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MlsalgS. Hvis De har noget, som 
ZDe ønfker at sælge, saa indryk et 
lidet Avertissement under «Til-
salgs" i „Minneapolis Tidende". 
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Arbeiderne. ForsKudsbetsling. 

Lederne, famlet til American Federa
tions Møde i Cincinnati, maner 

Arbeiderne tll Samling . sgtnjet betoteS i gorilui). StbreSie-

Paa Grund af den overordentlig 
lave Pris paa Minneapolis Tidende 
maa vi strengt holde paa den Regel, 

Kjendelsen saktifl forbyder Arbei» 
derne at ty tll Streik. 

Samuel Gompers siger, at Coron». 0%a^V b^er a^, hvilken Dag 
* %c Walt, og hvis derfor For-
ni*. ^ ^yementet ikke er mod. 
taget t.. ledens Udgang, bli
ver vedkon. ,nde Abonnent strøget. 
Denne Regel bliver strengt overholdt, 
lige overfor alle Abonnenter uden 
Forskjel. 

Cincinnati, O.,"den 10de Juni. 
Nationen staar overfor en af de van-
fkeligste Industrikriser i "sin Historie, 
erklærede ansvarlige Arbeiderledere 
her idag, idet de samledes til Ame-
rican Federation of Labors Konben-
tion. De manede Landets Arbeidere 
til Samling, udflyngede en Udfor-
dring og en Advarsel til Arbeidernes 
Fiender og rettede en Bøn til hele det 
amerikanske Holk. De erklærede som 
sin Hensigt at binde an paa en ton-
struktiv Maade tttedrde økonomiske 
Problemer, som mas behandles af 
Konventionen. - . -

Den kritiske Situations Elementer, 
söm efter Arbeiderledernes Mening 
vil faa en afgjørende fladelig Birk-
ning paa Landets Fremtid, hvis de 
ikke bliver behandlet med Mod og 

-Forstand nu, er Kulstreiken, den fore-
staaende Jernbanestreik, endel Ar-
beidsherrers Tilbøielighed til at tvin-
ge Arbeidslønnen ned, medens de 
nægter at nedsætte Priserne, og 
Mangel paa Sympathi og Fornuft i 
Kongressen og Embedskredse. -

Forud for Arbeiderføderationens 
Konvention Holdes en Række Afde
lings- og Gruppemøder, hvor de'for-
nemste Ledere stadig har fremholdt 
sizm Arbeidernes fornemste Maäl 
Samling mod den sælles Fiende. 

„Arbeidende Mænd," sagde Samuel 
Gompers, Arbeiderføderationens^ræ-
sident, i et ildnende Indlæg for Sam-
ling, „dette er-en Tid, som sætter vo-
re Sjæle paa Prøve. Vi maa være 
oprigtige mod 'os selv og hverandre, 
dersom vi skal kunne h.äabe Paa at 
løse vore Opgaver. Dersom vi iffe 
pr oprigtige, vil vi dende tilbage til 
de mørke Tidsaldres Trældom. Det 
maa ikke ske. Ligesom Ioffre samlede 
de allieredes Skarer med sit Raab til 
Fienden: »De skal ikke slippe for
bi," saaledes kan de organiserede Ar
beidere som Slagord til Arbeidernes 
Fiender erklære: „Saa langt er I 
kommen, men I flal ikke flippe forbi." 
I en Tale, som Samuel Gompers 

. igaar holdt til en Forretningsmands-
klub, fortolkede han de Forenede 
Staters Høiesterets Kjendelse i Co-
ronado-Sagen som en Nægtelse as 
Retten til at streike, og erklærede, at 
de organiserede Arbeidere vilde op
fordre Kongressen til at vedtage en 
ny Lov, som vilde kuldkaste Høieste-
rets Kjendelse. Han sagde, at han 
ventede at ville blive krævet til Regn-
skab for sine Udtalelser, og tilføiede, 
at han ikke pleiede at skulke uydaf for 
cit Kamp. 

