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Danmarks nye Regjering. 

Ministerkrisen i Danmark endte 
oltsaa foreløbig med en Rekonstruk-
tion af Ministeriet Neergaard. Den-
itXforelø&ige Løsning sees at have 
virket i alle Leire lige overraskende, 
idet Personskiftet indenfor Regjerin-
gen synes at bære et Spil af Tilfæl
digheder. I de politiske Kredse i Kjø-
benhavn tviler man paa, at det re-
konstruerede Ministerium vil faa no-
gen lang Levetid. Fra konservativ 
Side modtoges Rekonstruktionen 
med 'Skepsis og Kritik. „Berlingske 
Tidende" bemærker, at den ikke har 
udløst den politiske Spænding. Den 
konservative Rigsdagsgruppe førte 
langvarige Forhandlinger hele den 
paafølgende Dag, ogunder disse Yt-
redes fra de fleste Ledere stærk Mis
fornøjelse med Rekonstruktionens Re-
sultat og Mistillid til Neergaard. 

Under Overskriften „'Et 8 Dages 
Ministerium" skriver „Social-Demo-
f raten" blandt andet: Vi tilstaar 
vor Forbløffelse. Man sidder i før
ste Øieblik maalløs over saa megen 
Toobelighed. Intet Ministerium har 
været saa vel forsynet med Grunde 
til a^ gaa sin Vei sonV Ministeriet 
Neergaard, men af hvilke Grundejer 
disse tre sat paa Porten? Netop 
i denne Situation? Hvis Opgaven 
'var at sammensætte et Ministerium, 
hvor de gamle Modsætningsforhold 
bevaredes, et Ministerium som med 
absolut Sikkerhed vil maatte falde 
r— da kunde Opgaven ikke være løft 
bedre. Hhor lang Levetid skal vi 
spaa? Er 8 Dage ikke for meget? 
I „Nationaltidende"^ Artikel he-

der det: Vi tilstaar, at en mere 
uventet Overraskelse har vi ikke været 
ude for. Krisens Tyngdepunkt laa i 
Statsministerens og Handelsministe
rens Forhold til Landmandsbankens 
Community af 9de Juli. / Her lig
ger Tyngdepunktet endnu og vil det 
vedblive at ligge, indtil man fra 
Ministeriets Side fon forklare, at 
de to Herrer intet Ansvar har for 
Offentliggjørelsen — heller ikke 
medvirkende Ansvar. Men saa sker 
det overraskende, at den ene af de 
Ministre, font bifaldt Udsendelsen af 
Kommunikeet, udstilles og tager et-
par andre med sig i Faldet, inedens 
ben anden r— selve Statsministeren 

• — fortsætter. Der trænges i høi 
Grad en Forklaring. 

„Politiken" skriver Blant* andet: 
Dst-ved ydre Angreb og indre Splid 
opløste Ministerium var for svagt til 
at optage Finonslovsdebotten. Men 
er det rekonstruerede Ministerium — 
det tredie Ministerium Neergaard — 
stort stærkere? Selv den, for hvem 
det er magtpaaliggende at se en fast' 
Haand ved Statens Styre, maa svare 
nei! Ministeriet har ogsaa været 
angrebet af fine egne — 4ma to 
Grundlag, JryPortreguleringen og 
Elklæringen af 9de Juli. I den 
Anledning lader man to Ministre 
falde, som intet direkte har med no-
gen af disse Affærer at gjøre! Men 
hvor etf Retfærdigheden i Politik? < 

Regjeringsorganet „København" er 
vaturligvis lutter Tilfredshed. Det 

^skriver: 
Det nye Ministerium Neergaard er 

som det, det afløste, et rent Venstre-
ministerium. Det vil møde i Rigs-
dagen med et ærligt Tilbud om at 
fortsætte det borgerlige Samarbeidas 
Politik. I Folkethingets Haand lig-
ger det herefter, om denne^ Politiks 
Linie, skal følges, og vi vil tps^ at ey 

rolig Overveielse vil give det Resul-
tat, at et Flertal vil vælge en Fört-
fættelfe Jfremfor (æt fremkalde den 
Appel til Vælgerne, "som i modsat 
Fald vil blive den selvfølgelige Kon-
sekvens. ^ ' J" 

„Berlingske Tidende" afslutter en 
Artikel nteS følgende Udtalelse: 

„Resten er Tooge. Kun saa meget 
kan siges, at en ny Ministerkrise i en 
nær Fremtid vilde give Spørgsmaa-
let om Folkethingsopløsning og Valg 
umiddelbar Aktualitet." 

