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M«meap«lis Tidendes ThoxsbaaBen 15bt Juni 1922. 

Den irske 
Velleek og dets berømte Fæstning patt 

Grisstatsomraade besat af briti- y 
" ' ste Tropper. - ' 

Collins beklager bet Kaos, der her-
fpcr i Irland. Fremskridt i Hu-

„ derhandlingerne. . * 

London den 7de Juni. Arthur Grif
fith, Chef for den irske Delegation, 
havde idag en -to Timers Konferens 
med Winston Churchill, Kolonimini
steren, hvorunder Storbritanniens 
Indvendinger mod visse Bestemmel
ser i Fristatens Konstitution blev 
drøftet. Det forlyder, at Storbri
tannien forelagde visse Forandringer 
i Konstitutionen for at btinge den i 
Overensstemmelse med den britiske 
Opfatning. Grifith sagde, da han 
forlod Koloniministeriet, at der vilde 
blive et nyt Møde imorgen. ' 

De britiske Indvendinger et føl
gende: 

1. Troskab mod Kongen er ikke 
gjort bestemt nok. 

2. Generalguvernørens Myndig-
Hed i Irland er ikke anerkjendt. 

3. Der er intet i Konstitutionen, 
som bestemmer, at 'Retssager skal ind« 
ankes for Privy Council; isteden si
ges det, at de skal indankes for en irsk' 
Qverret. 

4. /Konstitutionen gjør Fordring 
paa Irlands Ret til at styre med sine 
egne Udenrigsanliggender. ̂  

Belfast den 8de Juni. Belleek og 
dets berømte Fæstning, der er paa 
Fristatsomraade, blev idag ^besat of 
britiske Tropper, og den britiske Fane 
er blevet reist istedenfor den republi
kanske Tricolor, der har vaiet fra 
Festningsmuren, siden Stedet for 
nogen Tid siden blev besat bf irske 
irregulære. * * 

De britiske Tropper var omkring to 
Mil fra Belleek paa Shdbredden af 
Lough Erne, da de begyndte sine Ope
rationer. Artilleriet indtog en Stil--
ling paa en Høi, hvorfra Fæstningen 
kunde beherskes. 

Belfast den 9de Juni. Voldsom 
Skydning fra Omegnen as Castle 
Blaney ved Ulstergrænsen meldtes i 
Telegrammer i Eftermiddag. Det an
toges, at der stod en Træfning i et 
Afsnit omkring 50 Mil i Sydøst for 
Belleek, der er besat af britiske Trop
per. ' 
/: London den 8de Juni. De Opera

tioner, som var beregnet paa at ryd
de Pettigoe-Belleek Triangelen i Ul
ster, blev fuldendt ved de britiske 
Troppers Indtagelse af Äelleek idag, 
og dersom Tropperne ikke bliver an
grebet, vil der ikke blive nogen yder
ligere Fremrykning. 

• Det siges, at den britiske Regjering 
vil trække sin Styrke tilbage, til til-
steromraade, naar man har saaet 

. Sikkerhed for, at der ikke bliver no
gen Gjentagelse as de Indfald og 
Razziaer, som i den genere Tid har 
sundet Sted. . , 

Forhandlingerne i London siges at 
^ være tilfredsstillende. Tekniske Kon

ferenser angaaende Fortolkning 6^ -pers. 
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Traktaten fortsattes idag, og som 
Følge af den Fremgang, som er gjort, 
vil et Møde af de britiske Underteg
nere blive holdt imorgen. Arthur 
Griffith konfererede en Time med Ko
loniminister Churchill i Eftermiddag 
angaaende Foranstaltninger for at 
forhindre Samme:rstød ved Ulster-
grænsen. 
' Dublin den 8de Juni. Medens en
kelte Kkmpe stod idag langs Ulster-
grænsen, aabnede Dail Eireann sit 
Møde paa fredelig Vis.' Alt, som 
muligens kunde vække Strid, blev 
undgaaet paa Grund af Konferenser
ne i London og de forestaaende Valg 
i Irland. i 

London den 8de ^zuni. Adskillig 
Skade blev anrettet i Ballinasloe som 
Følge af Bomber kastet ind i Buti-
kerne til to Protestantiske og tre ka-
tholske. Kjøbmænd, melder et Tele
gram til Central News. Bevæbnede 
Mænd trængte sig ind i Lord Clan-
cartys Slot i Carbilly og drog afsted 
med Pianoer og værdifulde Oljema
lerier. Husene til to Medlemmer af 
det kongelige irske Politikorps blev 
brændt. 

