Holdning ved Konfe-
rønfen i Genua forleden godkjendt, 
og det blev helt og holdent overladt 
til Regjeringen at bestemme, om 
Frankrige ffal repræsenteres ved 
Konferensen i Haag. Desuden blev 
det forbeholdt Regjeringen^ at hand-
le paa egen Haand overfor Tyskland 
i Tilfælde af aabenbar Krænkelse af 
Versailles-Traktaten. 

A'-stemningen Iffeebe efter et af de 
mest stormfulde Møder nogensinde 
holdt i det franffe Deputeretkammer. 

Herriot, det radikale Partis Fø
rer, beskyldte Premierministeren for 
at være ansvarlig for, at Spørgs-
maalet ont internationale Laan ikke 
kom op for Konferensen i Genua. 
Som Svar herpaa forbausede Poin-
caré Kantineret ved at erklære, at 

farlige Forsøg blev gjort paä at kom? 
nte omkring Erstatningskommissionen 
og bringe Spørgsmcmlet ont interna-
tionktle Laan op Paa én saadan Maa-
de, ät Frankriges Fordringer mod 
Tyffland blev yderligere beffaaret. 

Premierministeren sagde, at han. 
som Regjeringens Chef havde paalagt 
de franffe Repræsentanter t Erstat
ningskommissionen ikke at godkjende 
Forflaget. 

Potncaré afsendte islett et Me
morandum til alle Regjeringer, der 
er blevet indbudt til at sende sagkyn
dige til den sorestaaende Konferens 
i Haag, forklarende de Betingelser^ 
der af Frankrige betragtes font nød
vendige for at betrygge Sukces for en 
ny Konferens angaaende rusfiffe Af
færer. Dette Memorandum vil blive 
offentliggjort, saasnart det er modta
get af de Regjeringer, til hvilke det er 
adresseret. Den franffe Regjering 
vil næste Uge afgjøre, hvorvidt den 
betragter det font heldigt, at Frank
rige er repræsenteret i Haag. 

Fem dræbt ved Krudtexplofion.— 
Oakland, Calif., den 5te Juni. Fem 
Mænd blev dræbt og to alvorlig 
saaret ved en Række Explosioner idag 
t TrojanxPotodcr Companys Fabrik 
i Sam Lorenzo, 11 Mil søndenfor 
her. Fabrikens Bestyrer, H. A. 
Bornstein, var den ene saarede. 

Rwste MlpÄn. 
„Solkongens Artz", en ny Roman af 

den norske Forfatter Øvre 
Richter Frich. 

- „Minneapolis " Tidende"s næste 
Føljeton, der paabegyndes, Naar den 
nu løbende Fortælling er afsluttet, 
bliver en ny Roman af Øvre Richter 
Frich: „Solkongens Arv". 

Handlingen, som er henlagt til San 
Francisco og en 0 ude i Stillehavet 
er fuld af dramatiske og spændende 
Optrin. Hovedpersonen er en ung 
Svensk-Amerikaner der efter sin Fa
der, en gammel Smuglerskipper, „ar
ver" en. 0, som angivelig har en 
umaadelig rig „ Oljekilde. Under 
Kampen ont Øen — der er naturlig
vis ogsaa Uvedkommende efter den 
— faar den blonde nordiske Kjæmpe 
uventet Hjælp af en amerikansk Mil-
lio^ærdatter /af norff Herkomst) de? 
foryædt som Gut sniger sig ombord 
paa hans Skib, og her faar Forfatte
ren Anledning.til at indflette ett. 
usædvanlig fin og indtagende liden 
Kjærlighedshistorie.. 

I denne Bog naar Frich det>bedfte 
cif fin Fortællerkunst. 

Abonner paa „Minneapolis Ti
dende". $1.50 Aaret. 
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Uaerdig med Flasken — • 
Men ikke faerdig med Eagle Brand | 

Bed at nære opammet fra Sp«dbarn med Bordens ©tfllt Melk, faar disse Smaarollinger, 5 
lig Tusinder as andre, fremdeles det gavnlige i Eagle Melk i sin daglige Fgde. Det samme Fg- A 
demiddel, som har bragt dem sikkert gjennem de fgrfte vanstelige Bar og givet dem sunde og støtte @ 
Legemer, — er lige god for dem efteråt Flasken tr lagt bort og Föde i saft Form maa gives dem. ® 

Nit da de varme Sommerdage er foreftaaende, ser hver-
reneste Moder sig ont efter et Fødemiddel for Smaabarn 
som er afvænt. Hvad kan være bedre end det felvsamme 
Fødemiddel, der har bragt Barnet Styrke og god Helbred 
gjennem de første Maaneder? 

Eagle Brand er saa let fordøielig, saa ren og saa næ-
rende, at man kan ikke finde noget.bedre til at koge Barnets 
Mad af. Til en hvilkensomhelst Ret man ffal tillave, flig 
som Barnet liker det og som er godt for Barnet, er Eagle 
Melk den, der fremdeles vil være den bedste til Opbygning af 
det lille Legeme. Netop naar Deres Bqrn ffal begynde at 
tage fast Næring, hvorfor slutte med det Næringsmiddel, 
som har bragt Helbred og Sundhed til Barnet og til tre 
Generationer af andre Børn? Fortsæt med det samme Føde
middel i Barnets kogte Føde. 

Mødre over hele Landet.vil sikkert blive interesseret i 
vor lille Opffristsbog for Smaabarn. Den indeholder for
uden Opskrift for Eagle Melk Føde for Børn ogsaa værdi
fulde Opskrifter for. den daglige Diæt. y 

Horden's Eagle Melk har produceret flere kraftige 
Spædbarn end alle præparerede Midler tilsammen. Klip 

Kuponen i dette Avertissement og send til Borden Kom-
paniet, og De vil faa tilsendt frit hvad De ønsker, enten 
Instruktionen i Deres eget Sprog om hvordan matt ffal 
opføde Barn, en Barnebog eller en Opffriftsbog fortællende 
hvordan man kan lave velsmagende Retter af Eagle Melk. 
Spørg efter hvilken af disse De ønsker. Det foster/intet. 
Fortsæt med Eagle Melk selv efteråt Flaffen er lagt bort. 

' of Tm BOfioe*'L» 
AlLBORPj It tip ett 

Mær? den Literatur De ønsker 
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CONDENSED MILK, 
Deres Kjøbmand kan skaffe Dem 
Bordlens Eagle Melk—mærk Bille
det paa Kanden og tag ingen anden. 

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK 

n „ ErnceringS-
Anvismnger 
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