\ Amendement No. ./ 

Det Amendement No. 1, som fore
lægges Vælgerne i Minnesota den 
7de November, vilde ophæve nuvæ
rende konstitutionelle Indskrænknin
ger, som hindrer Indførelsen as et 
System for langsigtig^ Laan for Sta
ten. Amendementet, der er kort og 
fyndigt og forkloxer sig selv, fore
skriver følgende: 

„I det Øtemed at udvikle Statens 
Hjælpekilder paa Landbrugets Om-
raade skal Steffen have Ret til at op
rette og vedligeholde et System for 
Landbrugskredit og derved laane 
Penge og tilstaa Kredit til Folket i 
Staten mod Sikkerhed i fast Eien
dom Paa faadan Maade og under 
saadanne Betingelser og Vilkaar, font 
foreflrives ved Lov, og til at udstede 
og afsætte Obligationer for at skaffe 
Penge til faadattne UdlaanJ" 

Vedtagelse af Amendementet vil 
ikke i sig selv oprette et bestemt Sy
stem, idet Enkelthederne hermed er 
overladt til Legislatures 

Vælgere, som er inde for Amende-
mentet, maa f ætte et Kryds (X) lige 
overfor Ordet „Aes" paa den lyserø-
de Ballot. Stemmesedler, som er 
mærket paa nogen anden Maade eller 
indleveres uden at være mærket, vil 
blive tællet som afgivet imod Amen-
demen tel da Loven kræver, at det 
for at vedtages maa støttes af en Ma
joritet af de Vælgere, som stemmer 
ved det samme Valg. 

Mange Vælgere i Storbyerne er 
ligegyldige, og derfor maa Vælgerne 
i Smaabyerne og Landdistrikterne al
le støtte Amendementet, dersom det 
skal blive vedtaget. " 

Det er godkjendt af alle Partier. 
Et System for Stats-Farmlaan er 

ikke nogen uprøvet Ide. Denne er 
over 100 Aar gammel. South Da-
koka har havt en heldig Plan i Virk-
fomhed i fem Aar. Den vil hjælpe de 
føderale Farmlaanbankers Arbeide, 
formindske Renterne og tilveiebringe 
et System, hvis fornemste Øiemed 
er at tjene Landbruget hellere end at 
tjene Penge paa det. 

Sibirien og Rusland. 

Et Telegram dateret forrige Thovs-
dag Morgen fra Moskau mel
der, at det fjerne Østens Republiks 
Tropper havde begyndt at béfætteVlo-
divostok i Forstavelse med de japane-
fiffe Tropper, som ttu forlader Byen. 
Det er flere Dage siden, at det blev 
meldt fra Tokio, at Japan vilde træk
ke filte Tropper bort fra Vladivostok 

-den 26de Oktober, og at der var ikke 
saa liden Uro i Byen i Forbindelse 
med Forandringen. Man imødefaa 
adskillig Forstyrrelse, inden Republi
kens Tropper havde faaet Anledning 
til at sætte sig fast i Byen. 

Dér var mange Ting, som gav 
Grund til at vente Forstyrrelser un
der Forandringen. Der forefandtes i 
Vladivostok Levningerne fra en Re
gjering oprettet af Japaneferne og nu 
opgivet af disse. Saa var der Lev-
ningerne af den saakaldte „hvide" 
Hær under General Dietrichs, som 
havde bekjæmpet det fjerne Østens 
RepuMif (Regjeringen i Chita).. Den 
„hvide" Hær synes under de politi
ske Forholde i Sibirien at være ble
ven til en Samling Leietropper vil
lige^ til at tjene hvemsomhelst, der 
kunde holde dem med Mad. Endelig 
laa der tilbage i Byen betydelige 
Lagre af Vaaben. . Naar under saa-
donn^ Forholde en indrykkende Hær 
af en anden politisk Gruppe, Repu
blikens „røde* Hær, nærmede sig 
Byen, var det ganske naturligt at 
imødese endel Forstyrrelse. 
I Telegrammer til Idenrigsde-

partementet i Washington antydedes, 
at den saakaldte „hvide" Regjering 
holdt patt, at falde sammen, idet man 
ventede paa de „røde" Troppers Be
sættelse af Byen. Det antoges/ at 
General Dietrichs vtlde søge at træk
ke sig tilbage langs den kinesiske Øst-
bane, og at Admiral Stark, som har 
havt Kommandoen i selve Byen, -Be
redte sig til at reise Søveien med sine 
Tilhængere til Kamtchatka. De mod
tagne Rapporter tyder paa, atChita-
Regzermgens Tropper er tier udru

stede og viser Disciplin. . Repræsen
tanter for Regjeringen i Chita figer, 
at de Anførere for de „hvide", font 
tages tilfange, vil blive sat under 
Iiltale for Forræderi, mett at Ræk
kerne af de „hvide" Tropper og den 
civile Befolkning vil faa være i Fred. 