„Det er ilde bevendt," sagde han 
videre, „naar ett amerikansk Borger 
ikke længere kan'drøfte og kritisere 

- Retskjendelser. Hvemsomhelst kan, 
hvis han har Lyst, kritisere endog 
Præsident eller Senatet eller Kon
gressen. Af hvad Slags Kjød og 
Blod er Medlemmerne af Høiesteret, 
siden de flal være Hævet over Kri-
tik?" r 

Gompers sagde at ifølge Corona-
do-Kjend'elsen var Fagsoreningsfor-
bund, der godkjendte Streiker, pfigti* 
øe til at yde Skadeserstatning, og 
hän hævdede, at dette betød, at Fag-
foreningerne vilde blive udsat for 
idelige Processer eller nødt til at op
høre ai existere. Han sagde, at der-

~ som Mænd og Kvinder blev tvungen 
til at arbeide uanseet Forholdene, var 
Slaveri gjenindført. 

_ Delegaterne til det Gruppemøde, 
•font Føderationens Metalarbeideraf-

dvlittg holdt, vedtog enstemmig en Re-
solution, der angriber Kongressen og 
Statslegislatureime som Arbeidernes 
Render og anbefaler Arbeidernes ak-

v tive Deltagelse i Valgkampene til Hø-
* sten for at vælge sine Venner. " 

Cincinnati, Ohio, den 12te Juni. 
American Federation of Labors 42de 
Aarsmøde blev aabnet her idag' af 
Præsident Somuel Gompers-, der i 
sin Aabningstale erklærede, at de or-

Y ganiserede Arbeidere ikke var tilsinds 
at finde sig i nogen yderligere Askort-
ttutg af dereS konstitutionelle Rettig-

vel sex hundrede DelegaterÄ-

jublede Gompers Bifald, da hcln er-
klærede, at Arbeidernes Fiender gior-
de store Anstrængelser for at knuse 
Fagforeningsvæsenxt, men at disse 
Fiender vilde sinde, at -Arbejderne 
var beredt til Kamp, kanfle bedre be
redt end Fienderne. 

Ängaaende Nedrustningskonferen-
sen sagde Gompers, at den tffe havde 
udrettet stort i Sammenligning med 
det, som stod tilbage at udrette: men 
en Begyndelse var gjort. Arbeiderne 
— erklærede han — fortjente Wren 
for at Have grebet Initiativet for 
Nedrustningskonferensen. 

Det tgske Dllun. -

Intet stort Laan for nærværende, si-
ger Bankiererne i Paris. Et lidet 

Laan, om nzAvendigt. 

Paris« den 10de Juni. En vigtig 
Slutning truffet af den internatio
nale Bankierkomite, som sorelagt^dyg 
i Komiteens endelige Rapport til Er-
statningskommissionen, gaar ud paa, 
at fljønt ei stort internationalt Laan 
til Tyskland ikke kan anbefales _ for 
nærværende, kan Sagen gjenoptages 
senere, og at et forholdsvis lidet Laan 
for at forhindre det endelige Sam-
menbrud i Tyskland imidlertid kun-
de ordnes, dersom Nødvendighed 
skulde opstaa sot det. 

I. P. Morgan og Foeller beslutte
de igaar Aftes at ajournere paa tre 
Maaneder i Häab om, at de allierede 

Tyskland. '' 
„Intet stort internationalt Laan 

til Tyflland kan have Udsigt til videre 
Held i Amerika før til Baaren," blev 
af Mr. Morgan fretnholdt til Ban-
kiererne som en yderligere Aarsag til 
Ajournering. „De disponible Penge 
bruges nu til Financiering af Avlin
gerne, og Amerika vil til næste Vaar 
blive i en meget bedre Forfatning end 
nu ihøst til at tage en stor Del af 
Laanet." 

Paris des 11te Juni. De interna
tionale Bankierers Rapport angaaen-
de et Laan tit Tyskland har saaet en 
meget ugunstig Modtagelse her. 
„Temps" stempler Bankierernes Virk-
somhed som „en fuldstændig Fiasko". 
Bladet siger, at Rapporten forsøger 
at give Frankrige Skylden for Ban-
kierernes Fiaflo. 
'- „Temps" klager over, at Komiteen 
stgerTat Laan var umuligt uden Ned
sættelse af den tyfle Erstatning, „men 
den drister sig ikke til at tilsøie, at en 
Nedsættelse af den tyfle Gjæld var 
umulig paa Grund af Opretholdelsen 
af den amerikanske Gjæld". 