Dublin dm 10de Juni. Et Møde 
blev holdt igaar Astes i Mansion 
House for at støtte de af Fristatsfol
kene og Republikanerne valgte ̂ Kar-
lamewZkandidater; Eamon^de Ha-
lera præsiderede. ^ \ 

Michael Collins Waede i en Ta
lte store Vanskeligheder sop det nye 
Parlament. Irland bor gaaet fra et 
voldsomt. Revolutionsstadium til et 
mindre voldsomt, men var endnu Me 
ude tif det revolutionære Stadium, og 
Landet var langt fattigere end for et 
Aar siden. Slappelse var jndtraadt 

* *  r ' -  1  '  

i Landets Liv, dets Produktivitet var 
reduceret og der var Vanskelighed med 
Indkrævning af Skatter og Stats
afgifter paagrund af Mangel paa ef
fektive Midler til <tt fvemtvinge Be
taling, : ' • x ' ••• 

Collins omtalte den almindelige 
Beflaglceggelse af Eiendom og det al
mindelige Røveriutxesen. Admini
strationen kunde ikke tillade dette at 
fortsætte, da det vilde føre til økono
misk Ruin. Idet han hentydede til 
de sex Countyer, sagde Collins, at 
visse Tendenser spillede i Fiendens 
Haand Og at denne vilde vinde, hvis 
dekte blev fortsat. Det var ikke nu 
Tiden for en Krig med nordøstlige 
Irland eller medl det britiske Rige. 
Situationen i de sidste Dage ved 
Nordgrænsen varslede om almindelig 
Krig i Irland. En slig Situation 
kan und^aaes. Aarsagen til Vanske
lighederne var i Belfast og man bur
de bekjæmpe den^der og ikke give an
dre Fordelen af at finde Vanskelighe
der, hvor der ikke burde voere nogen. 
Ellers vilde hele Irland Kive over
svømmet og en kunstig Skranke reist 
rundt de sex Countyer. Dette var 
Ulsterledernes Plan, og Skranken 
vilde blive permanent, hvis Sydirer
ne ikke handlede klogt. 

London den 10de Juni. Konfe
renser i London melZenr Lloyd George 
og Dail Eireanns Præsident, Arthur 
Griffith, antages at have fjernet de 
største Vanskeligheder hos Underskri
verne af den anglo-irffe Traktat over 
den planlagte irske Konstitution. Et 
Kommunike fra Kolonidepartementet 
sagde, at betydelige Fremskridt blev 
gjort paa Mødet igaar. mellem Kolo
niminister Churchill, Krigsminister 
Worthington-Evans og Mr. Griffith. 
Underhandlingerne fortsættes idag og 
et Fællesmøde as alle, der underskrev 
Traktaten, ventes holdt tidlig 1 næste 
Uge. , , 

Anioners Attøoar. 

Gompors kritiserer Højesteret og sær
lig Tast for Kjendelsen i 

Coronado-Sagen. 

Cincinnati den 6te Juni. — De 
Forenede Staters Højesterets Ken
delse i Coronado-Grubesagen i Matt-
dag blev kritiseret idag af Samucl 
Gompers,' Præsident for American 
Federation of Labor. Han sagde, at 
Kjendelsen satte „en Precedens, under 
hvilken Kapitalisterne kan paalcegg^ 
Landets Arbeidsfolk hvilkesomhelst 
Betingelser, uden at de tør > gjøre 
Modstand." 

Han erklærede imidlertid, at der 
var en skjult. Magt over og høiere end 
Høiesteret — Kongressen og de For 
enede Staters Folk, der vilde forka
ste Rettens Kjendelse. Mr. Gom
pers fordømte specielt Justitiarius 
Tafts Erklæring, idet denne læste 
Kjendelsen. . 

„Justitiarius' Bemærkning, at det 
var „med stor Beklagelse, at Domsto
len sandt sig ude af Stand til at stad
fæste Underrettens Tilkjendelse as 
Skadeserstatning", er' upaakrævet. 
Bitter og utilgivelig," sagde Gom-

Et UongebrgUup. 