Med Vladivostoks Tilbagetagelse 
kommer hele Sibiriens Fastland til
bage til Rusland. Rigtignok er det 
fjerne Østens Republik en særskilt po
litis? Organisation; menedens Folk 
er .først og fremst russisk?" Der synes 
ogsaaxat være en nær om ikke helt 
forklaret Forbindelse mellem Chita 
og Moskau. Japan, font siden Wosh-
ington-Konferensen synes at have 
slaaet ind paa en forstandig Politik 
i Forbindelse med Sibirien, holder 
fremdeles paa den nordlige $el af 
Øen Sakhalin, men der er Udsigt til, 
at fremtidige Underhandlinger vil le
de til Rømning af ogfaa den Del af 
Sibirien og idetheleiaget. til Opgi
velse af tidligere militaristiske og im
perialistiske Planer overfor Sibirien. 

Gjenoprettelsen af tiet fjerne 
Østens Republiks Stilling ved Kysten 
ved Gjenerhvervelfen af Vladivostok 
vil sandsynligvis atter bringe op 
Spørgsmaalet om^de fremmede Mag
ters Anerkendelse af Chita-Regjerin-
gett. Japan har, om end ikke. for-
melt anerkjendt den, ialfald ført endel 
Underhandlinger med den. Regje-
ringen i Washington har havt ad
skillig Anledning til at se, at Chita-
Regjeringen visselig er en „de facto 
Regjering" t de Omraader, der er 
Tale om, men vil maafle afvente 
nærmere Oplysninger om det egent
lige Forhold til Moskau. 

Hvedeavlingen t Amerika. 

En Kjensgjerning af betydelig 
Interesse för Farmerne og specielt 
Hvedeavlerne i de Forenede Stater 
ir en, font fremgaar af Landbrugsde-
partementets Opgaver, nemlig at me
dens Landets Folkemængde og For-
Bruget af Hvede for hver Indbygger 
stadig er steget, har der været en 
gradvis Nedgang i Mængden af den 
Hvede, font avles for hver Indbygger. 
Denne Omstændighed burde have sin 
Indflydelse paa den fremtidige Hve-
dcavling her i Landet. 

Landbrugsdepartementets Aorbog 
for 1921 oiver en grundig Beskrivelse 
af Landets Hvedeavling og Markeds-
føring. Blandt de interessante 
Kjendsgjerknnger, som fremlægges, er 
det, at næsten en Trediepart af Far
merne i de Forenede Stater nu avler 
Hvede. I nogle Strøg af Landet er 
det over 80 Procent af Farmerne, 
font driver Hvedeavl. Alene Mais 
og Hø overgaar Hvedeavlingen i An
tallet af Acres benyttet, og under al-
mindelige Omstændigheder er det bare 
disse to Avlinger samt Bomulden, 
font overgaar Hvedeavlingen i Vær
di. I de ledende Hvededistrikter vil 
alt, som angaar Udbytte, Produk
tionskosten de og Pris, Berøre ikke ba
re Hvedeavlernes Velfærd, men hele 
Samfundets. Paa lignende Maade 
har Hvedeavlingen font Helhed meget 
at gjøre med hele Nationens Trivsel, 
sordi denne Kornsort træder ind i 
Landets Udenrigshandel i større Ud
strækning end nogen anden Avling 
undtagen Bomuld. 

Vort Land har udført, et Overskud 
hyert Aar i Landets Historie lige si-
den Kolonitiden undtagen 1836 ved 
Siden af, at holde Skridt med den sta
dig stigende Efterspørgsel her hjem
me. I Løbet af de sidste 20 Aar er 
imidlertid Omfanget af Udførselen 
gaaet ned undtagen^ under den kun
stige Stimulering af Udførselen , un-
der Krigsperioden. Hvedeproduftio-
nen er tiltaget mindre hurtig, eyd 
Befolkningen er boret, og denne Til
bøjelighed vil sandsynligvis vedvare, 
ialfalb. indtil vi kommer til det Sta
dium, hvor vi forbruger saagodtsorn 
al den Hvede, vi prouucerer. Paa 
Grund af Forbedringer i Fremgckngs-
ntaaden med Tilberedelsen af Mel i 
vore Møller, hvorved Brødet er ble-
bet mere tiltalende^ og endvidere paa 
Grund af tiltagende Velstand og paa 
Grund af den store Væxt i Bybefolk
ningerne, er Forbruget af Hvede pr. 
Indbygger i de Forenede Stater ste-
get i de sidste-80 Aar. 

