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Det nwre Osten. 
Ambassadør Herrick forelægger fvr 
Poincare Amerikas Svar paa Ind

bydelsen til Lausanne. 

Iagttagere vil blive fdfot Ameri
kas Interesser indstrænker fig ät 

humanitære Formaal. 

med Transaktioner foretaget af Sko-
lekommisfionen, havde taget Afffed. 

Paa' Grund af. den overor^entliglGreenacre afflog at -give Grunde for 

Forskudsbetaling. 

j 

London den 27de Okt. ' Wrhenvæ-
rende Premierminister Nikolas Ka-
logeropoulos af Grækenland blev 
idag arresteret ifølge Ordre fra den 
Kommission, som anstiller Efterforsk-
ilinger angaaende det gmffc Felttog 
i Lilleasien, telegraferes det til Ex-
change Telegraph fra Athen. Ansva-
ret for Nederlagene og Smyrna-Felt-
toget bliver væsentlig tillagt Prins 
Andreas, Ex-Kong Konstantins Bro-
ber, og Kvlogeroponlos, siger Tele-
grammet. 

Athen den 28de Okt. Prins An-
dreas af Grækenland, Ex-Kong Kon-
stantins Broder, ankom hertil idag 
paa Torpedojageren „Aspis" og blev 
indsat i ensomt Fængsel. Prinsen 
er anklaget for at have nægtet.at ad-
lyde Generalstabens Ordrer og for 
at bære ansvarlig for de græske Trop-
pers Nederlag foran Sangarius. 

Konstantinopel den 27de Okt. Ind-
bydelsen til Fredskonferensen angaa-
ettde det nære Osten i Lausanne den 
13de November blev taften overrakt 
Angora-Regjeringens herværende Re-
præsentant, Hamid Bey. Hamid be-
klagede, at Konferensen ikke skulde 
holdes i en tyrkisk By. Tyrkerne vil 
reise til Lausanne, sagde han, skjønt 
det bliver vanskeligt for Delegaterne 
at vedligeholde Forbindelsen med Na-
tionalforsamlingen i Angora, efter
som Tyrkerne har hverken moderne 
Radioapparater eller hurtiggaaende 
Torpedobaade. " . • " 

"'H am id mener, at Mustafa Kemals 
Nærværelse ved Konferensen. vilde 
have bidraget til at udjævne alle 
Stridigheder i Forbindelse med Ka-
piwlationer og, Strædet. ' Som det 
nu er ordnet, sagde han, maa disse 
Sager henvises til Angora med den 
Følge, qt Konferensen bliver forlæn
get. ... V ; "" V" 

Paris den 27de Okt. Henri Frank-
lin-Bouillon har afslaaet Udnævnel
sen som fransk Delegat til Konferen-
sen i det nære Østen. Som Grund 
herfor anfører han i et Brevjil Pre
mierminister Pomcaré, at den briti
sse Agitation imod ham. kunde hidføre 
Vanskeligheder.. 

Angora den 27de > Okt. Nationalist^ 
forsamlingen her har valgt General 
Jsmet Pascha til Udenrigsminister 
istedenfor Aussuf Kemal Bey, som- i 
Thorsdags begjærede Afsked. Jsmet 
Pascha førte Underhandlinger for de 
tyrfiffe Nationalister med de alliere
de Generaler i Mudania og bliver en 
af Nationalistdelegationen til Freds-
konferensen i Lausanne. 

Paris den 30te Oft. Den-^arneri-
fansfe Regjerings Holdning med 
Hensyn til Fredskonferensen i Lau-
sanne angaaende det nære Østen blev 
meddelt Premierminister Pomcaré 
iastey af amerikansk Ambassadør My-
ron T. Hérrick. Kommunikeet, 'der 
blev offentliggjort iasten, tyder pack, 
at de Forenede Stater ønsker kun at 
sende Iagttagere til den paatænkte 
Hott ferens, for at betrygge visse Ret
tigheder som Beskyttelsen af veldædi
ge, opdragende og religiøse Jnstitw-
tioner. Frihed for kommercielle An
ledninger, Beskyttelse for Minorite-
ter. Frihed i Strædet og for arkæolo-
gift Forskning og Studium. ) 