Kong Alexanders og Prinses Maries 
foregaar med  ̂
»g Pragt. A 

Belgrad, Äe Juni. Kohg Alexan
der af Jugo-Slav'.en og Prinsesse 
Marie af Rumænien feirede Bryllup 
idag med Pomp og Pragt og under 
stor Begeistring. Brudeparret var 
paa Veien til eg fra Kathedxalen 
Gjenstand for endeløse Ovationer. 

Nudansk Urise. 
X 

Amerikansk Juterventum paa Cuba 
effektiv, skjønt endnu kmt noffi-

cM og indirekte. 

Havana, Cuba, den 10de Juni. 
Cubas Regjering kontroleredes iaften Äaron Kato overtog idag Premiermi 

Artillerisalut KL Morgen 
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Kong Alexander. 
"T* 

kyndte, at Ceremonien var begyndt, 
og da det kongelige Følge ester Viel
sen forlod Kathedralen, saaes Dron
ningen^ af Rumænien smilende gjen
nom Taarer at bøie sig mod sinDatter, 
hendes specielle Andling, og kjærteg
ne hende — et lidet menneskeligt 
Træk, der rørte Folket dybt. 

v 
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Prinsesse Marie. 
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„Retten har for første Gang i fø
deral Lovgivnings Historie fastsat det 
Princip, at en frivillig Organisation 
er ansvarlig og kan sagsøges for Er
statning for Skade foraarfaget ved en 
Handling begaaet af et etter en 
Gruppe af dets Medlemmer, ligegyl
dig hvor fjern Förbindelse de kan 
have i Afstand og jvpsyn. Den er 
lig den berømte Taft-Vale.Sag i 1905 
i England, der fastslog det f amme 
Princip paa TrodS af exiswrende 
Lov. Inden et Aar^vedtog Parka-
mentet Loven om Arbeid ertvister, 
hvori der blev ^aadet Bod paa Slets» 
kjendelsen." • 
' <iii» i 

Wollert Frich feirer Guldbryllup. 
Fra Bergen medMeS> dt fhv. Sogne
præst W'. I. L. Frich og Frue, født 
Stoltz, paa Minhe ved Bergen fei
rede Guldbryllup den L6de Mai. 
Sognepræsten-er 79 Aar gammel og 
hans Frue noget over 72 Aar. Han 
er født i Bergen og blev Student i 
1863/ I 1871 blev han theologisk 
Kandidat og ordineredes det følgende 
Aar i Bergerrttl Præst i Halfway 
Creek, La Crosse County, Wis., hvor 
han var i l^Aar. Efter fin Hjem
komst bestyrede htm et Par Aar ledi
ge Embeder, indtil han i. 1884 blev 
udnævnt til Sognepræst i Jostedalen 
og i 1890 til Børsen ved Trondhjem; 
fra dette sidste Embede tog han Af-
-sked i 1918. En Fætter of ham var 
afdÄe Prosessor I. B. Frich, fhv. 
DistriWformand i Bétt norske Synode. 

84 omkomne ded SNbsbraud. — 
Buenos AireS, 6te Juni. 84 Per
soner omkom, da Damperen „Villa 
Franca" Brændte, ifølge de sidste Op
lysninger. 78 blev Bjerget 

: - Kathedralen frembød et pragtfuldt 
Skue. Tilstede var Repræsentanter 
for alle Europas Stater. Blandt til
stedeværende Amerikanere sak man 
Major ChSrles Er Pratt af New 
Aork, der kom fra Bukarest som Kon
gen og Dronningen af Rumæniens 
Gjæst. Udenfor Kirken var det? ikke 
mindre festligt. Gaderne var et 
Væld af Farver. Ca. 300,000 Per-
foner fro alle Kanter af Kroaternes, 
Serbernes og Slovenernes Kongerige 
var Mtde. Aldrig før havde der 
været en flig Pragt i Dragtet, nogle 
af dem værd en fyrstelig Formue, 
eller slige vidunderlige Heste. ; 

Oklahoma-trænger H^starb cidere. 
Oklahoma City, Okla., 8de Juni. 
Ca. 4,000 Mænd fra andre Stater 
troengeA for at indhøste Hveden i 
Oklahoma iaar ifølge Overslag fra 
Statens Arbeiderkommissær, Claude 
Connolly. Dette er mindre end Halv
parten af, hvad der trængtes ifjor, 
sagde Connally idag, og Aarsagen. er, 
at co. 850,000 Acres Hvede et opgi
vet paagrund af Tørke. 

