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RusdriKkorbudet 
Britisk Protest mod Beslaglæggelse of 

Skib med RusdriAast 12 Mil 
udenfor Kysten. 

Rye Selskaber søger permanent RetS-
forbud Landet vil beholde For-
' budet, Mener HandliMg. 

Washington, 18de Okt. Forbuds-
politiets Beslaglæggelse i Begyndelsen 
of denne Uge af den kanadiske Skon-
nert „Emerald" udenfor New Jer-
feys Kyst har fremkaldt en.formel 
Protest idag til Udenrigsdepartemen-
tet fra den Britiske Regjering, der 
paastaar, at Beslaglæggelsen skeede 
udenfor amerikansk Jurisdiktion. Der 
savnes nærmere Efterretning fra de 
Politimænd, der foretog Beslaglæg-
geisen, og Regjeringens Standpunkt 
i Sagen kunde derfor ikke bringes paa 
det rene idag. Den eneste Rapport 
til ForbudsHovedkvarteret idag sagde, 
at „Emerald" blev beslaglagt for an
givelig Whiskysmugling og stod i 
Forbindelse med Land fra et Punkt, 
udenfor 3-Milsgrænsen. Forbuds-
folkene antog, ^"Skonnertens egne 
Baade gik mellem den og Land og at 
den derfor kom under den sidste Re» 
gjeringsbestemmelse angaaenbe Ope
rationer udenfor amerikanske territo
riale Farvande. Den britiske Pro
test siges at bestride dette og at paa-
ftaa, at Skonnertens Baade ikke var 
i Berøring med Kysten. 

Beslaglæggelsen 8 Mil udenfor 
Kysten vil øjensynlig ikke blive be-
stredet og den diplomatiske Korrespon
dance gjælder derfor Spørgsmaalet, 
om Skonnerten var i Berøring med 
Land gjennem sine egne Baade. Det 
et den første Sag i sit Slags under 
den nylig kundgjorte Administra-
tionspolitik, der gaar ud paa at be
grænse Forbudets Gjerntemførelse til 
3-Milsgrænsen, undtagen hvor et 
Skib udenfor denne Grænse lander 
Kontrabande i egne Baade. Det ame
rikanske Standpunkt i denne Hense-
ende ansees at hvile pga internationa-
le Præcendenser. 

Udfaldet af Sagen afhænger nu af 
Redegjørelsen fra de Myndigheder, 
der foretog Beslaglæggelsen. Viser 
det fig, at Skonnerten landede Kon
trabande i fine egne Baade, vil Sa
gen blive afgjort ad retslig Vei. Da 
Storbritannien har nægtet at gaa 
med paa Visitering -af 
Smuglerskibe op til' 12 Mil udénfor 
Kysten, er det usandsynlig, at Regje
ringen i Washington vil forsøge at 
forsvare ad diplomatisk Vei Beslag-
læggelse udenfor 3-Milsgrænsen, 
undtagen hvor de kundgjorte Bestem-
melfer krænkes. 

New York, 18de Okt. Fungerende 
Toldkasserer i New Aork Henry C. 
Stuart afslog idag at drøfte Beslag
læggelsen af den med Rusdrikke la-
stede kanadiske Skonnert „Emerald". 
Skibet med Kapt. John William og 
ser Negre font Besætningblev taget 
af Forenede Staters Kutter „Hahm" 
12 Mil udenfor New Jersey-Kysten. 
Forbudsagenter sagde, at der var 
Rusdrikke for $50,000 ombord. Be
sætningen blev løsladt efter Frem
møde i Distriktsadvokatens Kontor. 

Advokaterne for fremmede og ante 
tifanjke Dampskibslinier kom med nye 
Indlæg og Argumenter idag for Fø
deraldommer Hand i deres Kamp for 
at faa permanent Retsforbud mod 
Gennemførelsen af Doughertys Rus-
drik-Kjendelse. Tre andre Damp-
skibs selskaber, Pacific Steam Navi
gation Co., britisk, Holland-Amerika-
Linjen og Royal Mail ©team'Packet 
Co., britisk, sluttede sig idag til dem, 
der søger Retsforbud. 