Efter at have paapeget, at den 
fornemste Hensigt med den paatænkte 
Konferens bliver at slutte en.Freds
traktat med Tyrkiet og ordne Pro
blemer, der er^opstaaet som Følge af 
Fiendtligheder^mellem de - allierede 
Magter, Tyrkiet og Grækenland, er-

S flærer Kommunikéet: .. 
„De Forenede Stater ønsker ikke 

at deltage i de endelige Fredsunder-
.hanMinger eller at paatage sig noget 
Ansvar for de politiske og territoriale 
Foranstaltninger, som der maa blive 
truffet, af den Grund, at det hverken 
Här h'avt Krig med Tyrkiet eller d?t 
.er-en Part til Vaobenstilstanden af 
Ä918. De Forenede Staters Regje-

vil dog ikke give Set Indtryk, 
|of. be Forenede Staters Interesser er 
tznindre berettiget til Hensyn end an-
ijbre Magters; det vil heller ikke give 

lave Pris paa Minneapolis Tidende 
maa vi strengt holde paa den Regel, 
at Bladet betales i Forskud. Adresse-
lappen viser altid, til hvilken Dag 
Bladet er betalt, og hvis derfor For-

T*— "k Abonnementet ikke er mod-
^tate Historical j Udgang, bli-
ver "bcbtomuici^v .... jment strøget. 
Denne Regel»bliver strengt overholdt 
lige overfor olie Abonnenter uden 
Forffjel. 

flip paa Rettigheder, som det besid-
der sammen med andre Magter, og er 
heftet ikke ubekymret om de involve--
rede humanitære Interesser." 

Den fælles Indbydelse fra de bri
tiske, franske og italienske Regjerin-
ger, hvorpaa dette Kommunike er et 
Svar, blev overrakt Udenrigsministe-
ren den 28de September af Repræ
sentanter for disse Regjeringer. Det 
blev sagt, at Indbydelser blev sendt 
til Japan, Rumænien, Jugo-Slavien, 
Grækenland og Tyrkiet for en Kon
ferens i Lausanne den 13de Novem
ber for at slutte en Fredstraktat og 
gjøre Ende paa Krigen i det nære 
Østen. Den russiske og den bulgarske 
Regjering blev ogsaa indbudt til en 
senere Dato for at deltage i Forhand
linger angaaende Strædet. 

Konstantinopel den 36te Okt. Ha
mid Bey, den tyrkiske Nationalist«-
gjeringS Repræsentant ä Konstanti
nopel, modtog fent iasten en Note 
fra Angora-Regjeringen, hvori anta-
ges de allieredes Indbydelse til 
Fredskonferensen i Lausanne. No-
ten vil af Hamid Bey blive forelagt 
for de allierede Høikommissærer her. 

Amerika tnöbgöfB. 
Frankrige og England enige om at 

indbyde de Forenede Stater til 
M^det i Lansanne. 

"Paris den 26de Okt. -Frankrige 
og England er blevet enige om at 
indbyde de Forenede Stater til at 
deltoge i Fredskonferensen for det 
nære Østen i Lausanne 13. Nov., blev 
det oplyst fra paalideligt Hold idag. 

Den franske Regjering har støttet 
den britiske Udenrigsminister Lord 
Curzons Forflag om at indbyde 
Amerika til at deltage i Forhandlin
gerne, fordi Lausanne-Pagten vil bli
ve én Modifikation of Sevres-Trok-
taten, der blev oprettet ved Verdens
krigens Slutning med omerikanfl Bi-
stand. Curzon stillede Forflaget i 
en Note til den franffe Regjering. 

Hensigten med Konferensen i Lou-
sanne er at udarbeide en Plan for 
permanent Fred i det nær? 'Øften. 