Det er sikkert, at Bybefolkningen 
spiser mere Hvede pr. Individ end de 
Folk, som bor i Landsbyer og paa 
Landet. Der er mange Storfager for 
dette — Mangelen paa Haver i By
erne, Brødets Billighed i Forhold, 
at det ikke kræver Hjemmebagning 
osv. Den Omstændighed, at Befolk
ningen er tilbøielig til at trække sig 
hen til Byerne, særlig de store Byer, 
Utaa derfor ventes at have adskillig 
Indflydelse pcK^ det fremtidige Hor-
brug af Brøl*. " > \ 

•— . - • *2 -v-..:-

Der er bleven spurgt: Hvor ntegeit 
Hvede vil vi spise, dersom vi kan saa 
saa meget, vi vil? Før I860 var 
Forbruget pr. Indbygger her i Lan
des 3.8 Bushels; fra 1875 til 18'84 
var det 4.9 Bushels, og fra 1895 til 
1914 var det 5.6 Bushels. Den sti
gende Tendens blev afbrudt ved Ver-
denskrigen; men i Landbrugsdeparte-
•nientet tror man, den nu er indtraadt 
igjen. Hvor meget længere vil den 
vedvare? I Belgien og Frankrige er 
dette Forbrug naaet op til 8 Bu
shels ont Aaret for hver Indbygger. 

Dersom vi flal forøge vor Brød-
ration i nogen væsentlig Grad, maa 
vi avle mere Hvede, siger Landbrugs-
departementet. Vi avlede i Virkelig
heden mere under Krigen; men en 
Del af Forøgelsen var paa Bekqstning 
af velordnet Vexelbrug og andre Reg
ler for fornuftigt Landbrug. Med 
Hvedeprisens Stigning, siger Depar
tementet tilslut, „kan Produktionen 

forøges ved Brug af mere Gjødning 
og ved Dyrkning af mindre produk
tivt Land. Eftersom Produktion og 
Forbrug viser Tendens'til at nao 
somme Høide, maa nye Kilder \il 
Forsyning søges for at brødføde den 
tiltagende Befolkning. Den tiltræng
te Forsyning kan avles hjemme, eller 
den kan indføres.fra Canada, Argen
tina og andre Lande." 

Avlings- og' Horretnings-
tilstand. 

I fin Rapport for Oktober Mao-
ned til Føderalreserve-Kommissionen 
i Washington meddeler John H. 
Rich, Føitøralreferve-Agenten. for 
niende Distrikt, at den store Avling 
har bragt Forsendelserne over det 
normale, og at Markederne heldigvis 
har været istand til at optoge den 
Zgede Kornmasse uden noget Pris
fald. Jernbanerne, siges det, har 
vist rimeligt Hensyn til de Steder 
hvor. Vogne trænges til letbedærve-
lige Produkter. 

Kornforfendelfer modtaget i , de 
øvre Jndføhavne og Minneapolis var 
i September to Trediedele større end 
i August og en Femtedel større end 
i September ifjor. Meget mere end 
den normale Mængde blev modtaget 
af Hvede og Linfrø, medens Byg og 
Havre var Under den normale Mæng
de. Det vanlige er, at Hvedemæng
den til disse Steder fra August til 
Septemføwget? 'fra 11 til 28 Millio
ner Bushels. cJaar var Øgningen 
fra 14 Mill til 35 Mill. , Bushels. 
Rug pleier man at modtage om-
kring 3 Millioner Bushels af i Sep
tember; men denne September blev 
11 Millioner Bushels modtaget. 

Til South St. Pauls Kreatur-
marked kom i September ikke fuldt 
faa mange Kalve font i August, me
dens omtrent lige mange Kjør og 
Svin og omtrent en Fjerdepart fle
re Faar ankom, 

Priserne i Nordvestens centrale 
Markeder udviste for de fornemste 
Farmprodukter en mærkværdig Sta
bilitet med lidt Stigning i Septem
ber. 