. Washington, 18de Okt. Præsident 
Harding skal idag have sagt til Dele
gater til Konferensen for Allied Chri
stian Societies, der aflagde Visit i det 
Hvide Hus, at Landet efter hans 
Mening aldrig vilde fravige det 18de 
Amendement. 

Præsidenten modtog Delegaterne i 
sit Swdervoerelse og hørte paa en 
Tale af Konferensens Formand, Fred 
B. Smith, der fremholdt de to Ting, 
den var mest interesseret i — Gjen
nemførelsen af det 18de Amendement 
og Opfyldelse af' Amerikas fulde 
Pligt mod Resten af Verden. Præst
denten svarede, at man havde fundet 
det. vanskelig at gjennemføre enkelte 
mindre^^temmelsex^ForhudSloven, 

Forskudsbetaling. 
Paa Grund af den overordentlig 

lave^ Pris paa Minneapolis Tidende 
ntaa vi strengt holde paa den Regel, 
at Bladet betales i Forskud. Adresse-
lappen viset altid, til hvilken Dag 
Bladet er betalt, og hvis derfor For
nyelsen af nmtemen tet iff c er mod
toget ind« Stnte iv bli
ver veMu..So<-j'otv. Istoi'*cal t-
Denne Regel bliver stren«. — . V öt 
lige overfor alle Abonnenter «den 
Forskjel. 

men mött gjorde fremskridt, og han 
var sikker paa» at Landet ikke vilde 
fravige den Politik, det havde slaaet 
ind paa. Om de internationale For
holde sagde han, at det var yderst 
vanskelig for Regjeringen at gjøre alt, 
den ønskede at gjøre. Han under-
stregede, at dette Land aldrig burde 
komme med ett Trusel, som det ikke 
var réde og villig til at udføre. Det
te vilde altid være hans Princip som 
Præsident. . 

Washington, 22de Okt. Dampere, 
der afgik fra fremmede Havne idag 
til de Forenede Stater, stod overfor 
Nødvendigheden af at beregne om-
hyggelig det medbragte" Kvantum 
Rusdrikke, faa der intet var igjen 
ombord, naar de gaar over 3-Mils-
grænfen, den erkjendte Grænse for 
Amerikas Jurisdiktion paa Havet, i 
Henhold til ett Fortolkning af For
budslovene, der traatøe i Krast Kl. 
12.01 itttorgeå^ 

Ni Selskabers Skibe er midlerti
dig fritaget herfra, medens et Rets-
forbud mod Lovens Gjerntemførelse 
behandles i Føderaldommer Hands 
Ret i New 2) ork. De tillades at 
komme ind med sine Drikkevarer om-
hyggelig forseglet under det System, 
der herskede før Justitsminister 
Daugherty udvidede det 18de Amen-

lFortsættes paa '2den Side.) 

Det nære Osten. 
Fredskonferense« definitivt fastsat foi> 

den 13de November i Lausanne, 
Schweiz. 

Ten britiske FøMemwister tager Af-
sked. RaaderH Konge« at hen-

<M»de sig m gtatar &tørV 
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David Lloyd George. 

Herrin-Mussakren. 
48 PeVsoner til anklaget af Grandjn-

rye«. Jalt 434 Tiltalebejlutnin-
ger er udstedt 

Paris den 21de Okt. Fredskonfe
rensen for det nære Østen er nu be
stemt for den 13de Nov. i Lausanne, 
Schweiz, ester endelig Overenskomst 
'mellem Frankrige, Storbritannien og 
Italien. Indbydelserne vil blwe ud-

mistænkte jfen&t strax. Det siges, at den briti
ske Kabinetskrise ikke vil være nogen 
Hindring for Konferensens Afhol
delse. 