„Komiteen betænker sig ikke paa at 
drage den Slutning," udtaler Bladet 
videre, „font kaster Skygge paa 
Frankrige, men den sørger omhygge-, 
lig for tffe at komme til den Slut-
ning, som er indlysende, men som vil
de kaste^Skygge paa de Forenede 
©tater. Den foregiver at sigte paa 
Franskmændene, medens den bel ved, 
at SlaM Kulde ramme Amerika* 
neme." " - __ 

Handelsbalance«. Washington den 
13de Juni-.-. -SDe Forenede Stater 
nærmer sig Handelsbalance med ddn 
øvrige Verden, ifølge Hvad Handels-
departementets Rapport over Indfør
sel og Udførsel i Mat vifte idag. Vær
dien af udførte Varer oversteg de ind-
førte med bare 54 Millioner Dol
lars, det nærmeste en Handelsbalan-
cc siden Krigen, meldte Departe-
uteutet. ' -w „ • v ^ 

valgt i OVenehain-Sagen. 
2o§ Angeles, 8de Juni. Juryen i den 
anden Retssag mod Mrs. Madalynne 
Obenchaw, der er anklaget for Mor
det paa I. Belton Kennedy, var fuld
tallig idag. 7 Kvinder og 5 Moend 
blev valgt. En Kvinde blev taget til 
Varamand. 
til Mandag.." ^ 

Orkan t OÄen. 
Pludselig voldsom Storm . spreder 

DBd »g Ødelæggelse i New Nor? 
City og 

Over 50 døde og over 100 kvæstede. 
Eiendomsflade for Millioner 

Dollars. 30 savnes. 

New Aork dets. 11te Juni. En 
voldsom Storm med hurtig skiftende 
Vind, der ttaaede en Hastighed af 88 
Mil i Timen, foraarsagede over 50 
Personers Døb, kvæstede over 100 og 
anrettede enorm Eiendomsflade i 
Metropolitandistriktet sent idag. 

40 Hersoner formodes omkomne 
paa Long Island Sound, mange än-
dre blev dræbt af nedstyrtende Træer, 
Lynild eller ved Ulykker foraarsaget 
af Vinden. Ti af de druknede er 
fundet og Farvandet rundt New Aork 
unders«Sges nu for at finde 30 sav
nede. * 

Stormen^kom uforvarende ved 
Slutten af en af Aarets varmeste 
Dage. Ext behagelig Bris fra Syd 
flog pludselig om til Nordvest og #ge= 
des hurtig i Hastighed til 88 Mil i 
Tinten. Øsende Regn og Torden 
fulgte Vinden. 

Hundredtusinder af New Aorkere 
var Paa Badestrandene og forskjellige 
Udflugtssteder for at søge Lindring 
fra Barmen og det var blandt disse, 
at Stormen krævede de fleste Ofre. 
Saaledes drog ca. 20,000 Mennesker 
til City Island idag og Halvparten 
reiste ud paa Pelham Byy^der var 
fuld af Baade af alle Sorter, da 
Stormen kom. Efteråt Stormen var 
over, var Pelham-Bugtett og Long 
Island Sound fuld af kantrede Baa-
de, Canoer og Aachter. De Ulykker, 
der fjendes, fandt Sted udenfor Exe
cution Fyr, ca.-6 Mil østenfor City 
Island. Politi og Livvagter begynd-
te øieblikkelig Redningsforsøg. Ved 
9-Tiden taften havde man fundet 8 
Lig, men Antallet af savnede blev 
sat til mindst 30. " \ 

Wland City blev et Fortvilelsetts 
Sted. Mange Mænd var refft itd Mellemtiden vil opnaa en Over 

enskomtt anaaaende Erstawnmen srajsorat fifle og havd? efterladt-fine Hu
struer og Børn der og mange af dis 
se blev hysterifle, da deres kjære ikke 
vendte tilbage. En af Badepavilio-
nente blev taget til midlertidigt Lig 
hus og Ligene bragt djd for Gi-n-
kjendelse. Lidt senere paa Aftenen; 
blev to Lig til bragt ind. 

Politiet mener, at over 200 Baa 
de kantrede. Livreddere udførte 
mange glimrende Bedrifter, men 
Stormen var dem mange Gange for 
stærk. Politibaade søgte hele Natten 
med Søgelys ester druknede. En hel 
Del Klæder og andre Ting blev fiflet 
op af Søen og bragt ind for Gjen-
kjendelse. 
«En af de heltemodigste Rednings-

bedrifter paa Long Island Sound 
kostede John Anderson Livet. -Han 
og Miss Gladys Redinger var i en 
Canoe, der kantrede. Anderson 
svømmede med Pigen, i indtil han 
naaede Canoen, og hja^> hende til at 
faa Tag i denne. Netop som en 
Redningsbaad kom tilstede, glap An 
der sons Tag og han sank. Pigen blev 
bjerget. 