Washington den 28de Oktoöer. De 
allieredes Note indbydende de For» 
•ettebe Stater til at deltage i Freds-
konferensen i Lausanne den 13de No
vember blev idag forelagt Udenrigs
minister Hughes af Ambassadør Ged-
des af Storbritannien og de franske 
og italienjke Charge d'Affaires. Den 
amerikanske Regjering siges allerede 
at have besluttet, at den kun skal re-
presenteres af en Iagttagers 

Washington den 28de Okt. ™ De 
Forenede Staters Regjering har un
derrettet de allierede Magter,"^tor-
britannien. Frankrige og Italien, 
om, at den vil blive repræsenteret 
ved Konferensen i Lausanne af offi
cielle Iagttagere. Dette blev oplyst 
i Departementet iasten, efteråt den 
formelle Indbydelse til Konferensen 
fra de tre allierede Magter var fore
lagt Udenrigsminister, Hughes i Ef-
t e r m i d d a g . '  f . . ~  ' '  

Det blev i denne Forbindelse offi
cielt aabenbaret, at Rusland vil blive 
tilladt at tage Del i Underhandlin-
gerne angaaende Dardanellerne, og 
at Bulgarien ogsaa viljaa komme til
orde 

Skolestyremedlemmer anklaget før 
Korruption. Chicago, 30te Oktober. 
Grandjuryen kundgjorde idag, at Til
talebeslutninger vor udstedt mod fire 
Medlemmer ap Skolekommissionen, 
Dr. Sodie Bay.Adair, Mrs. Pouli-
ne Stkuwjng, Edword Dov^S og Al-
bert H,^Severmghause, der anflageS 
for Forbrydelse. Kundgjør^lsen fulg
te jfge-efter at aMte^nde Statsa^-
vokaHp E^Mt S. HoLgeS og Isaiah 
T. Greenaere,. der havde Mwt del-
taget-i UvdersøF^ey af-Beffhldmn-
gerne om Korruption t Forbindelse 

sin Afskedsansøgning, men erklærede: 
»Jeg hor min moralske Lov ot be--
vare." 
- Samtidig begyndte Justitiarius M. 
L. McKinlcy af Kriminalretten en 
Undersøgelse af et angiveligt Kom-
plot om at bestikke et Granhjurymed-
lcm. Et af Jurymedlemmerne sag
de, at det vor blevet sagt hom, at det 
vilde være „udmærket, hvis et Med-
lem of Juryen vilde udstade en Er-
Heering om, at Undersøgelsen foreta-
ges stir Politiske Formaal."^ 

Lusdrikkorbudet. 
Feibttdcts Gjennemførelse paa frem

mede Skibe ndsat, indtil Høieste-
ret har fortolket Loven. 

En sjelden Høiti^lighed fandt 
Sted Fredag Fm. mellem Kl. 11 og 
12 i det norske Konsulat i St. Paul, 
idet det første Storkors af St. Olaf 
givet specielt for fortjenstfuld Virk
somhed i Amerika, nærmere bestemt i 
det norske Amerika, af Konsul E. H. 
Hobe blev overrakt .Formand for den 
norsk lutherske Kirke i Ameriko Dr. 
H. G. Stub.. Overrækkelsen formede 
sig som en smuk, stilsttld Høitidelig? 

Kwrkors pf St. Msk. 
Konsul Hobe overrækky Dr. S<nb det 

sjeldveH«Lk:rs^g» iSbnfaktet i 

Washington den 25de Oft. Gjen-
nemf*irelfen af den nationale For
budslov, forsaavidt fremmede Skibe 
i amerikanske Farvande angaar, vil 
blive udsat, indtil dette Afsnit af Lo-
vender blevet fortolket af Høiesteret. 
Denne Fortolkning kan ventes sent 
næste Maaned eller i December. 

Regjeringens Beslutning herom 
blev formelt meddelt Højesteretsdom
mer Brandeis idag, og "denne afflog 
derpaa ot tilstao forskjellige Damp-
skibslinier Udsættelse med.^Hensyn til 
Gjenemførelsen af Dommer Hands 
Kjendelse i New Iork. Hand afviste 
deres Ansøgning om permanent 
Retssorbud mod føderale Agenters 
Anvendelse af Volsteadloven. Bran
deis var efter Forlydende enig med 
Advokaterne for Regjeringen og 
Dampskibsselskaberne i, ot Regjerin 
gens Beslutning om at udsætte Gjen 
ttentførelfen of Forbudsloven gjorde 
det unødvendig at foretage nogen Ud 
sættelse ad retslig Bei ved en Super 
sedeas-Ordre, som Dompffibsselsko 
6erne havde anmodet om og Justits 
departementet samtykket i. 