Konstantinopel den 21de Oktober. 
De Forenede Staters - Torpedojager-
flotille vil ankomme til Konstantino
pel Søndag Morgen, ifølge Radio
melding til den amerikanske Ambas
sade idag. Ved Indløbet til Bospo
rus vil Flotillen blive mønstret af 
Kontreadmiral Mark L. Bristol. 

Jernbanestreiken. — Washington 
den 24de Okt. Ca. 400,000 Jernba-
neværkstedsarbeidere, der gik paa 
Streik 1ste Juli mod de af Jernba-
nearbeiderkommissionen beordrede 
Lønsnedsættelser, er fremdeles paa 
Streik, blev det oplyst idag i Inter
national Association of Machinists' 
Hovedkvarter. Forlig er bare slut
tet med 100 Jernbaner udgjørende 
mindre end Halvparten af "Landets 
Jernbane-Milelængde.' 

Harry Bronson, Assistent hos Præ-
ft'2>entenvfor Maskinisternes Forbund, 
et af de streikende Fag, erklærede, at 
Mesteparten of de gjenværende Ba
ner i de næste to Maaneder vilde bli-

nødt til at stutte Forlig. Mange 
Baner vakler, da de ikke er istand til 
at klare de stadig øgerfte Krav paa 
bedre Betjening fra Landbrugs- og 
Grubedistrikter. 

Høiesteretsdommer Day søger Af-, 
sked. Washington den 24de Okt. As-
fesfor Day af Forenede Staters Høre
steret indsendte Ansøgning om Afsked 
idag til ̂ Præsident Harding. * Han 
Msker^fsked fra 14de Nov. Asses
soren opgiver sit høie Embede for at 
vie al sm Tid til sit Arbeide, som Op. 
mand i den Kommission, der skal he-
handle amerikanske og Wke Krav som 
Følge af Krigen. 

Poteter fer 20c 9a{hefen. Living-
stop, Mont., 23de Okt. Poteter kan 
faaes her for 320c pr. Bushel, hvis 
Kjøberen vil grave dem op. Dette 
ec en for lave Pötetesprifer. 
Simr havde ̂ t Ueofmar -

Marion, III., 23de Okt. Den spe-
,£ielfe Grandjury, der idag gjenoptog 
sin Undersøgelse af Herrin-Massakren 
efter en Maaneds Pause, udstedte sent 
i Eftermiddag en Anklage for Mord 
mod 48 Personer og bekjendtgjorde, 
at den havde fuldført sit Arbeide og 
stod i Begreb med at ajournere. 
Grandjuryen har ialt udstedt 434 
Anklager i Forbindelse med Optøter
ne, der kostede 23 Mennesker Livet. 

De, der blev fat under Tiltale idag, 
blev anklaget for tit være Skyld i 
Jgnaee Kubinis Død. Denne afgik 
ved Døden, efteråt Grandjuryen 
ajournerede for 30 Dage siden. 
Kredsdommer Hartwell, til hvem Til-
talebeslutningerne blev afgivet, men-
te, at de var ugyldige, da de var af
givet i Rptteys September-Termin 
äf ti^MWe-
ste i jettens Juli-Termin. 
I de 434 Tiltalebeslutninger er 77 

Individer nævnt. Mod nogle af 
Mændene er der op til 9 Anklager 
for Mord, Optøier og Overfald. 21 
er anklaget för Optøier og Overfald, 
56 for Mord. Af samtlige. Tiltale-
beslutninger gjælder 215 Mord, 103 
Overfald og 116 Optøier.-

3£et vil kanske ikke blive afgjort 
før næste Aar, hvorvidt de idag afgiv-
tte 48 Tiltalebeslutninger er lovlige 
eller et, blev det sagt taften, da der 
sandsynligvis iffle vil Mive nogen 
Anledning til at underkaste Juryens 
Arbeide nogen Prøve, før disse Til
talebeslutninger optages til Behand-
ling ved Retten, hvilket antagelig ikke 
vil indtræffe før næste Aar.-