Den gjennemsnitlige Dagløn vil 
begynde med $3, medens der enkelte 
Steder bydes $3.60,sagde Kommis
særen. / 

Grain Growers^ Præsident Sena-
torkondibat. . Lincoln, Neb., 8de Ju
ni. C. H. Gustafson, Præsident for 
U. S.^Grain Growers, Inc., be-
kjendtgjorde idag, at han vil bære 
Kandidat for den republikanske No
mination til de Forenede Staters 
Senat i Primærvalget i Juni. Be-
kjendtgjørelsen blev gjort af I. A 
Crawford, Repræsentant for Organi
sationen i Lincoln. 

Flyver bræbt. Galveston, Texas, 
den 12te Juni. Sergeant "Leslie 
Wright, Mnt, Mich., Blev dræbt her 
idag, da hans Aeroplan styrtede til 
Marken i Hundreders Paasyn. Ulyk
ken hændte under Manøvrer. 

faktisk af de Forenede Stater. In
terventionen er, skjønt fremdeles uof
ficiel og indirekte, saa mægtig og ef
fektiv, som om Eubas indre Hffærer 
blev dirigeret fra Washington. Hele 
Præsident Vayas' Kabinet wtbergaar 
Forandring. Fire Kaoinetsministre 
tog Afsked idag, og de øvrige ventes 
at ville træde af inden Ugens Ud
gang. 

Andre Forandringer i Cubas Re
gjering rygtes, idet Præsident Vayas 
forsøger at lede Regjeringen i Over
ensstemmelse med.Raad fra General 
Crowder,' den amerikanske Regje
rings Iagttager, og saaledes .for
hindre virkelig.Intervention fra de 
Forenede Stater. . ,/ 

Wm WAshingwn. 

(Slutning fra 1ste Side.) 
Finanskomiteens Formand, Sena

tor McCumher af North Dakota, der 
ialfald nominelt er Ordfører for B» 
nus-Billen, er blandt dem, som vil 
søge at opnaa Øjeblikkelig Behandling 
af 'den ved at lægge Tarif-Billen til
side. Han har god Tro paa, at man 
hurtig kunde blive færdig med Be
handlingen af Bonus-Billen og faa 
den under Afstemning. Men der er 
andre Ledere, som er ligesaa fast 
overbeviste om, at det vilde være far
ligt at lcxgge Tarif-Billen tilside, og 
en af dem er Partilederen, Senator 
Lodge. I samme Gruppe er ogsaa 
Senatorerne Curtis og Smoot og li
geledes Senator McCormick, der bæ
rer Ansvar som Formand for den re
publikanske Senatskomite og derfor 
er stærkt interesseret i at faa Pro
gramsagerne lagt tilrette for Valg
kampen. 

Der ymtes om, at 'Ledelsen med 
Hensyn t.l Bonus-Billen kanske helt 
kan blive frataget Senator McCum-
ber, medmindre den imødeseede Kon
ferens skulde bestemme sig for at lade 
Tarif-Billen vige for Bonus-Billen. 
Der er en Mulighed for, at Bvnus-
LovgivIngens Ledelse v'l blive over
draget til Curtis eller til Watson af 
Indiana, saa at McCumber ^lde ha
ve at drive^ paa med ^arif-Billen. 
McCumber Har havt et strcevsoPt Ar
beide med Tarif-Billen alene, og 
mange af hans Kollegaer^ mener, at 
han burde befries for Bonus-Billen, 
indtil Senatet bestemmer, hvorvidt 
det agter at vedtage Tariffen eller 
ikke. . . 

Washington den i 2te Julkk. , Min
nesota tabte i den første Omgang idag 
i Kampen for Bevarelsen af Statens-
Veining og Inspektion af Korn i 
Tvillingbyerne, da Husets' Land-
brugskomite indstillede til Vedtagelse 
uforandret den nye Capper-Tincher 
Mll^for Kontrol af Kornbørser. Bil
len blev^indstillet i den Form, hvori 
den blev udarbeidet af Experter i 
Landbrugsdepartementet. . 