Stormen anrettede ogsaa Død og 
^Ødelæggelse i en liden Lystpark paa 
Clasons Point. Stormen kom lige 
uforvarende her, netop som Glæden 
var størst paa et Ferris-Hjul fuldt af 
Unge Mennesker. Den øverste Halv
del af Hjulet knækkede og blev med 
sin Memteflelost af Vinden kastet ned 
i grundt Vänd paa Long- Island 
Sound. Den nedre Halvdel brød 
sammen og faldt ned, "ett forvirret 
Masse af Staal, Træ og Mennesker. 
Panik opstod blandt Tilflue'rne, men 
et raskt'Redningsarbeide begyndte. 
Læger, Sygepleierfler og AmBuIan 
cer blev hentet faa fort det lod sig 
gjøre. Arbeidet med 6t fjerne de dø 
de og saarede fra Ruinerne af Hju 
let blev fortsat udover Aftenen. . Sex 
fandtes døde og over 40 saarede, 
chvoraf nogle er livsfarlig kvæstede. 
De døde blev taget fra den Del af 
Hjulet, der blev kastet t_ Sundet. 
Hjulet, det var 100 Fod i Diameter, 
var nylig lavet, sagde Pa?kmyndig> 

^hederne, og blev anseet for et af de 
bedste i Landet. Dets Eier og Fø
rer, Paul Simon, blev arresteret og 
anklaget for Drab.' Personalet paa 
Hjulet siger imidlertid, at Stormen 
kom säa pludselig, at det var umulig 
at fjerne de ca. 60 Personer, der be-

sig Ma det. 
Boston den Ilte; Juni.. ^Skroe-

ling", en af 11 Aachts, som, da Stor 
men kom op, deltog i ett Kapseilads 
fra Marblehead t^l South Boston, 
sävnedes sent iafteii „Shad II", den 
mindste, af Fartøjerne, kom ind kort 
før Midnat og meldte, at den var ble
ven drevet flere Mil ud paa Havet. 

Kew Uork den,12te Juni. Over 
tre' Snes Mænd, Kvinder og Børn> 
Ofre for Søndags korte cyklonagtige 
Tordenstorm, laa idag i Lighuse og 
Begravelsesbureauer i Metropolitan-
omraadet. Havnepolitiet, der vedbli
ver at'sokne paa Pelhambugten og 
Long Island Sund udenfor Long 
Island, hvor de fleste omkom, spaae-
de, at de vilde finde mindst et Snes 
Ofre til — saa det samlede Antal om-
komne bliver over 80. Øienbidner til 
Ulykken satte Antallet endog høiére. 
De siger, at mindst 250 Canoer, Ro-
baade og smaa Motorbaade befandt 
sig udenfor Øen, da Stormen plud
selig kom med en Hastighed af 86 
Mil i Timen eller mere. Folkene i 
Baadene forstod Faren, og søgte at 
naa Land, men vax neppe kommet 
igang, før de forsvandt i en blinden
de Storm af Regij og Hagl. 

Stormen sorsvakdt lige saa hurtig 
som den kom efter pt have varet min-
dre end fem Mimiter, mett neppe'et 
Dusin af de smaa Baade var igjen ef
ter den. Rædselsslagne, men ude af 
Stand til at hjælpe saa Folkemassen 
paa Stranden og Kasinokaien Snese
vis as Mænd og Kvinder klynge sig 
til forliste og kantrede Baade i det 
oprørte Hav. En efter en opgav Of
rene Kampen og flap Taget og blev 
ført ud mod det aabne Hav. Over et 
Snes af dem drev iland idag, da det 
blev Flod, men Politiet siger, at nogle 
Lig kanfle aldrig vil blive fundet. 