Alle undtagen et halvt Dusin af 
de anklagede Mænd er bleven arre
steret eller har overgivet sig selv. De 
savnede Mænd siges at være ukjendte 
og forsvundne fra Countyet. Kau
tion er tilladt stillet for alle undtagen 
otte, der er anklaget for alvorligere 
Forbrydelser og derfor holdes fæng
slet. -Den første Sag stal optages til 
Behandling-8de Nov., da 48 MændV 

stal svare for Mordet paa ett Streik-
bryder. : " 

Tilstaar Mened. Chicago, 23de 
OkL To Mænd, John P. . Norton, 
ansat i County-Assessorens Kontor, 
og Bartender Martin Byrne har til-
staact, at de begik Mened for at be
fri Thomas I. Walsh, Forretnings-
agent for Sheet Metal Workers' 
Union, der var anklaget for Mordet 
Paa Adolf Georg Ir. og George 
Gast i December ifjor. De tilstod at 
have lavet ett Historie om ett mystisk 
Fremmed, der styrtede ind dWeinstu-
be, dræbte de to Mænd og forsvandt. 
De var lovet $10,000 hver, hvis 
Walsh gik fri, mett hävde bare faaet 
$250. En tredie Mand, der var 
„leiet" som Vidne, har. endnu ikke 
tilstaset. Flere Ärrestationer skulde 
foretages idag. 

Sagen mod Wälsh for Mordet paa 
Gast er endnu ikke behandlet, og dis
se Tilstaaelser vil gjøre det langt 
vanskeligere at forsvare Ham. 

Aviatiker forulyVet. San Anto-
ttio/ Te?., dett 17de Oft. Premier
løjtnant Walter W. Ball, Armefly-
ver, blev dræbt, da hans Aeroplan 
styrtede nedHer idag. . 

WSøbei i Carlton Club stemmer for 
en Henvendelse til Landet som 

konservativt Pa«tt. 

London den 19de Ott. David Lloyd 
George tog Afsked som Storbritanni-
ens Premierminister i Estermiddag. 
Han forelagde sm Afskedsbegjoering 
for Kong George paa Buckingham 
Slot, efteråt et tiniontftwde i Carl
ton Club havde udtalt fin Dadel over 
hans Ministerium. " 

Hermed er det fordi med den Koa
litionsregering — bestaaettde af Li
berale og Unionister —, som blev op
rettet under Verdenskrigen. 

Det forlyder, at Lloyd George 
rttadede Kongen til at anmode Bonax 
Law ont at danne et Ministerium. 
Kongen vil indkalde Law inden Af
ten, og i Overensstemmelse med den 
politiske Tradition vil han da paa
tage sig Hvervets 

Bonar Law tchr Unionistpartiets 
egentlige Fører indtil for omtrent 
et Aar siden, da hans Helbred svigts-
de. Partiledelsen gik da over til An-
sten Chamberlain, KvalitionsfFreren 
i Parlamentet Formelt blev dog 
Chamberlain ikke givet Partiledelsen. 
Den Statsmand, som Mangen vil be-
de om at danne en Regjering, har i 
den senere Tid vævet mere.virksom i 
Politiken'. Han gjaldt for at være 
den egentlige Magt bag Chamberlain. 
Law var Føreren for den konservati
ve Opposition i Underhuset mellem 
1911 og 1915. Han var Lloyd 
Georges fornemste konservative Støt
te, da Koalitionsregjeringen blev 
dannet under Krigen, indtil han i 
1921 ifølge Lægers Rand trak sig til
bage. • . 

Med Lloyd GeorgM Afsked tr«Ker« 
den sidste af de_,,fire ftore" ved Freds-
konferensen i Versailles sig tikbage. 
Lloyd George, forhenværende Prdfi-

"bertt Wilson, forfienveerende Premi
erminister Clemetfbectu äf Frankrige 
og forhenværende Premierminister 
Orlando af Italien var de „fire sto
re". Det var disse sire Mænd, font 
siddende alene i (studerkammeret i 
det Hus, som beboedes af Wilson el
ler Lloyd George, traf de Afgijørel-
fer, som blev bindende i Fredstrakta
ten. 

ccilhuL NiwimsTO Mirvie«.jtctKJroftw 
Andrew Bonar Law. 