Et nyt Forsøg paa or omendere 
Billen /vil blive gjort, naar den be
handles af Huset paa Thorsdag; men 
Kon^resmand Newton og. andre 
Medlemmer fra Minnesota har lidet 
Haab om at faa Villen forandret i 
nogen Henseende. Haabet vil der-
>efter-dreie sig om Senatet, hvor Se
nator Kellogg vil forsøge at beskytte 
Statens Ret med Hensyn til-Veining 
og Inspektion. 

Husetsx Komite tog idag in
gen NotiS- af Protester /frem-
Sført of Kongresmændene Newton^ 
Steenerson, Volstead og Clague. Te
legrammer fra O. P. B. Jacobson, 
Jernbane^ og Varehuskommissær, og 
P. P. Quist, Veimester, ivrende for> 
ate Loven t denne Henseende skulde 
forblive som før, blev ignorerede. Ko
miteen nægtede at bente med Afgjø? 
relfen til imorgen og først høre Ind
læg af Minnesotas Statsfunktionæ
rer, der var bleven forsinkede paa Vei
en ved Udvaskninger i Wisconsin. Et 
Amendement foreslaaet af Clague. i 
Overensstemmelse med Minnesota-
Protesterne blev forkastet of Komite
en med 8 mod 4 Stemmer. 

Kalø tagxr Ledelsen. 

De» fremragende-Maabeofficer, hvis 
Maal er at bevare Freden, leder 

Japans Regjeruig. ;v 

Tokio, den Ilte Juni. Admiral 

nisterstillingen. Hans upolitiske Ka
binet komnM til Magten i den er
klærede Ansigt at gjennemføre de 
ved Nedrliswmgskonferensen i Wash
ington sluttede Overenskomster. 

Den ene Betingelse, hvorpaa Ka-
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Admiral Kato. 

to overtog Premierministerstillingen 
var, at Armelederne blev en', ge om at 
reducere Armebudgettet med 40,000,-
000 Den og foretage Indskrænknin
ger over hele Linien. Kato bliver 
støttet af Seyukai, Majoritetspartiet 
1 Landdagen, og Kenkyukai, den stør
ste Gruppe Pairer i Lordernes Hus. 
Det forlyder, at Shidehara har af-
slaaet Udenrigsministerposten i Iatos 
Kabinet. -

Washington den Ilte Juni. Ad
miral Baron Katos Overtagelse af 
Premierministerstkllingen i Japan 
bliper af mangeJEjer ikke alene be
tragtet som en afgjørende Triumf for 
Washington-Konferensens Principer, 
men i videre Forstand som Indled
ningen til en ny Dag med forsonlig 
Politik i Tokio-Regjeringens Forhold 
til den øvrige Verden. Underretning, 

-sxitft herværende Japanere har modta
gets overbeviser dem om, at Kato ikke 
vilde have overtaget Premiermini-
stevembedet, dersom han ikke havde 
Forsikringer om tilstrækkelig Støtte 
til at holde den militaristiske Grup
pe i Ave. • '- r 

Endskjøtlt' Kato selv er en af Ja
pans fornemste Flaadeoficerer, siges 
den nye Førsteminister længe at ha
ve hævdet, at Japans Plads i Ver» 
den bedst kan syldes, hvis det und-
gaar aggressive Handlinger og dri
ver en Udenrlgspolit'.k, der fornem
melig gaar ud paa" at bevare Freden. 

Fanger flygter under Forestilling. 
Los Angeles, Ibé Funi. Medens 
450 Fanger i Lincoln Heights By-
fængsel overværeds en Filmforestil
ling, der blev gibet for Beres Under
holdning/ fagede en of dept af tre 
Jernstænger i et Vindu \ det mørke 
Lokale, ogi 88 af Fangerne bor flyg
tet, før Bet blev opdaget, af Slutte-
ren» der alene hovds Opsyn med 
Fangerne. _ ' " \ 
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Revolutiousstreren bon Kapp død. 
London, 12te Juni. Et Telegram 
fra Berlin til Central News bekjendt-
gjør, at Dr. Wolfgang Kopp, der en 
kort Tid var Kansler j den revolutio
nære tyffe Regjering, er asgaaet tzed 
Døden. 1 / . 