Kulsituationen i Nordvesten har 
bedret sig som Følge af, at der til 
de øvre Jndføhavne i September 
kom 17 Gange faa meget af bitumi-
nøse Kul font i August samt en liden 
Forsyning Haardkul. Dobbelt saa 
meget af bituminøfe Kul kom til dis
se Jndføhavne nu i September som 
i September ifjor. Hvis Seiret bli
ver gunstigt, er det muligt,' at 'to 
Millioner Tons af alle Slags Kul 
vil komme til de. øvre Jndføhavne i 
Oktober og November. Dette vil 
talt bringe den Kulforsyning, font 
iaar er bragt op til disse Steder 
over Indsøerne, op til 4 Millioner 
Tons mod en normal Forsendelse af 
omkring 9 Millioner Tons. Det 
skulde være muligt at skaffe det 
manglende pr. Jernbane eller ved 
at bruge andet til Brændsel. 

Detaljhandelen i september var 
som vanlig paa denne Aarstid. Sal-
get af almindelige Handelsvarer til
tog en Tiendepart og Salget af 
Trælast gik ned -lidt.,, Detaljhand
lerne kjøbte mindre Manufaktur-, 
Kolontal- og Jernvarer af Engros
handlerne i September end i August, 
men mere af SkoM. Af Farmred
skaber solgtes bare H«zlvparts^ faa 
meget i September som i August. 
Sammenlignet med Fjoraaret var 
Detaljsalget af Handelsvarer lidt 
større og af Trælast omtrent en 
Fjerdepart støfcre. S 

Fabrikvirkfomheden gik ned i Træ
last, men gik op i Mel- og Linfrø-
produkter. Melproduktionen steg 11 
Procent fra August til. September i 
alle Dele "af Distriktet. Produktio
nen i Minneapolis alerte var omtrent 
den famnte i September söm. den 
;øjennemfnitlige for Tioaret. For

sendelsen af Hvedemel fra Minneapo
lis og de øvre Jndføhavne steg med 
omtrent ett Trediedel' fra August til 
September og" bar næsten 10 Procent 
større end i September tfjor. 

Grubedriften gtf, naar Kul und
tages, ned mellem August og Sep
tember. Forsendelsen af "Jernerts 
fra de øvre Jndføhavne gik ned en 
Fjerdepart, medens Kobber- og Sølv-
produktionen gik ned bare lidt. Kul-
produktionen i Montana var tre-
Gange faa stor font Følge af Strei
kens Bilæggelse. _ 

Byggevirksomheden i sexten større 
Byer i dette Distrikt har vedblivende 
været meget stor, font man jo fer 
af Mangelen paa Bygningshaortd-
værkere, men viser nu Tegn til at- af
tage. Byggetilladelserne i Septem
ber iaar var for bygningers Vær
di en Femtedel mere ertb j Sep
tember ifjor, men Antallet af Byg
getilladelser var lidt mindre.. 

Arbeidsforholdene vedblev i Sep
tember at være tilfredsstillende og 
normale. I alle Brancher har flere 
Solk været i Virksomhed som Følge 
af Streikbilæggelserne. . 

Omsætningen . i dette " Distrikt 
maalt med Bankdebet paa individuel
le Kontoer bar 14 Procent større i 
September end i August. Øgningen 
bar den mindste i nogen af de sidste 
tre Aar, Men lidt større i Septem
ber iaar. end i September ifjor. 

Kreditsituationen har ikke under
gået nogen ftørre Forandring i det
te Distrikt den sidste halbanden Moa
ned. Opgaber fra bisse Banker til
hørende Føderalreserben t' de større 
Byer i dette Distrikt biser en Øg
ning af 9 Millioner Dollars i Ind-
skudene i September og en Øgning 
af yderligere 1 Million de første to 
Uger i Oktober. I September bleb 
3 Millioner af dette udlaant til 
Kunder, ober 2 Millioner bleb an
bragt t Værdipapirer og 2y2 Mill, 
bleb brugt til at øge Reserven i Di-
striktets Føderalreserve-Bank. 

Rapporten indeholder et Afsnit 
om Udsigterne for de amerikanske 
Faareopdrættere, hbori det siges, at 
disse nu er bedre stillet end nogen
sinde. De Forenede Stater forbru
ger betydelig mere Uld hvert Aar, 
end det producerer, og det resterende 
er hidtil blebet opbeiet bed Indfør
sel. Den 21de September traadte 
Fordney-McCumber-Loven i Kraft 
og lagde en Told paa Uld og Faa-
reprodukter, som giber de Forenede 
Staters Faareopdrætteré en sto): 
Fordel. Det bedste, Faareablente 
nu kan gjøre, er at øge' Produktio
nen fortest muligt. 

