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Eucossutjkigeuz gottg. 
De Alliekede et alle Begue paa 

Offensiveu og vindct 
Fremgaug. 

Systeme gribcr attet til Busen af 
Gasbsmber. 

Oele sidste Uges Krigseftertek 
drin-get dar betognet en Zortsasttelss 
as Omslaget i Stillingen i det state 
øg Oele tagt-t. Afgsrende Zejrc hat« 
de Allierede ilke vundet, men de 
er paa Offensiven alle Vegmx og 
noch Frcnmang vinder de bar-de 
Ost og Beil og Eodpst oq Sydvcsst 
Det bar not ladt, som den tyslc 
Kronprinsts oildc fortfættc Offen- 
flven imod Verdun, men Tyslerne 
bar faaet iaa nieset at gsre med 
nogenlunde at holde Etillingen an- 

dre Siedet-, at de bar maatlet sagt- 
ne Munpm der. Te senere Dach 
Welsdingkr vlser. at Franfkmæwdene 
nu ncrtmcsst er de angkfbende vcd 
Mun. —- Der kenn-ed meqet 
stinkt wo Oftfrontmy og Arrig- 
Meme opbyder alle Kræfter for 
at holde Kapel. Men Null-ferne 
m stadig Wen Its-neune og to- 
ger i Tusle ttl Sange —- Oa- 
saa jra asiatisk Tytli hat der i de 
fidste Dage ver-set meldt om rus- 
sifke Zeite. So jølgende Dagsoverz 
figt 

,- 

«"" 

dS Mist-items M Its-Ia Kon- 

p- 

) 
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Torsdag. —- J Gaar lykkes 

tkol over hole Mometzsskoveth fom 
Toffel-ne Aftenen forusd var tmsngt 
ind i. ngaa ellers Nord for Som- 
mefloden tmr Briman gjokt Frem- 
gang. Tuskekne sich at have lidt 
fort-re Tab nirde dekes Anstrle paa 
Troncsssfoven Baade- Franffmasus 
dene da Tofkerne End soc Summe 
fyncs mmneft at have lzoldt Hvit 
— Omkring Verdun, sasrlig paa 
Weide-lesdean lpøjrc Brod, Om- der 
vmet kasmpet haakdt mellem den 
wfkc Kronprines’s Tropper og de 
franskc Forfvarew Tom-me angrcb 
Londssbmsn Fleuky oq Chapitrc oq 
Vaux Ekooene i Masseformation 
oq vandt nagen Grund, men Paris 
erklæten at di- betaltc dersor mcd 
svcrre Tab. —- Russetnes Ave-ice 
over Ztmkbodfloden benimod Qsovcl 
sum-s at onst-e stilnet af. Oafaa i 
Vukowina og Galicien snnes Gene- 
ral Brussiloffiz Hast- sor Tidcn at 

holde OviL — Mcn i Armenieu 
bar de russiske Tropver haft Held 
mod fig. De bar indtaqcst Mamaks 
Votum 30 Mit Vcsft for Erzerum 
og omkrina samme Afsmnd fra Er- 
zeugun. Tyrkerne satte Jld paa 
Byen idist de ioklod den. — Rom 
melder om Held i Italiens-ums 
Kamp, dog udcn ftsrrcs Imago-UT 
De sko have generobret Stillingck 
paa Moutv Tarni-. 

F r c d a g. — General Brussb 
Taf-f- frygtelfge Slag paa PMer- 
ien svnes at vcere genoptaget usw-k- 

3 ret. Msn midteetidig i det mindste 
fvnes Østrlqstysterne at have stand- 
set Rasse-ne langs Stothod Begge 
Sidef Wes at have bkaqt vckbdige 
Forstwininqer as Mænd og Banden 
M denne titaniite Kamp, fom gælder 
Wien af den over-made bew- 
dellqe strategifke By Kot-eh —- 

Mere fydpqa kasnwes der am- 

Ltzent Use faa haardt paa nedre 

STIMME for at Laufe General 
M WHAT-I flanere hole den 
Music-W Mit-. Mtrigeme ind- 
W, at Mute er tmant 
W von Bochmers Front pcm 
sine siedet-, men qur. at de 
nd sonst-amech n meet tschi-ge 
W Ists-. at de hat Mange- 

Nnnden PrennerxsiEint-Um erkia«rede, 

Tda Lmn i Haar ialtc i Hause of 

Fortunens-, nt Briterneii Forfyning 
smed Linn-Hunnen var tilstrækkelig, 
da at den srnniisdrit:ske Offensiv 
-i)lot dar i Ein Begtmdelfe Den an- 

den lidtalelse var as Lloyd Gent-ge, 
der fee var AnmmnitionssMinister 
ag nu er Krigsminiiter. Han erllæs 
rede, at den bkitisle Produktion af 
Annnunition snari vilde bli«ve over- 

vasldende, oq at de m)e Fabrikter 
og Værtsveder ikie endnn var naaet 
en Trediedei af, lwad de evner. 