Det blÄ nylig berettet, at Dr. 
Kapp var paa Vei til Tyskland ester 
at have tilbudt at vende tilbage og 
staa tilrette for sin Andel i Revolu
tionsbevægelsen. - . 

; m 
Dr. Wolfgang von 5wpp, der var 

Præsident for FædrelaNdsPartiet i 
1920 og en kort Tid Kansler, var en 
ivrig Forkjæmper for „ubarmhjertig 
Krigsførsel" og arbeidede for Byg
ning af stadig flere Undervandsbaade. 
Han mente, at Ubaadene var Aarsag 
til, at Japan havde undladt at sende 
en stor Arme til Europa for at hjæl
pe de allierede. 

Under Krigen blev han indviklet i 
en Trætte med Rigskansler von Beth-
mann-Hollweg over Krigsførselen og 
det truede endog med at komme til 
Duel mellem de to. •/ 

Dr. von Kapp var født i New Aork 
24de Juni 1888. 

Døde Krigshelte bragt hjem. NéR) 
Aork den 7de Juni. \64 flagprydede 
Kister indeholdende faldne Krigshel
te ankom med Damperen „Somme" 
idag og blev anbragt paa Armekaien 
i Brooklyn. Det var de sidste af de 
døde Krigere, der ester Anmodning 
er Magt hjem til Amerika. Minde
gudstjeneste vil blive holdt Søndag. 
Ombord paa „Somme" var ogsaa 
376 Officerer og Menige fra Rhinen. 

Gasolinpriserne undersøges. Wash
ington, 6te Juni^ De sidste Prisfor
højelser paa Gasolin undersøges nu 
af Justitsdepartementet, blev* der be-
kjendtgjort idag. 

Et Åanbaforbtmb. 

Kristine Bonnevie Medlem af Ma° 
tionsforbundskomrwen for inter

nationalt Aanbssamarbeibe. 

Forbi ineb Lønninger, forn be var før , 
Krige«, siger han i Industri

byen Trenton, N. I. 

Indvier et Monument og taler veL 
Princeton Universitet, P»or han 

. kreeres Dr. juris. 

Arbeiderleder funden skyldig i Støm-
plot. Chicago, 10de Juni. De første 
Domfældelser i Politiets Krig mod 
TcrroriZme fra Arbeiderlederes Side 
blev opnooet i Cook County Krimi
nalret, da en Jury fandt William 
Quesse, Præsident for Flat Janitors 
Union og ni Assistenter skyldige i 
Boycott-Komplot. Fængselsstraf blev 
anbefalet for samtlige anklagede. Lo
ven bestemmer fra et til fem Aar. 

'Den første Retssag mod dem førte 
ikke til Domfældelse, idet Juryen ikke 
kunde komme til Enighed. En af Ju-
rvmændene indrømmede at have mod
taget Bestikkelse. . * 

„Disse Domfældelser er bare Be
gyndelsen," sagde Statsadvokat Ro
bert Crow. '/Z - ; 

Under Sagen mødte en hel Række 
Vidner frem og fortalte om Bombe
attentater, 5knusnitig af Vinduer, 
Boh cotter,. Trusler og Pengeafpres
ninger for Beløb paa 20 Dollars til 
$7,000. ,l • 

# Tyskerne Msker Amerikanerne bed 
Rhinen. BerkNr, 6te Juni. Tyske 
officielle Kredse Bifalder varmt de 
Forenede Staters Beslutning om at 
holde et begrænset Antal Tropper 
iilbage i det amerikanske OKupations-
omraade ved Rhinen. Det Betrag-
tes ikke olene som en Kompliment, 
men som værende of stort moralsk 
Gavn for ^Befolkningen i Distriktet, 
-og ønskeS almindelig som et Led ^tysk-
amerikansk Venskab. 

Berlinerbladene har gjentagne 
Gonge fremholdt den moralske Be
tydning of, at Amerikanerne forbliver 
i det befatte Omraade, og har lagt 
Vægt paa Be mulige irriterende Føl
ger, hvis de skulde afløses af Fransk
mænd, . 