Mellem 1910 og 1923-gif Antal
let af Faar i de Forenede Stater ned 
fra, 52 Millioner til 36 Millioner. 
Der bar to Aarfager til dette. Stig
ningen af Landprtferne hidførte, at 
de store Betesmarker bleb opstykket i 
smaa Farme, hbor det ikke gik an 
at holde store Faareflokke. Der var 
desuden en skarp Konkurrence fra 
nye Dele af Verden font Australien 
og Argentina, hbor der bar fuldt op 
med Beiter, der bar omtrent fri for 
Faareopdrættere.. Faarene derfra 
bleb solgt i vore Markeder under 
Produktionskostendet her i Landet 
mellem 1913 og 1921. 

1914 har han befæstet Ht Ry font en 
mere end almindelig Administrator 
og politisk Taktiker. 

Giolittis kraftfuldt Optræden ved 
forskjellige Anledninger har foranle
diget, de klerikale til at kalde ham 
„Diktatoren". Han hor imidlertid 
vist sig at være den kraftige Mand, 
font Gang Paa Gang har grebet Ro
ret for at bringe Stotsskuden paa ret 
Kjøl. Man har bebreidet hom, at 
Hon ved Opretholdelsen af den nød
vendige Disciplin inden sine Tilhæn
geres Rækker ikke altid har været 
saa nøieregnende med Midlerne, og 
at det var et stramt Regimente han 
førte.- Hans personlige Hæderlighed 
og Poolidelighed hor dog været aner
kjendt as de fleste. 

Mussolini er forhenværende Socia
list. I Krigen deltog han med Ud-' 
mærkelse, og efter dens Slutning op-
troadte han font Fører for de ultra-
nationale, de hyperpatriotiske. Ita
liens største Fare, mente han, var de 
yderliggaaende Socialister. Han op
fordrede sine Landsmænd tik at orga
nisere sig mod de røde og slaa dem 
ned uden at vente paa Regjeringens 
Indskriften. Hans Ord vandt Gjen
klang. Overalt dannedes Fasci di 
Combattimento — en Slags Ku 
Klux Klan. Begeistringen for Fas-
cismo bleb stor, og Mussolini blev 
stlb balgt til det italienske Parlament 
med overbceldende Flertal. Rigtig-
nok stiftede Bebægelsen efterhaanden 
Karakter, og Pressemeddelelserne i de 
sidste Maaneder har tydet paa, at 
Fascisti ofte opførte sig. møre som 
lcbløfe Bander end som Patrioter. 
Mussolini felb har dog hele Tiden 
cpbaadt som Talsmand for Lob og 
Orden. 

Dagens ZHomfc i Italien. 

I Presfetelegrammerne angaaende 
de brogede Forhold f"Jtalien f om 
Følge af, at Fascisti har tbunget Mi
nisteriet Facto til at tage Afsked, fo
rekommer to Nabrte, der har særlig 
Krab paa Opmærksomhed. Det ene, 
Giovanni Giolitti, vætter Minder 
om talrige politiske Konflikter i Lø
bet af de sidste tredive Aar, det an
det, Benito Mussolini, fjender, man 
kun fra det sidste Aars Tid. Begge 
Mcend er blevet kaldt „Diktatoren"; 
Mussolini kaldes det nu, og Giolitti 
er blevet kaldt det flere Gange før, 
naar hay under vanskelige Forhold 
blev nødt til at gribe Regjeringstøi-
lerne. ; 

Giolitti, font Kong Victor Emanu
el nu flal henvende sig til om at dan-
ne et nyt Ministerium, har tre Gan
ge før »været Italiens Minifterchef. 
Hart er en gammel Mottd, over 80 
Aar, m^n hører til denne villiestærke 
,og haanWrste piemontesiske Race, 
der har ydet en., faa betydningsfuld 
Jndfäts i „det trsdie Jtalien"s Til-
bliven og Organisation, og uden 
Hvilken det rtatiortdte Samlingsvært 
formodentlig i end høiere Grad, end 
Tilfældet har været, vilde være bls-
vet krydjet af Utopisterne, Frasehel-
terye og Revoltemogerne. Som In-
denrigsminister i Zonordellis Mini
sterium 1900—1903, derefter, som 
Ministerchef for første Gong i l903 
—1905, fa^ igjen fra 1906 til De
cember 1910 og.endelig fra 1911 til 

Arbeidsdepartementet. 