Øjenvidner mener, at der var 500 
til 750 Personer i de Baade, der var 
ude, da Stormen kom. Heltemodige 
Redningsbedrifter udført af Forenede 
Staters Livvagters og andre reddede 
Hundreders Lw. Over 50 Fartøier 
af alle Slags drog ud og bjergede de 
overlevende. Et (jBbes eller. , mere 

Mergede sig ped oi klynge sig til Si
derne r paa Cornelius Vanderbilts 
Skonnertyacht „Intrepid", iMil 
Redningsbaadebjergede dem. :.a: 

&L Indianeropstand. 
Kanadisk Indian ere ilgter med Magt 
- et iftgc Land i Ontario, sowche? 

paastsar er deres. ^ 

Jernbanerne. 
JerubankPræsidenter figer, Snak 

om Streik bare kommer fra Fag
foreningernes Ledere. 

Streikafstemningen bliver Svaret, si
ger Jttvell. Udfaldet af Bote-

rmgen inden 20de Juni. 

Leamington, Ont., den 13de Juni. 
Ett Afdeling af det kongelige kanadi-
fle beredne Politi er stationeret t Na
tionalparken paa Point Pelee her i 
Nærheden idag for at stanse flere 
hundrede Indianere, der gjør For-
drin gpaa denne Park samt Tusinder 
Acres af det bedste Farmland under 
en Traktat, som i 1749 blev sluttet 
med den britiske Regjering. Domi
nionens Regjering nægter at. aner-
kjende Indianernes Krab og har paa
lagt det beredne Politi at forhindre 
deres Indtrængen paa Landet og ar
restere enhver, som nægter at lystre. 
. I Spidsen for Indianerinvasionen 
er Archie Dodge, 23 Aar, der tilhører 
Pottowatomie-Stammen og et en 
Wtltng af Tecumfeh, Anfører for 
Storbritanniens indianfle alltersbe i 
Krigen af 1812. , 

Ved Siden af Landet — sagde 
Dodge til Politiet — skylder Regje
ringen de forskjellige Stammer end-
nu $3C(0,000 i Traktatpenge. 

Dodge og hans Indianere flog 
igaar Aftes Leir lige udenfor Par
ken. • 'v: ' 

Rnstningskonferensens OPerenS-
kmnster. Paris den 12te Juni. Pro
positioner om Ratifikation af de paa 
Ruswingskonferensen i Washington 
trufne Overenskomster behandles nu 
af en Komite i Deputeretkamret og 
'vil antagelig blive rapporteret snart. 
Mere_tnagtpaaliggenbe Sager har 
hidtil sinket Afgjørelse i Sagen, men 
Premierminister Poincaré ønsker, at 
be flal forelægges Kamret til Be
handling før Sommersessionen. Re
gjeringen vil følgelig øve Tryk for 
at faa Forslagene, hurtig bchandlet af 
womttem .v 

A«gwelig WhiskysmAgler arreste
ret. New Aork, 12te Juni. Kapt. 
Bert Erickson paa det formentlige 
Whiflysmuglerskib „Ripple", der ny
lig blev beflaglagt af Revenue-Agen-
ter ester en Kamp . ved Havnen i 
Brooklyn, blev idag arresteret og an-
klaget for Oveckr. 
Loven. 

Chicago den 6te Juni. De Fore
nede Staters Jernbane- og Arbeider-
kommission sendte iasten-en Skrivelse 
til B. M. Jewell, Præsident for 
American Federation of Labors 
Jernbaneafdeling, hvori det fremhol
des, at Kommissionen er istand til 
paa en expedit Maade at behandle 
Tvistigheder mellem Jernbaneværk-
fredsarbeidernes Forbund og Bane-
kompanierne angaaende angivslig 
uberettigede Lønsnedsættelser samt 
Tvistigheder om Stykarbeide og Ba
nernes Overladelse af Værkstedsar
bejde til andre Kompanier. 

Skrivelsen var et Svar paa en 
Anmodning fra Jewell den 1ste Ju
ni, da han mødte for Kommissionen 
og meldte flere Banekompanier for 
Overtrædelse af visse Bestemmelser i 
Transportloven. Han bad Kommis
sionen om at tage sig af Sagen og at 
genindføre de Forhold, som herflede 
ffr Forhørene, indtil en Afgjørelse er 
truffet. Kommissionen nægtede idag 
at gjenindføre de Lønninger, som 
gjaldt, før den tog sig af angjældende 
Sager. 