Gens den 6te Juni. 11 af de 12 
Medlemmer af Nationforbundets Ko
mite for internationalt Aandssamar-
beide er blevet vaM, ag man spekule
rer nu paa, om den 12te vil blive en 
amerikansk Videnskabsmand, og i saa 
Fald hvem. 

. Komiteen vil øve en stor Indfly
delse paa at fremme videnskabelige 
Undersøgelser i Verden, udvexle 'vi
denskabelige Oplysninger og fremme 
den høigre Oplysning i de deltagende 
Lande. De hidtil valgte Medlemmer 
er den franske Filosof Henri Bergson, 
Forfatter af „Skabende Evolution", 
den polske Opdager af Radium Mme. 
Curie, Relativitetsteoriens Opda
ger, den tyffe Mathematiker Albert 
Einstein, Prosessor i Græsk ved Ox
ford Universitet Gilbert Murray, 
Professor i Zoologix ved Kristiania 
Universitet Frk. Kristine Bonnevie, 
Prof. i Socialøkonomi i Calcutta D. 
B. Banerjee, A. De Castxo af Rio de 
Janeiro Universitets medicinske Fa 
kultet, I. Destree, fhv. belgifl Mini-
stér for Videnffab og Kunst, G. de 
Reynold, Professor i fransk Literatur 
ved Bern Universitet, F. Ruffint, 
Professor i Kirkeret véd Universiteter 
i Turin, og L. De Torres QuevÄw, 
Direktør for det elektro-medicinske 
Laboratorium i Madrid. 

Det norske Medlem af Komiteen, 
Dr. Kristine Elisabeth Heuch Bonne
vie, nyder stor Anseelse som en frem
ragende Videnskabsmand og Forfat
ter. Hun er født i 1872, Datter af 
Statsraad Jacob/AaN Bonnevie og 
Frue, født Daae, blev Student i 
1892, Cand. philos, i 93, Konserva
tor ved Kristiania Universitets zoolo
giske Laboratorwm i 1900, Dr. 
philos, i 1906 og blev senere knyttet 
til Kristiania Universitet som Profes
sor i Zoologi. Hun er Forfatterinde 
af-ett Række fremragende videnskabe-
lige Værksx, Afhandlinger og Artik
ler. Blev i 1911 Medlem af Kri
stiania Videnskabsselskab: z Frk. Bon
nevie har ogsaa spillet en aktiv Rolle 
i Kvindesagsbevægelsen og i Politi
ken. Hun har været norsk Delegeret 
til Nationforbundets Møder i 'Genf. 

«!•» 
Swists Testamente. Chicago 

den 7de Juni. Mrs. Anna Swist, 
der ved sin Død esterlod fig $3,085,-
000, fljænkede $500,000 af Formuen 
til veldædige ̂ Formaal ifølge Testa
mentet, der idag blev aobnet af Skif
teretten. $100,000 til hver blev 
skjænket Northwestern Universitets 
Ingeniørafdeling og Chicago Uni
versitets theologiske Afdeling. 15 
Kirker og Barmhjertighedsanstalter 
blev erindret i Testamentet. Mr3. 
Swist bar gist med Gustavus F. 
Swist, Grundlægger, äf Bet store 
Slagterfirma. - ' , . 
- t '- ' . ' V 

Trenton, N. I., den 9de Juni. 
Forretningsforholdene bedrer sig, og 
Lønningerne, om de end omordnes, 
vil aldrig gaa ned til, hvad de var 
før Krigen, sagde Præsident Harding 
i en Tale, han holdt srcl en Togplvt-
form her iaften. Udtalelsen blev 
modtaget med stor Begeistring. Ta
len 'blev holdt paa Reisen tilbage til x 

Washington ester to Dages Ophold 
i New Jersey. Han sagde, han hav
de. besigt Steder, hvor Historie blev 
til under Republikens Dannelse, og . 
hpor en ny Slægts Ungdom erholdt 
sin Uddannelse. , \ 

Men i Industricentret Trenton, 
sagde han, fik han et stærkt Indtryk 
af den endog større Betydning af 
Døgnstrævet og alt, som det indbefat
ter. Intet vilde blive opnaaet —* 
mente han —, dersom ikke Landets 
Grundlæggere og Ungdommens 
rere fik sit Værk ført ud i Livet af 
det arbeidende Folk. 