Chefen for Arbeidsdepartementet i 
Washington, Secretory of Labor 
Davis, gav forleden i en Tale lidt 
af Departementets Historie. Det nu-
værende Arbeidsdepartement med sin 
udstrakte Virksomhed er Resultatet af 
en Bebcegelse, font begyndte kort ef
ter Borgerkrigen og førte til Opret
telsen af et „Bureau of Labor" un
der Indredepartementet i 1884, Et 
Ledholdende Krab paa, at Landets 
Arbeidere skulde bære repræsenterede 
i Præsidentens Kabinet, førte til, at 
der bleb bedtoget en Lob; der blev 
undertegnet af Præsident Toft i 
Morts 1915, og font oprettede et Ar
beidsdepartement (Department af 
Labor) f om et eget Departement og 
overførte Arbeidernes Affærer til det
te fra „Department of Commerce 
ond Labour". Til det nye Departe
ment føiedes ogfaa Children's Bu
reau, Bureau of Immigration > og 
Bureau of Naturalization. Den 
nye Lotfgav Arbeidsministeren bl. a. 
Ret til at mægle i industrielle Tvi
stigheder, oer maatte opstaa mellem 
Arbeidere og Arbeidsgivere. 

Hvert of de under Arbeidsdeparte
mentet henførte Bureauer føger at 
fremme Lønsoréetdernes Vel. Bu
reau of Immigration kontrollerer 
Indvandringen til Landet, og beskyt
ter ifølge de Love, der er vedtoget of 
Kongressen, de amerikanske Arbeide-
re mod skadelig Konkurrence fra an
dre Lande. 

Bureau of Naturalization har bl. 
a. til Opgave at undersøge Arbeids
forholdene, ved regelmæssig at faa 
Underretninger fra de forskjellige 
Kanter af Landet om^ Efterspørgsel 
og Forsyning paa Arbeidshjælp, og 
at holde Arbeidere og Publikum i det 
Hele toget, underrettet om Arbeids
forholdene, Lønningerne, Arbeidsløs-
hed. Leveomkostninger m. m. -

„The Conciliation Service" føger 
at afgjøre industrielle Tvistigheder og 
at virk» for Samarbeide mellem Ar
beiderne og Arbeidsgivere. , 

„The Woman's Bureau" og „The 
Children's Bureau" arbeider for 
Kvinder og Børns Beskyttelse blondt 
dem, der er ansat i Industrien eller^ 
i Befljæftigelfe i ondet Erhverv. 

„The Employment Service" føger 
at finde Ansættelse for Arbeidere. 
Denne Afdeling har udviklet fig til 
en vidtrækkende Organisation der fy
ger at knytte Arbeiderne tii sit Arj-
beide,. f amt at føre Arbeiderne og Ar
beidsgiverne sammen, for derved at 
afværge Arbeids løshed i.Landet) 

^Kvinderne og Balget. Et langt 
større Antal Kvinder, vil stemme iaar 
end for to Aar siden i Staterne i 
Norden? Mange Partiledere mener 
endog, at Minderne vij ofgjøre Ud
foldet (ff det kommende Valg. eller 
med andre Ord: at Änsvaret for 
Valget vil blive la&t Pflta Kvindens 

Skuldre. Hvis Udfaldet skulde vise 
sig at være til Skade for Land og 
Folk, vil Kvinden oltsaa faa Skylden, 
og, ombendt, hun kan kræve teen 
for et landsgovnligt Valg. 

Dette er noget, sont enhver Kvin
de bør være paa det rene med, før 
hun afgiver sin Stemme. Amerikas 
Kvinder har aldrig, font aktive Bor
gere, været stillet lige overfor et stør
re Ansvar. Hvad vil de gjøre? Hvor
ledes bil de flare den Opgave, de har 
for fig? Forhenbærende Forbunds-
senator Albert I. Beveridge har fuld 
Tillid til deres sunde Omdømme. I 
en Tale, som han holdt her om Do
gen, kom han ind paa al den bilde 
Radikalisme, som "breder fig ober 
Landet og, efter hbad hön mener, 
truer bor Forfatning og den bestoo-
ende Samfundsorden. „Det er," 
sagde han, „en Forsynets Tilskikkel
se, at Kvinden har Stemmeret i Til
der som disse. Kvinderne er ©arm-
fundets Ballast. De giver sig ikke 
ud paa Eventyr, men holder paa de 
Ting, som er prøvet. De forener 
praktisk sund Sans med gode In
stinkter, og paa Grund heraf er de 
Balance-Hjulet i Folkestyrets Ma
skineri." 