Beflutningen angaaende Gjennem-
førelsen fandtes i ett formel Ordre 
udstedt af Finansminister Mellon til 
ToldembedSmænd og ForHudsagen-
ter. Denne blev udorbeidet, efterot 
Mr. Mellon havde havt en lang Kon
ferens med justitsminister Dougher
ty. Ordren var ledsaget af,en For
kloring fra Mellon. I Henhold til 
denne Ml Volsteadloven gjennéntfø-
res Paa samme Maade som før 
Doughertys Kjendelse af 6te Okt. for 
fremmede (Skifres Vedkommende. 

En af de Faktorer, der førte til 
Beflutningen om_ ot udsætte Gjett-
nemførelsen, skol efter Forlydende 
være Ønsket om at undgaa mulige 
internationale Tvister, før Loven er 
blckiet fortolket of Domstolene. Pro
tester ventes fro fremmede Regjerin
ger mod Lovens Gjennemførelse, 
særlig fro dem, hvis' Love bestem-
mer, ot Skibsbesætninger flol have 
Rusdrifrotioner. Skulde Høiesteret 
støtte Doughertys Kjendelse, kunde 
der opstaa en Siwation, der kunde' 
føre til et Krav til Kongressen om 
at modificere Volsteadloven.' 

Doughertys Kjendelse er gjen-
nemført for amerikanske Skibes Ved
kommende, dog forklarede Forbuds-
embedsmænd idag, at Kjendelsen ikke 
forbyder Skibe ot føre Spirituosa 
for rent medicinske Øiemed. Forkla
ringen, blev givet i Forbitrelse med 
en Hændelse nylig i London, da 
Damperen „Præsident Harding". af 
britiske Myndigheder blev beordret ot 
tage ombord 
vin. Britisk Lov kræver, at hvert 
Skib, der >eiser fro Storbritannien, 
flol hove en Gallon Brændevin for 
hver' 100 Passagerer pda treLie 
Klosse. v . 

Konsul Hobe for den stilfulde Maa
de, hvorpaa Overrækkelsesceremonien 
vor arrangeret. Idet han. nedbad 
Guds Velsignelse over Konsulen og 
hans Familie og de tilstedeværende 
udtalte Dr. Stub Ønsket om en stør
re Aandens Samfølelse mellem dem, 
der er af norsk Byrd. 

Dermed var den officielle Del of 
den jenfle, smukke Høitidelighed for-
hi. Hjertelige Lykønflninger fra de 
tilstedeværende fulgte og Fotografer, 
der havde indfundet sig, fik det travlt^ 
Ceremonien fulgtes ftf en Luncheon, 
givet af Konsul Hobe t St. Paul 
Hotel.- . 

GmbWbp/derkrigen. 
Retssager verserer aller ventes mod 

631Kulgrnbearbcidere som Følge 
: «f SMfttrriiglrøl I 

tr. H. 

Græsk Prins arresteret. . Athen, 
26de Oft. Aviserne beretter, ot Prins 
Andreas, Broder af forhenværende 
Kong Konstontin, igoor blev orreste-
ret.: Korfu under Ankloge for ot ho
ve bidroget til den græske Armes 
Nederlog i Lilleasien. Han vil blive 
bragt til Athen ombord paa en Tor-
pedojager >eg interneret vpao Slottet. 

Missionærer taget tilfange af Ban-
ditter. Shanghai den 31te Okt. En 
Bandithær, der plyndrede og delvis 
brændte Byen Shangtsaifien i Pro-
vmsen Honan Lørdag Nat, bortførte 
H. E. Ledgard af JndlandSmissionen 
i China og? andre Missionærer, mel
des der hid fira Hänkow. MrS. Led
gard og hendes Barn undgik Ban-
dihterne og flygtede. ? ^ 

hed. Værelset, hvor den fandt Sted, 
var smykket med Blomster og store 
Portrætter as Præsident Harding.og 
Kong Haakon omgivet of amerikanffe 
og norske Flag. Tilstede var endel af 
Dr. Stubs Venner og andre frem
skudte Mænd i 04 ved Tvillingbyerne. 