Chicago den 8de Juni. Snak om 
en Jernbanestreik kommer ikke fra de 
almindelige Arbeidere, men fra Fag
foreningslederne, sagde Præsidenter 
for Jernbaner i Vesten idag. Præ 
sidenterne sagde, at deres Arbeidere 
havde ventet den Lønsnedsættelse af 
$110,000,000, som blev Beordret af 
de For. Staters Jernbane-Arbeider-
kommission. En Erklæring i denne 
Retning var undertegnet'ctf følgende 
Præsidenter: H. E. Byram, Chicago, 
Milwaukee & St. Paul; Hale Hol-
den, Burlington: W. H. Finley, Chi-
cago & Northwestern; I. E. Gorman, 
Rock Island; C. H. Markham, Jlli-
NoU Central, og S.- M. Fetton, Eht-
cago & Great Western. 

Cincinnati den 8de Juni. Jernba-
nearbeidernes Afstemning over 
Streikspørgsmaalet bliver sandsyn
ligvis det eneste Svar fra Jernbane-, 
fagforeningernes Ledere paa den 
Erklæring, som blev udstedt 'i'Chica
go af sex Jernbanepræsidenter i Chi
cago om, at Streiksnakket var Resul
tatet af Fagsoreningsagitation. ' — 

B. M. Jewell, Præsident for Ame
rican Federation of Labors Jernba-
neafdeling, sagde her idag, at han 
for nærværende ikke vilde.give no
get Svar paa Erklæringen. 

Udfaldet af Streikafstemningen flal 
være indsendt inden den 25de Juni. 
Jewell og andre Arbeiderledere for
andrede sent igaar Datoen fra den 
30te Juni. Meningen er.jet iværk
sætte Streiken dett Iste Juli, den 
Dag, font, Jernbane-Arbeiderkom-
missionen fastsatte for Ordrens 
Ikrafttræden, ifald Arbeiderne stent-
mer for Streik.- " 

Streikstemmesedler Mefr igaar ud
sendt til.de 400,000 Jernbaneværk-
stedsarbeidere. Samtidig udsendtes 
et Opraab til Lokalforeningerne om, 
at nu var „Tiden til Handling og 
ikke til Snak og unødige Ophævelser," 
og om at faa alle stemmeberettigede 
jtit at tage Del i Afstemningen. r-$ 

Pad Stemmesedlerne er .. tre 
Spørgsmaal, över hvilke maa stem-
.mes: : 

1. Syv utilfredsstillende Regler 
nylig proklameret af Jernbane-Ar-
beiderkotttmissionett, deriblandt fem 
Regler, der ophæver halvanden Be
taling for Overtid. 

2. Overladeisen af Værkstedsarbei-
de til udenforstaaende Firmaer; an
givelig ulovlig Indførelse af Styk-
arbeide, og angivelig vilkaarlig og 
uberettiget Lønsnedsættelse paa flere 
Baner. . . ; "y.;-'v'' '• 

3.Lønsnedsættel^n af . $60,000,-
000 fra lste-Juli af. 

Cincinnati, Ohio, den 8de Juni. 
Ved en Konferens, som Jernbanefag-
foreningernes Ledere holdt her idag, 
blev det besluttet at gjøre ett Henven
delse til Præsident Harding om at 
forhindre yderligere Reduktion af 
Lønningerne, til de 1,200,000 Jern
banefolk, hviS Løn allerede er^blevet 
nedsat af Jernbane- og Arbeiderkom-
missionen fra 1ste Juli af. -

Lederne for de 11 Jernbanesagfot. 

entnger, som Tirsdag besluttede at 
iværksætte en Strejkafstemmng blandt 
Medlemmerne, blev taften enige om 
Udkastet til et Brev til Præsident 
Harding, hvori fremsættes deres Ar
gumenter for Were Løn eller ial-
fald imod yderligere Nedsættelser. 
En Komite Fagforeningsledere blev 
af B. M. Jewell, Præsident for Ame
rican Federation of Labors Jernba" 
tteafMing, udnævnt til at forfatte 
Brevet. 

Omkring 110 Millioner Dollars 
vil blive afflaaet Lønningerne til 
400,000 Værkstedsarbeidere og 500,-
000 Linjearbeidere dett lfte Juli iføl
ge Jernbane-Arbeiderkommissionens 
Ordre. Denye Lønninger vil varie
re fra 54 Cents pr. Time for Haand-
værkernes Medhjælpere til 70 Cents 
for Haandværkerne selv. Linjearbei
derne vil faa fra 23 til- 35 Cents 
Timen. DettéTileb af Fagforenings
lederne betegnet som Sulteløn, og det 
er deres Hensigt i Brevet til Landets 
Præsident at forlange, af han flal 
give bestemt Svar, om han betragter 
dette font Løn svarende til den ame
rikanske Levenorm og tilstrækkelig til 
at forsørge en Familie. • ' 

Akibssubsidier. 