Dette er høi Ros for Kvinderne 
som Vælgere, og den kommer fra ett 
Mand, hbis Ord har Vægt, cit Frem
skridtsmand, ikke en Bagstræber. Det 
staar nu til bore Kvinder at bise, at 
dett smigrende Dom er fortjent. 

Dr. H. G. Leach hyldes. En Mid
dag til ÄEre for Dr. Henry Goddard 
Leach og Frue bleb ifølge „Nordist 
Tidende" forleden gibet i Waldorf-
Astoria Hotel af New Aork Chapter 
af American-Scandinabian Foun-
dation. Ca. 200 deltog og rent kap'-
pedes om at hylde de afholdte ZEres-
gjæster. Foundations Præsident, den 
bekjendte Redaktør og Taler Hamil
ton Holt, præsiderede og fremhæbe-
de bl. a. i sin Indledningstale, at in
gen i Amerika habde gjort saameget 
til Fremme af et benskabeligt Forhold 
mellem be nordiske Lande og Amerika 
som Dr. Leach, der ikke alene habde 
været Foundations Sekretær i ni 
grundlæggende Aar, men var blevet 
selve Fundatsen paagrund af sin 
Dannelse, Takt og Administrations-
ebne. Saabel Holt som flere følgen
de Talere fremholdt Dr. Leach som 
en Mand flikket til at bære ameri
kansk Minister i et as de flandinavi^ 
fle Lande. Mange Telegrammer vat 
indløbet, deriblandt fra de tre skan
dinaviske Legationer i Washington, 
Foruden Mr. Holt talte fhv. anteri-
kanfl Minister til Danckark Dr. Mau
rice Francis Egan, dansk General
konsul Georg Beach, svensk General
konsul Olof H. Lamm, Kommandør-
løitnant I. A. Gode pact de Norskes 
Vegne, Foundations første Præsident 
Dr. F. Lynch, Kjøbmand Ludwig 
Nissen, Eloyton Jones, Formond for 
Foundations Chapter i Jamestown, 
og Dr. John H. Finley, fhv. Chef for-
Staten New Aorks Undervisnings-
væsen. Tilslut talte Dr. Leach og 
frembor i dybtfølte Ord sin og sin 
Hustrus Tok og tokkede specielt Re-
daktøren as Americon-Scondinovion 
Review, Miss Hanno Astrup-Lorsen, 
Miss Agnes Nielsen, Socialkomiteen 
og Foundations nuværende Sekr^ 
tær, Mr. James Creese. De forskjel
lige Landes Nationalsange blev sun
get mellem Talerne. Fru Leach. blev 
overrakt en svær Blomsterkurv og 
den svenske Bossonger ved Metropo
litan William Gustafson fang akkom
pagneret af sin Hustru. 

Guldbryllup. Statsauditor C. W. 
Clausen i Olympia, Wash., feirede 
20de Okt. Guldbryllup. Dagen blev, 
skriver „Washington Posten", festlig-
holdt over føle Hovedstaden, ttzi 
Statsauditoren er en as Byens æld
ste og bedst kjendte Embedsmænd. 
Hvor hott kom og gik, bar der Gra
tulationer, Gaber og Opmærksom
hed af en alter anden Art. Der bar 
en liden uofficiel Fest i Stotskapito-
Iiet og en mindre Fomilifest om Af
tenen, ,hbori Statsauditorens Broder 
Apotheker B. A. Clausen og Frue fra 
Seattle deltog. Guberaør Hart og 
andre Statsembedsmæyd indfandt" 
fig for at gratulere og overrække en 
smuk Present. 

Charles W. Clausen blev Mt t 
Iowa, hvor Foderen C. L. Clausen, ? 
Stifter^af Muflego-Menigheden, den' 
første norfl-lutherfle Menighed i 
Amerika, do bar Præst; kom i 1888 
vestover og tog Homestead i Kitsap 
County, Washington. Han bor Far-
mer og Skolelærer i nogle Aar, men 
kom saa. ind i Politiken, bleb Asses
sor. Auditor. Kasserer o.s.v. i Kitsap 
County, og har siden 1904 været; 
Statsauditor.^" Tp-