Konsul Hobe, der vor i officiel Uni
form med Ordener, holdt en smuk 
varmtfølt Take i Forbindelse. med 
Overrækkelsen. Det Hverv, han hav
de idag, havde beredt hom den største 
Glæde. ^ennHAWMM Aar havde 
han havt Anledning til at se Frugter
ne of Dr. Stubs store Arbeide og vel
signelsesrige Virksomhed paa det kir
kelige oq sociale Omraade, og Re
sultaterne of hans Hengivenhed og 
Indflydelse. Konsulen dvælede ved 
Dr. Stubs Indsats t* amerifanfk 
Samfundsliv, hans Arbeide i Idea-
lernes og norsk Kulturs Tjeneste, en 
Virksomhed, som Moder Norge nu 
havde hædret ham for ved at give 
ham den høieste Wresbevisning, der 
kunde gives nogen Mand udenom de 
kongelige. Konsulen gav Udtryk for 
den almindelige Glæde over denne 
USmærkélse, den harmonerede vel 
med det norfl-amerikanffe. Folks Øn
sker for Dr. Stub. I Norge min
dedes man med Tak Doktoren og hans 
store Arbeide og Indsats baade i det 
religiøse og det kulturelle Liv. Med 
en Tak fra den norffe Konge og Re
gjering for, hvad han havde udrettet, 
og med Ønsket om en lys og lykkelig 
Fremtid overrakte derpaa Konsul 
Hobe Ordenens Insignier Storkor' 
set, til Dr. Stub. , " -'- . 
I en smuf Svarfole- udtalte Dr. 

Stub sin dybe Takne^melighÄ» 
for dette Tegn paa ZEre og Anerkjen-
delse. Han var født under Stjerne
banneret og havde pirket under dets 
Beskyttelse og det--«nerikonske Folf 

5 Galioner' brænde- Wr bans Folk; men gjennenl stærke 
Blods- og Kulwrboond' vor han og
saa knyttet til det gamle Land, og et 
af hans Livsformaal havde været ot 
styrke Forbindelsen mellem Folkene 
paa begge Sider of Hovet, virke for, 
at norske kulturelle Værdier kunde 
blive Led i Udviklingen her og at og
saa specielle norske Træf-kunde kom-
me til at præge den amerikanske Fol
ketype. En stor Del af det norske 
Folk var besjælet af samme Tanke. 

Det var tredie Gang han var hæ
dret paa denne Maade. Som Tals
mand sömmen med andre for densam
me høie Idealer og Tanker troede 
Hon, at Kong Hoakon og det norske 
Folk gjenneqr denne LEresbevisning 
havde villet hædre det norffe Folk i 
Amerika og da særlig den norské Kir
ke i Amerika. Det var med Wlelsett 
heraf, at han med dyb Taknemmelig-
hed modtog Storkdrset^ Dr. Stub 
sluttede med en dybfølt^ak til og 
Velsignelse over Norges Konge og 
AoLt og en særffilt hjertelig Tak til 

Chicago, 28de Okt. Jatt 631 Fag-
forenings-Grubearbeidere staat an-
flagre for Mord og mindre Forbry
delser og Forseelser i Forbindelse med 
Grubeorbeiderkrige Landet rundt 
ifølge Oplysninger somlet af United 
Presse 11 of Kulgrubearbeiderne, 
alle tilhørende United Mine Workers 
cf America, er bentud nnklaget for 
Mord, medens Anklagerne mad Re
sten gjælder Mordkomplot, Drab, Op
rør og Forræderi. 

Retssager mod 554 of Gruvearbei
derne verserer for nærværende i St. 
Claireville, O., Wellsburg, W. Vo., 
og Chorlestown, W. Va. 9de' Nov. 
begynder Sagen mod 77- andre Gru-
beorbeidere for angivelig Delagtighed 
i Herrin-Massakren i Marion, III. 
Dette bringer Antallet op til. 631. To 
Domfældelser er fleet i St. Claires-
ville, hvor 13 Medlemmer af United 
Mine Workers var under Tiltale for 
Mordet paa John I. Major ved en 

Lepubliken Luthemen 
Fem Million^ Indbygger? i de rige 
-Oljefelter omkring Lemberg vil 

være selvstomd^e. 

London den. 28de Oktober. Fem 
Millioner Indbyggere i de rige Olje
felter vmkring Lemberg i det østlige 
Golizien agter at erklære sig som 
„Republiken Ruthenien", blev det op
lyst tasten. Det siges i diplomatiske 
Kredse, at Sagførerfirmaet Barn-
bridge Coleby og Woodrow Wilson 
er blevet engageret til ot beskytte den 
vordende Republiks Interesser. 