Den nveste Krig. 
Krigsminister Weeks og Gen. Har-

bord ivrer for Krigsberedskab. 
Haaner Pacifisterne. 

New Aork den 23de Okt. Frygt 
for, at Amerika holder paa at „drive 
tilbage til fin kortfynte og ligegyldige 
Holdning- som under den europæiske 
Krigs første Tid med Hensyn til den 
hjckvigtige Sag Krigsberedffab", blev 
udtalt af Krigsminister Weeks i en 
Tale taften for New 9) orks Afdeling 
of Army Ordnance Association. 

„Jeg fatt ikke udstaa disse dumme 
Pacifister, som søger at fremme Ver
densfreden ved gjennem snigende 
Propaganda at underminere sit eget 
Lands Forsvarsevne," sagde Krigs
ministeren. „Hvad kan disse Folk 
fe i Tidens Tegn, fom faar dem til at 
tro, at vi kan afruste, medens andre 
rufter. I hvilken Henseende har 
Menneskenaturen forandret sig siden 
1914?" 

Krigsministeren sagde, at han flet 
ikke vilde kritisere Waodrow Mlsons 
Administratiim, men han maatte dog 
sige,' at Amerika gik ind i Verdens-
krigen „fuldstændig'uforberedt". 
. „Hvis vi har lært noget af Ver-, 
denskrigen," sagde han videre, „ntaa 
vi udvikle og fullkommengjøre In-
duftrikræfter; der er istand til at 
støtte Kampstyrkeme. For det første 
ntaa vi tnodarbeide Ligegyldigheden 

Enkelte Sagtkge« mente, dt det^°- "?«f
bi «'-mme icnZan. 

rte, der giør sig saa stærkt giældende, 
at vi gjorde^t godt Arbeide i denne 
Krig og vil gjøre et endnu bedre Ar
beide i ett ny Krig. En systematisk 

sine Dekorationer for at indtage sine 
Pladse ved Raadsbordet. Mustafa 
Kemal, hvem jeg fjender fom en skik
kelig ung Mand, der forsøger at gjøre 
for sit Länd, hvad du og jeg vilde gjø
re-for bort i en lignende Situation, 
blev fremstillet som ttørd med at 
hvæsse sin Krumsabel paa Muham
meds Gravstøtte for ~ at overskjære 
Halsen paa de -vantro. De troende 
havde atter stillet Halvmaanen op 
mod Korset. 

„Saaledes sik Avisernes Overskrif-
ter sin dødbringende Virkning, og det 
Hvide Hus blev oversvømmet med 
Krav Paa, at vort Land skulde skride 
ind i det nære Østen og om nødven
digt gjøre fælles Sag med England 
imod Tyrkiet. Resolutioner blev ved-
taget over hele Landet med Krab paa, 
at Tyrkerne stanses, det koste hvad det 
bil. De fleste af disse Krab font fra 
Organisationer, der fyntes billige til 
at fremfalde Krig uden at give Di-
plomaterne Anledning til at udjevne 
Striden. Den Klasse, font for et 
Aar siden vilde hobe Armeen fløifet 
og Flaaden fcenfet, bilde nu have en 
Hærffare og en Armada sendt mod 
Tyrkerne. De, som fordømte endog 
de knebne Militærbevilgninger i 
1921, forlangte nu en Krig til det 
yderste, uanseet hvad det bilde koste. 
Nationligaens Tilhængere raabte paa 
Blod. Paa en Maaneb har Freds
duen lagt sig til Sporer." 

bar meget usandsynligt, at Bonar 
Law bilde barre istand til at danne et 
Ministerium, da han for at kunne 
gjøre det maatte habe en Majoritet 
i Underhuset. v 

Lloyd George bil møde med sine li
berale Tilhængere Kl. 6 taften. Au
sten Chamberlain har ogsaa sammen
kaldt et Møde af Premierministerens 
konserbatibe Tilhængere. Bed disse 
Konferenser bil Bestutntng blive fat
tet ont den Holdning, som skal indta
ges oberfor. Lloyd Georges Efter-
mand. \ 

Ifald Bonar Law ikke er istand til 
at bringe de forffjellige Faktioner 
sammet? t Dannelsen af et Ministeri
um, er det muligt, at Kong George 
bil indkalde Lloyd George igjen og 
bede ham omftt danne en ny Regje
ring. 