3ttx Washington 
Flaadebevilgniugsloven forelagt Se-' 
natet med en Totalsum af 294 Mil

lioner Dollars. 

Ny Kornbørslov indstillet til Vedta
gelse. Komiteen ignorerer Prote

ster fra Minn. Korninspektion. 

Extrasession, hvis Bilken ikke vedta-
ges, siger Harding. Arbeider-

mødet fordømmer den. 

Washington den 13de Juni. Præ
sident Harding underrettede idag re
publikanske Førere ganfle bestemt ont, 
at han vilde sammenkalde en extraor-
dinær Session af Kongressen, der
som Sommerserie tages, -uden at 
Skibssubsidie-Billen er vedtaget. I 
et Brev til Kongresmand Campbell 
as Kansas, Formand for Husets Re-
glementskomite, opfordrende ham til 
at frentflyttde Vedtagelse af Billen, 
erklærede Præsident Harding, at „faa 
meget er involveret og ett saa vanske
lig og ttedflaaettde Situation vil. op
staa, dersom Kongressen forsømmer 
at sanktionere Handelstnarine-Billen, 
at jeg vil betragte mig som forpligtet 
til at sammenfalde Kongressen. til 
extraordinær Session for særlig - at 
behandle den, dersom den paa Grund 
af nogen Forsømmelse eller Udsæt
telse gaar over fra den nuværende 
Session." . . 

Cincinnati den 13de Juni. Ame
rican Federation of Labor vedtog idag 
enstemmig en Resolution, der. for
dømmer Harding-Administrationens 
Skibs subsidie-Bill, der nu foreligger 
for Kongressen, som „stridende mod 
de offentlige Interesser og. ødelæg
gende for Nationen Haabet om at 
blive en Sømagt". Resolutionen 
blev forelagt af Føderationens Vice
præsident James Duncan, der erklæ
rede, at Billen „er en listig Plan for 
at berige visse Klasser Redere paa 
Skatteydernes Bekostning".-. 

Andrew Furuseth, Chef for Sø
mændenes Fagforbund, erklærede, at 
Skibssubsidie-Billens Vedtagelse vil 
de „gjøre Politik til den væsentligste 
Faktor i Skibsfarten". 

Bedring i AvlingsSdsigterne. —-
New Aork den Ilte Juni. Sidste 
Uge har bragt Bedring for alle Av
linger.^ Nogle af 'Sydstaterne saar 
doK fremdeles før meget Regn, me 
dens enkelte Steder i det store Korn 
belte trænger Regn. Maisen boxer 
langsomt, mett staar pent og har god 
Farve. Hveden modnes hurtigt 
Syden, boxer pent i Norden og giver 
Løfter om en stor Sibling. Bomuld 
treenger Solskin, men udvikles ellers 
bra. Meldingerne om Havre er me
re opmuntrende. Foderavlinger boxer 
usædvanlig godt. Høavlingen tegner 
saaledes til at blive en af de største. 
Frugtavlingerne, særlig IEbler, Pæ
rer, Kirsebær og Plommer er usæd
vanlig lovende. Hvide Poteter er i 
god Stand og Arealet stort. Sidste 
Uge har bragt adskillig varmere Veir 
over Mesteparten af Landet og Ud-
sigterna for Landbruget denne Uge er 
særdeles lovende. #" 

Et farlig „Smult". Washington 
den 7de Juni. Den amerikanske Dam-
per „Seattle", der blev beflaglagt af 
de Britiske Myndigheder udenfor den 
irske Kyst, førte 40 Tønder Ammuni
tion, der var mærket „Smult", sag
de Formand for Skibskommissionen, 
A. D. Lafler idag. Efteråt Undersø-
gelsetraf Sagen er afsluttet, vil Mr. 
Lafler overlade alle Beviser, til Ju-

Washington den 10de Jutfi. Se
natet .opgav igaar Astes ialfald fore
løbig sine sene Aftenmøder til Be-
handling af Tariffen. Dette var i : 
Overensstemmelse med en Meddelel-
se fra Senator WcCumber, Tarif-
Billens Ordfører, at han vilde fore-
slaa Mødet hævet Kl. 6, dersom til» 
fredsstillende Fortgang blev gjort i 
Dagmøderne.- . ^ 