„Alt er gaaet af Led," sagde Præ-, 
sidmten. „Nu forsøger bi at komme! 
tilbage til det normale. Jeg tror,' 
at vore Bestræbelser krones med et 
vist Maal af Held. Det glæder mig 
at kunne sige, at eders Regjering et' 
interesseret i Trivsel for Forretnin-: 
gen —r interesseret, fordi, hvis dev' 
ikke er Forretning, bliver der ingen 
Trivsel. Forretningstrivfel beror 
paa. Hævdelsen af Grundprinciperne 
i Forretningsvirksomhed. Dertne 
Trivsel afhomger af Folk Beffjæftiget 
med.Forretnmg, ikke Bare Kapitali
sterne, men ogsaa de Mænd, som yde« 
sin Muffelkraft for -Dagløn. ' 

^Under Krigen vænnede Kapitali
sterne sig til usædvanlig Profit, og 
Arbeiderne blev Bekjendt med Høiers 
Lønninger, og ingen har Lyst til at 
give Sltp paa detttz. Der maa Blivs 
en Omordning, men m retfærdig' 
Omordning. Vi maa sige til Kapita
listerne, at Lønningerne ikke mact 
gaa tilbage til, hvad de var før Kri< 

Tilhørerne jublede, og Præsidenten 
tilføiede: . ^ , 

„Verdenskrigen vil sandelig være 
forfeilet og de Ofre, som Blev bragt . 
paa vore Vegne, faafængte, dersom vi 
skulde gaa tilbage." 

I Princeton, N. I., indviede Præ
sident Harding idag et Monument 
reist ved Universitetet for Heltene fra 
George Washingtons Tid. Han fik 
ogsaa høre sig selv omtalt som en 
Mand med „stille Mod" og „umaa< 
delig Taalmodighed og selvudsletten
de Beskedenhed" i sin Holdning i Da
gens politiske Strid. Præsidenten 
blev kreeret Dr. juris, og det var f; 
denne ForBindelse, at Universitetets 
Decanus roste Præsidenten for hans 
Standpunkt imod Soldaterbonus og 
for som Senator at have stemt sov' 
Love imod Streik. 

Studenterne gav flere Gange fod 
stærkt Bifald tilkjende, at Præsiden
ten i sin Tale gik udenom sit Mamu 
skript. „Det er det samme," sagds 
han, „hvilken Stilling en Mand f o* 
øjeblikket beklæder. Normen for detr 
Nytte, han er for Amerika, kan kutf 
maales med den Tjeneste, han Yders 
Samfundet." 

Amerika rede til at drøfte Krigs-, 
gjælden. Paris den 6te JUni. Det 
franfle Udenrigsdepartement fik 
Meddelelse i Eftermiddag om, at ds 
Forenede Stater var rede til at drøf< 
te Krigsgjælden. Finansdepartemen-.' 
tet erklærede esterpaa, at den fremffe; 
Kommission var rede til at reise till 
de Forenede Stater, saasnart Pre« i 
mierminister Poincaté gav Varsels 
derom. Meddelelsen fra Amerika Bleb j < 
overBragt Udenrigsdepartementet af 
Legationsraad ved den amerikanffS | 
AmBassade Sheldon Whitehouse ester! 
Anmodning af dst arnerikanffe Uden^I 
rigsdepartement. I Slidsen for dens 
franffe Kommission vil staa Jean V.i 
Pcmnentier. , 

Norsk Protest til Rusland. Wash
ington den 6te Juni.. Norge har ab 
diplomatisk Vei gjort nye Forestil
linger hos Sovieterne og protesteret 
mod Beslaglæggelsen af norffe Fiffe-t 
fartøier i Hvidehavet. En Krydser et| 
sendt for at beffytte dem. Ifølge .Ef4 
terretninger' modtaget her "er Beslag« 
læggelserne foretaget * indenfor dett 
12 Mils Grænse, inden Ailken So 
bieterne kræver Territorialret. 
nogle Tilfælder ffal de norffe Fiskerets 
hov^sat sig til Modværge mod Bol»! 
fhebikerne og drevet deres Skibe bort« 
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