- retts Afsked Heb gibet af ham selb til 
en Delegation Grubearbeidere. Han 
sagde, at han havde" indgivet sin Af-
skedsbegjæring, og at Kongen havde 
antaget den. En officiel Kundgjø-
relfe ventes hbért Øiebltk. 

London den 19de Okt. Lloyd 
George gik i Eftermiddag til Buck-
inghrnn Slot, formodentlig, for at 
overlevere Kong George fin Afskeds-
begjæring. Premierministeren gik 
til Slottet fra 10 Downing Street, 
hbor han havde konfereret med sine 
Ministre : attgaaende • den politiske 
Krise. Konferensen blev sammenkaldt 
efter Unionisternes Møde i Carlton 
Club, hvor^. de konservative stemte 
med 185 mod 87 Stemmer for en 
Henvendelse til Vælgerne som forenet 
konservativt Parti, hvilket pat et af
gjort Brud med Lloyd Georges. Koa
litionsregering. _ 
- London den 19de Okt. Central 
News oplyste idag, at det havde er
faret, at Lloyd George og hanZ Koa-
littonsregjering havde indgivet , sin 
Dimission. A 

London den 19de Okt. Flere hun-
drede af Lloyd Georges politiske 

(Fortsætter paa 2den SideH f 

Plan ntaa udarbeides for at sikre os 
økonomist Beredskab." 

Mr. ..Weeks omtalte derpaa assi
sterende Krigsminister Wainwrights 
Virksomhed med at dele Landet t Di
strikter med hver fin Chef, der førger 
for Vedligeholdelse af Produktionen 
inden Distriktet. 

Generalmajor James G. Harbord, 
deputeret Stabschef, holdt ogsaa en 
Tale med et spydigt Angreb paa Pa
cifisterne! 

„En Krig forekommer os noksaa 
fjern for nærværende," sagde han. 
„I forrige Maaned fik den komman
derende General i Wafhington-Di-
ftriftet istand en liden Demonstration 

Japansk Krydser sendt til Vladivo-
stok. Honolulu den 23de Okt. Jføl-
ge et Telegram til det japanske Blad 
„Nippu Jiji" her er den japanske 
Krydser „Ehikuma" beordret til Vla-
divostok efter Anmodning af den der
værende Generalkonsul. Sovietar-
meen siges at nærme sig Byen, og det 
formodes, at derbærende Vaaben og 
Ammunition bil blive overladt de 
Røde. General Dietrichs, Chef for 
de slagne Antibolshevikstyrker, siges 
at være flygtet til Mantfchuriet. 

Den norske Kkibstviat 
Ten amerikanske Protest mod Kjen-

i Haag modjaget med 
jpkitffelse i Norge. 

Trststmngen. 
Frankrige fareslaar fuldstændig og 

streng allieret Kontrol over det 
tyske FmanSvæfen. 

Planen afviger radikalt fra det bri
tiske Standpunkt. Allieret-tysk 

Uenighed om Gjældskrav. 

Oplysning om Premierminister 'med et Jnfanteriangreb. Det var 
en jod Forestilling med omkring 
20,000 Tilskuere. Efherpaa henvend-
tfe to Damer sig til Generalen og 
spurgte, hbor den ncefte bilde blive 
holdt. De sagde, at de tilhørte en 
Kvindefredsforening, og at han gav 
Krig et faa tillokkende Udseende, at 
de ønskede at faa istand et Vækkelses
møde næste Gang for at tnodarbeide 
Virkningen^ af Krigsdemonstratio-
nen. 