Under Møbet idag paostod Sena-
tor Simmons as North Carolina, at 
der bar fluttet en Overenskomst, 
hborunder Landntandsprodukter fliti
de gibes Beskyttelse i Tarif-Wien 
font Vederlag for, at Landbrugets 
Venner, den faakaldte Farm Bloc, 
fluide gaa med paa Høie Toldsatser 
Paa Fabrikbarer. Senator Gooding 
af Idaho, Formanden for den repu
blikanske Farmer-Bloc, benægtede, at 
nogen saadan Overenskomst bar slut
tet. . - 1 " 

Senator Kellogg "af Minnesota 
holdt en længere udarbeidet Tale til 
Forsbar for Tarif-Billen og med An
greb paa det demokratiske Partis: 
Toldpolitik. • 

En Bill, der udstrækker Bestemmel
serne i Pensionsloven af 1912 til Of
ficerer og hvervede Mænd i alle 
Statsmilitser, font tjente Unionen 
under Borgerkrigen i 90 Dage eller 
mere, blev vedtaget igaar af Huset og 
sendt til Senatet. 

Washington den 12te Juni. De faa
kaldte Farm Bloc Medlemmer af 
Kongressen siges idag at være fast be
stemte paa, at Kongressen ikke flal 
ajourtterede i Sommer, sør ett ny Lov 
mod Terminhandel paa Kornbørserne 
er bedtaget istedenfor dett, som Høie
steret nylig erklærede for grundlov-
stridig. De staar enige om den be-
Hendte Capper-Tincher Bill til Re
gulering af Kornbørfer, font nu er 
under Komitebehandling i begge Hu
se. Paa Husets Side venter man én 
gunstig Indstilling fra Landbrugsko-
miteen tidlig denne Uge. 
; I den aarlige Flaade-Bevilgnings-
lov, sont i Lørdags blev rapporteret 
til Senatet fra BebilgningskomiteeN,., 
er Totalsummen af de foreflaaede 
Bebilgninger $294,235,000. Dette er 
43 Millioner Dollars mere end To
talsummen i Husets Bill, men 13134: 

Million mindre, end Flaadedeparte-
mentet anmodede om. Senatets Ko
mite har tilstemt Husets foreflaaede 
Mandflabsantal af 86,000 Mand 
foruden 19,-500 Marinesoldater. In
debærende Aars Flaadeudgifter er 
119 Millioner Dollars mere, end der 
i den nu rapporterede Bill foreslaaes. 

:— Washington den 13de Junv 
— Uoverensstemmende Meninger 
blandt Senatets Republikanere ont -

den rette Fremgangsmaade med Hen- -
syn til Behandlingen af Soldater-
Bonns-Billen meddeles at habe habt 
til Følge, at der igaar i al Hast blev 
afsendt Anmodning til Majoritetens 
Leder, Senator Lodge, om at komme 
tilbage til Washington for at tilbeie-
bringe Enighed mellem de stridende 
Grupper. Det blev sagt, at Mr. 
Lodge bil indfinde sig Onsdag og øie
blikkelig sammenkalde en Konferens 
af alle de republikanske Senatorer 
for at drøfte Fremgangstnaaden med 
Bonus-Lovgibningen. 7 

Hvad der mest er Uenighed opt er, 
hvorbidt.Tarif-Billen^Vør lægges til» 
side længe nok til at tage fat paa 
Bonus-Billen, eller om det er bedst 
at fortsætte med Tarifbehandlingen 
cg blibe færdig med Tarif-Billen, in
den der begyndes paa Behandlingen 
af Bonus-Forslaget. Fra et Hold 
paastaaes det; at hvis man først læg
ger Tarif-Billen tilside, vil Bonus-
Lovgivningens Modstandere iværk
sætte ett fem eller sex Ugers Debat 
med det Udfald, at hverken Tarif el
ler BonuS kan blive vedtaget, førend 
Primærvalgene allesammen er forbi. 
Paa fon qflden Side er man, siges 
det, af den Mening, at Bonus-Billen 
kan blive vedtaget efter en kort De-
bat og jfevtte rigelig Tid til at gjen-
optage Tartf-Billen og vedtage den 
ogsaq. f ; ^ 

(Fortsættes paa 2den SM)^ 