Tanken er, at Reisningen stal kul
minere i Forbindelse med de polske 
Valg-, som finder Sted den 5te No
vember, og midt i Maaneden vil en 
Delegation Ruthenere bede AmbaS-
sadørroodet i Paris om Autonomi 
ästedenfor den nuværende polske Ok-
kupation, som te allierede gov Be
myndigelse til, indtil Omroodet er 
bestemt disponeret over. ^ 

Ruthenerne agter at gjøre Oprør 
mellem Valget og Ambassodørrao-
dets Møde, soo de kan forhandle med 
Ambassadørerne om en fuldbyrdet 
Kjendsgjerning. 

uorganiseret Grube 
O., 27de Juni. 

nær Lafferty, 
Dominick Venturo-

to, anklaget for Mord i første Grad, 
blev dømt til Sfrafarbeide paa Livs
tid. Dan Agesti, anklaget for Drab, 
blev funden skyldig og flol dømmes 
senere. 11 andre, hvoraf 7 er ankla
get fyr Mord i første Grad, faar sine 
Sager behandlet nu, en ad Gangen. 
-I Wellsburg, W. Va., verserer Sa

gen mod 216 Unions-Arbeidere an
klagede for ot være Skyld i Sherifs 
H. H. Duvals- .Død ved Cliftonville-
Gruben. 7 Unionsorbeidere blev 
dræbt i Kompen i Cliftonville mel
lem Deputies og Streikere. Advo
katerne for John Kaminfly, hvi^Sag 
behandles først, søger at faa den hen
lagt til anden Jurisdiktion poagrund 
as angivelig Fjendtlighed mod Fog
foreningerne i Brooke County. ' 
I Chorlestown driver man paa 

med Sagerne mod 325 Gruvearbei
dere, anklagede for Mord og Forræ
deri i Forbindelse med Deputy Sher-
iff I. C. Cores Død under den Be
rømte Marsch Mod Logan County i 
August 1921. Over 500 Tiltalebe
slutninger er udstedt mod Mændene 
co, hver enkelt er anklaget for Mord. 
Blondt de anklagede er C. P. Keeney 
og Fred Mooney, henholdsvis Præsi-
dent og Sekretær for United Mine 
Workers Distrikt No. 17, samt H. 
W. Blizzard, prominent i Grubear-
beiderkredss>. . ^ • 

Foruden Mordsagerne, som United 
Mine Workers nu forsvarer for Ret
terne, trues Fagforbundet af Sags
anlæg for $1,000,000 i Erstatning. 
Sagsøgeren er en Filial af Willis 
Cool Co. i Charleston og^Erstotnin-
gen søges for Ødelæggelse af Kompa
niets Kulgruber i Raleigh County. 

Fabrikbrand. New Aotk,, 30te 
Oft. Et Menneske omkom, 15 Piger 
sovnes og 18 kom alvorlig tilskade, 
da Kosbier-Chatsield Companys 
Shellac-Fabrik i Brooklyn brændte 
taften. Bygningen er omgivet vaf 
flere "store Skjortefabriker, der be-
ffjæstiger mange Arbeidere. I den 
brændte Bygnings fjerde Etage vor 
der ogsaa en Skjortefabrik; medens 
Shellac-Fobriken benyttede de nedre 
Etager. Der vor 50 Piger "som ar
beidede Overtid i Skjortefabrikn7 da 
Ilden brød ud. Mange of Pigerne 
blev nødt til MHoppe ud M Maduer-
ne for iffé at orcende inde. > 

Jordrhstilse. Casper, Wyo., den 
2toe jDft. Huse blev rystet her inat 
som Følge af et Jordsyæw i Oljesel-
tet 45 Mil i Nord' Wr 
Skade blev anrettet. ^ 

Al-amerAanff Konferens. Wash
ington den 30te Okt. Den amerikan
ske Regjering har modtaget uofficiel
le Forsifringer fra de fem mellem
amerikanske Stater Honduras, Gua
temala, Costa Rico, Salvador og Ni
caragua om, at de vil antage Præ
sident Hardings Indbydelse til en 
ol-amerikanfl Konferens i Washing
ton, blev der oplyst i Udenrigsde-
partementet ibtig. Konferensen, der 
begynder 4de Dee., flol behandle mel
lemamerikanske Anliggender. 