„I Juli var der en høitidelig-De
monstration med flyvende Fanex, 
klingende Spil og Taler i Washing
ton, hvorunder^PræsidenteN blev op
fordret til at fastsætte en Dag om 
Aaret til at agitere for, „ingen Krig 
mere". Bevægelsen fagdes at bære 
landsvid. Det skulde blive Slut med 
Krig. Fredsduen skulde iføres Udøu 
delighed. 

„3r September begyndte Krigs-
trommerne at lyde i det nære Østen, 
Tropper og- Krigsskibe blev sendt til 
BerdenS Korsveie, tir Byen ved det 
gyldne Horn. Storbritannien kaste-
de fig i Brefchert. Nationernes Liga 
krøb ind i sin Cyklonkjcelder. Den 
gamle Verden? kyniske Diplomater 
smilede og Begyndte fcette poe fig 

Kristiania, 17de Okt. I fin Om-
tale af Voldgiftskendelsen i Skibs-
tvisten mellem de Forenede Stater og 
Norge siger Bladene, at Folk har 
hørt med stor Skuffelse "om den Pro
test, der blev nedlagt af de Forenede 
Staters Repræsentant, William C. 
Dennis, mod den. Nogle af Bladene 
paapeger, at Voldgiftsdomstolens 
Formand lagde Vægt paa den 
Kjensgjerning, at der ikke var nogen 
Grund for ikke at stadfæste Dommen. 

Et af Bladene siger: „Amerika 
har indtaget en ledende Stilling i in
ternational Voldgift. Dets Initia-
tiv vakte Beundring og Taknemme
lighed hos alle, der haabede paa en 
ny 2Era blandt Nationerne. Hvis 
den store Republik nu svigter, ram
mer det ikke alene et lidet Land, men 
selve Voldgiftsprincipet." 

Juryen i femte Retssag mod Burch 
udtaget. Los Angeles den 23de Okt. 
Udvælgelsen af den femte Jury for 
Behandling af Sagen mod Arthur 
C. Burch, Evanston, III., anklaget 
for Mordet paa I. Belton Kennedy, 
ble^fuldføirt idag. Mrs. Madalynne 
Obenchain, medanklaget, har to 
Gange været for Retten, men i samt
lige Sager baade mod hende og 
Burch har ikke Juryerne kunnet 
enes om ett Kjendelse. Den nu ud-
tagne Jury bestaar ckf 8 Kvinder og 
4 Mænd f amt 2 Kvinder font Sup
pleanter. ^ -

Jernbanesammenstntning. —New 
Aork den 19de Okt. Præsidenterne 
for tre af Landets fornemste Jernba
ner, der tiis. har en Kapital af $1,-
700,000;000, ett Sporlængde af 34,-
000 Mil, underhandler her idag om 
Sammenslutning. Banerne er Great 
Northern, jftorthem Pacific og Chi
cago, Burlington & Ouittcy. Et for
lydende om, at Chicago, Milwaukee 
& St. Paul skulde være med paa 
Sammenslutningen, kunde ikke -•.&* 
kræstes.' •' -'- ' :. .-/'"'.v:.. 

Ponzi for Rotten igjen. Boston, 
23de Okt. Charles Ijsonst, hviS 
Planer for hurtig Berigelse endte faa 
uheldig for et Par Aar siden, mødte 
1 Overretten idag som anklaget for' 
Tyveri og Komplot. Han afsoner 
for Øieblikket 8 Aars Strafarbejde 
far Brug «fPoften tilBestngelje. 

Paris, 18de Okt. M. Barthou 
har udarbeidet og forelagt Premier
minister Poincaré for Godkjendelse 
den franske Regjerings Svar paa det 
britiske Forstag ont to til fire" Aars 
Moratorium^ for Tystland. Skjønt 
nærmere Oplysninger ikke vil blive 
givet, førend Planen er forelagt Kom
missionen i Slutten af denne Uge, et 
det vigtigste Punkt et stramt Krav 
paa yderligere og strengere Kontrol 
med de tyste Finanser, før Kommis
sionen indrømmer nogen Rettelse. 
Barthou udarbejdede Svaret med^ Bi
stand af de bedste franske Experter, og 
Premierministeren vil gjennemgaa 
det sammen med Finansministeren og 
Ministeren for de befriede Ontraa-
der. 