Forholdene bedres. 
KrigsfinanAkorporationens Chef, En> 

gene Meyer, finder „enormt be-
drede" Forholde i Besten. 

Washington, 30te Okt. De almin 
delige Foretningssorholde i Vesten er 
„enormt bedret" mod, hvad de var 
for et Aor siden, erKærsde oBmini 
strerende Direktør for Krigsfittons-
forporationen Engene Meyer Ir 
idog efter en tre Ugers Tur i 6 vest 
lige Stater. ' • - V 

Forretningsforholdene i Vesten 
holder paa ot bedres, sagde han, Md 
tagen hyor der er Hindringer som 
Følge af Mangel paa Jernbanevog 
ne og hvor de stedlige Forholde 
nnolertidig' hor taget ert Vending til 
det værre. Meyers reiste i Califor-
ttia, New Mexico, Utah, Minnesota, 
Wyoming og Montana. 

I New Mexico og vestlige Texas 
havde Tørke været en alvorlig Fa 
re for Kvægavlen, men Foranstalt 
ttittger var truffet for ät sende Kvæ 
get fro Tørfeiistrifterne ind i gamle 
Mexico og Nabostater, hvor der vor 
Foder og Vond. Det vilde antagelig 
blive den største Kvægforsendelse 
Landets Historie. 
- I de midtre Fjelddistrikter havde 
Meyers lagt Mærke til ,ot en over 
stødig rig Potetesavling havde vir 
ket uheldig paa Forretnwgstilstan 
den, medens Mangelen på Jernbane 
vogne havde hindret Forsendelsen qf 
Hvede i Nordvesten. Ellers bedredes 
Forholdene 'stadig. Faare- og Uld 
industriernes Tilstand var tilfreds 
stillende, ligedan Kvægindustrien i 
Matsbettetme. 

Mr. Meyer meldte, ,at private 
Bonkinteresser i stigende Udstræk
ning støttede kooperative Markedsor
ganisationer. Dette mindskede Kra
vet paa Penge fra Krigsfinanskor-
porationen og viste, ot denJfoopera-
tive Tanke spredte sig. Der syntes 
ogsaa cd være en Tendens blondt Ve
stens Formere til ot betale sin Gjæld. 
Dette fremgik af Korporationen For-
retmngsopgaver, der viste Tilbagebe
talinger af $12,000,000 tif $15,-
000,000 pr. Moaned. 7 

MK NtsUens Ktgre. 
• — • 

Faseisti-F^reren har dannet e« H I 
Regjering i Italien. Embeds-

eden aflagt for Kongen. > M 

Ministrene og U«derse?ret«rrerne 
ge Handlingens Mænd. De gamle > 

Politikere ignoreret. ;-^4 

Danserinde begaar Selvmord. — 
San Francisco, 28de Okt. Mrs. W. 
D. Harris, New flovt, 24 Aor gam
mel Danserinde, ffjød og dræbte sig i 
et Voerelse i Palace Hotel her tgaor 
Astes i hendes Mands. Moders og 
andre SlkegtningeS .Paasyn. Hun 
havde netop havt en Ordstrid med 
dem ifølge Napporten, fra Politis. 
Mrs. HarriS var kjendt paa Scenen 

Ingens som Marguerite 
cg Violinistinde. 

Rom, 26de Okt. Premierminister 
Facto og hele hans Ministerium tog 
Afsked iasten som Følge af FosciM 
fiendtlige Holdning mod det og Or- ' 
dre om almindelig Mobilisering as 
deres Styrker Laydj^t rundt, hvis -
Mnisteriet nægtede ot træde af. 