Svaret forkaster praktisk talt dek 
britiste Forstag font kundgjort af Sir 
John Bradbury og stiller istedet et 
andet, der behandler Tyskland langt 
mindre lemfældig. Der lægges Vægt 
paa Nødvendigheden af en Konferens 
i Briissel og cn almindelig Forstaa-
else angaaende den interallierede 
Gjæld og hele Erstatningsspørgsmaa-
let før 1ste" Januar. 

Det antages, at den franske Regje
ring vil vente' til Konferensen t 
Brussel med sine videre Planer for 
en Afgjørelfe af Gjælds- og Erstat
ningsspørgsmålet og bil indskrænke 
Kommissionen til bare at bestjæfttge 
sig med fremtidig Kontrol af de tyste 
Finanser. 

Der er ett Itbltg Strid mellem. Pa
ris og London angaaenbe Spørgs
maalet om Afholdelse af Mødet i 
Brussel. Britterne er afgjort imod 
det, medens Frankrige er ligefaa 
stærkt i Fabør af det. Der er adskil
lig Uvilje i officielle Kredse over an
givelige Antydninger fra Britiste 
Kredse om, at Frankrige ved at til-
Hyde at nedsætte den tyste Erstatning 
mod Sløifning af sin egen Gjæld op
giver noget, som det aldrig vilde er
holde. Franskmændene erklærer, at 
Britterne ved at modsætte sig Konfe
rensen i Briissel ikke ønster at tomme 
i en Stilling, hvor de vil blive Be
tragtet fom hindrende en almindelig 
Afgjørelfe af Erstatningsproblemet 
ved at nægte at støtfe en Gjæld, der 

:tjke kan Betales. 

Paris den 20de Okt. Fuldstændigt 
og streng Kontrol over hele det tysks 
Finansvæsen med Myndighed til at 
forbyde Udgifter og regulere Beskat
ning samt Myndighed til at diktere 
Ordningen af de forskjellige tyste 
Staters Budgetter er de vigtigste 
Punkter i den franske Regjerings 
Plan for Løsning af Tystlands fi
nansielle Problemer, saa Landet kan 
blive istand til at betale Erstatning. 

Planen blev taften forelagt for 
Erstatningskommissionen af dens 
franske Medlem, Louis Barthou, og 
Drøftelsen af den vil begynde Lør
dag. Skjønt bet ikke var nævnt i 
det officielle Refumé, indbefatter 
Planen Sammenkaldelse af endel af 
Verdens fornemste Forretningsmænd 
for at faftstaa Tysklands Betalings-
evne og drøfte Spørgsmaalet om den 
interallierede Gjæld. 

Planen er samtidig et Svar paa 
ben britiste Erstatningsplan, der ny
lig blev forelagt Kommissionen af 
Sir John Bradbury, men afbtger ra
dikalt fra det britiste Standpunkt. 
Barthou anbefaler ett Konferens t 
Briissel for at behandle en Erstcchq 
ningsafgjørelse af bidt Omfang, den 
allierede Gjæld og Spørgsmaalet om 
tyste Betalinger i 1923 og 24. Han 
vil ogsaa begramse Erstatningstom-
missionens- Myndighed til Anvendel
sen af nye Garantier og Reformer for 
Tyskland og overlade større Sag«? 
til et internattonalt Møde. -

Ifølge Planen skulde Tyskland lidt 
ester lidt bringes paa Guldmyntfod 
og Begyndelsen skulde ste med Udste
delsen af Guld-Skatkammerobligatio-
ner. Barthou vil, at Tyskland skaf 
betale sine udestaaende Forpligtelser 
i Papirpenge, og han beregnede dg, 
at Tystlands Seddelmængde i Omløt 
j W tKnHættes paa 2den Side.) i*"*-
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