Det blev ventet i Rom taften, at •' 
Kong Victor Emmanuel vilde vende . 
tilboge til Hovedstoden Fredog for, -
at konferere med politiske Ledere før 
Dannelsen af tty Regjering. Situa
tionen blev betragtet som haabefuld 
i Rom. I enkelte Kredse antog man> t' 
ot enten Vittorio Ärlondo eller Gio*'- -
vonm Giolitti, begge tidligere Pre-
mierministre, vilde faa i Opdrags ^ 
danne nyt Kabinet. -' ' 
I politiske Kredse mente man, ot ^> 

Foctos Kabinet besluttede at hæftet 
sig tilboge hovedsagelig for ot opnqa' 
Dannelsen af en stærk Administra- ' 
tion, der ved den tilstundende SaBk- 1 

ning of Deputeretfamret f unde væt<: 
istand til at møde Fascisti. Enfelte 
spekulerede paa, om Fascisti vilde. -
modtage Tilbuds om Portefølje i et 
Kabinet med Giolitti eller Orlando. 
i Spidsen eller raskt udføre fin Tru-' rg 
sti om ot gribe Magten i Landet. ; 

Rom den 27de Okt. Benito MuS-
soltnt, Lederen for de mægtige Fas? 
cisti, er af Premierminister Facta 
indkaldt til Rom for ot underhandle ' 
angaaende Optagelse af Fascisti i et 
rekonstrueret Kabinet med Facto som 
Regjeringschef. United Press blev 
officielt underrettet om, at Facto fo- w 
reløbig ikke vil indlevere Begjæring - ~ 
om Afffed for sig og sit Kabinet. Foe- - " 
ta vil kun træde af i Tilfælde af, at : 

M u s s o l i n i  n æ g t e r  a t  g o o i n d  p a a 1  
budet eller stiller for store Krav. #4;; 

Rom den 27de Okt. Foscis^S ̂  *i 
Coup for Repræsentation t den ita
lienske Regjering syntes idag at være ̂  
vellykket. r 

Formel Kundgjørelse om Prentter-1 ? 
minister 'Factas og hele Hons Kabi-
nets Afffed ventedes idog. Flere of 
Hons Ministre har allerede traadt af. 

Bonito Mussolini, Lederen for de ' 
militante „Sorte Skjorter" eller 
Fascisti, er Dagens Mand. * > 

Det var hans aabne og ligefremme 
Erklæring, ot hans Organisation paa . 
næsten 800,000 yderltggaoende Na
tionalister vilde" gaa til Kamp, om de 
ikke fik politisk Aner kjendelse, 'font 
hidførte Krisen. 

To Statsmænd — Vittorio . ÖW.. 
lando og Giovanni Giolitti — blev 
nævnt idag som Factas mulige Efter
følgere. Begge har været Regje-
ringschefer før. Orlando var Itali
ens Repræsentant ved Fredskonfereti- \ 
een i Versailles. - > 

Det blev anseet som næsten sikkert^ 
ot dersom en af disse to bliver af 
Kong Victor Emmanuel anmodet om 
ot danne et Kabinet, vil Fascisti bli.- i 
ve tilbudt stærk Repræsentation • i -
Regjeringen. ' 

En Kabinetskrise blev betragtet 
som ttuttdgaaelig, do Michoelo Bian- --
chi, Foscistis Sekretær, erklærede 
paa Partiets Landsmøde, font nylig ; 
blev afholdt i Neapel, ät et Kabinet, a 
som havde sin Tilblivelse hos det nu
værende Parlament, var ulovligt, 
idet han poopegede Feil ved det Valg- " 
maskineri, der førte de nuværende De
puterede ind i Parlamentet. ^ M 

London den &8de Okt. Officielle.* 
Telegrammer idag fro Rom melder, 
ot Regjeringen er tilstrækkelig for- _ 
beredt til at holde Orden. Det si-
ges, at mon ikke imødeser nogen 
Sammenstød. Der er TroppestyrLsx ^ 
i alle de større Byer. 

Central News bringer et Telegram 
sra Rom om, ot Regjeringen som Føl
ge os Bedring af Situationen, har 
tilbagekaldt Ordren, der proklamerer 
Krigslov. ^ 

Paris den 28de Okt. Premiermi
nister Facta of Italien udstedte idag 
en Proklamation, hvori det siges at 
oprørske Demonstrationer i flere ita
lienske Provinser har til Hensigt at 
hindre Statsmagten, melder et Tele
gram modtaget her idag. ; 

Rom den 28de Okt. Benito BW-
" iFortstrtte? vaa Lden (side.) 1 

u 