Han foriikrede, at Zejrstrennnen 
nu var vendt fig i Netninq af de 
Allierede, og den vil vedblive at 
ilnde i den Netnincp 

Lørdag. — Eiter den korteste 
Votiibardering, der er gaaet fdmd 
for en oigtig Aktion paa Vesrfroni 
ten, er de britiske Hast-e paa 
Zotncnefloden attek smktet fremd-d 
og dar erobret flere vigtige anden 
Lsinies Stillinger. Oper en Strass- 
ning af fire Mil er de naaet een 

Mit frem, og de bar hoidt det 
windne twds voldsosnme Moden- 
gkeb. Dei-es Freingangs ftrategifse 
Vewdning bestaak i, at de nu er i 
Linie med Franskinænsdene, der hids 
til havde avankerct vafkere end 
Brücan Tyskernes anden Linie 
stal have væket langt mindre iottii 
fioeret end del-es ferste Linie, lwoti 
for der ikie behevedes faa lang 
Bombardering fornd for Angrebet 
Briteknes Tab var for-holdng lille. 
—- Zka de Franste paa Somme- 
Tloden seneldes iniet as Wningk 
men Belzierne bar beqyndt en veds 
holdende ag edelnwende Bombar- 
derinq as Tyfiernee Vesmftninger. 
—- Fra VerdnniFronten meldes 
blot osn franike Anat-ed —- Kam- 
pen vaa Siokbodszrdnten eitler end- 
nn nden Nin-relic- til noaen ai Si- 
derne. Te vigtiafte Meldinster fra 
rnsififk Eide naslder Operationer i 
Kaukafien Zierfnkfien melder om 

sorilat on betydeline Vindinaer fra 
»Im-lerne san fnnes at have be- 
’gyndt en nn Offenfiv i Euer-um 
Ida Ball-net Eanem det wrkiike 

iRiges Hirt-te En rugiifi Fremgang 
Hangs denne Linie vilde affkære de 

Iterer Heere i Soden og atter nd- 
Hseeite Baadad for Fan- 

; Feinden —- Vriterne bar nu 

Hnaaet Tyslernes ttedie For-spars- 
Hlinie Nord for Zommeflodem og 

Jde bar avanceret site Mil fiden l. 

ianlL da de begvndte nækoasrende 
Offenfin Berlin tilftaak officielt, 
at General Haigs Fan hat vundet 
Grund, ais-at den dar beiat Tro- 
nesJSkoven Briternes Tab beitri- 
ves nf Berlin sont ,,n1eget aldorlis 
ge«. Tnfketne Wes-, at Atmtebene 
er ftandlet, nien Kanwen vedvarer. 
Vtiterne hat taaet 2000 Mand til 
Fanae Tofkeknes Modstand bar 
dasret bunt-nassen men Beitekne hat 
bidtil været i Stand til at haide 
de vundne Stillinger. —- Paa den 
russiike Front feres den voldsoms 
me Kamp mer Baranovichi, nickt-eng 
Situationen pan Sidlhad er nier- 
andrei. Russerne meidet oni ice 
Mke Angkeb paa Landsbyen Stro- 
beiva, hville alle blev flaaet tilbage, 
og Rusiekne vandt nye Stillinger. 
— Nordvesi for Friederichstad dar 
Systeme tilbageslaaet rusfiske An- 
qveb, medend Rusferne paafiaat, at 
de her iilboqeilaaei Mike Anat-ed 
End-it for Rina. —- J Galikiew 
næk Delattm ,paaliaar Wien, at 

Plusia-tue hat Weile«-ei en russ- 
skik Flei. der feist-at- at tret-me End 
i Byen —- Jiaiienfse Tupper hor- 
indtoget lickke listig-ist stillinger 
pas note Mem-Oel oa liandlet 
wkdiomme Forleq pas at genauste 
dem. 

Mandaa —- sampen pag 
Miso-stets hat sagt-ist ier ti- 

ytnfke ferne Linie-Z stograuc. — 

Paa Ostiwnien i Rast-heben oft 
Lutsk lasinpcssks der atter haardt Ined 
Rusferne «an Offenjiven Jfølge 

IWien er alle Angreb her bleven 
ti«lbageilanet. —- Peirograd meldet, 

Hat Rusferne bar iaget den vigtige 
JVy Vaiburt i tytkifk Akmenien, 60 
Mil Syd for Sortelmnssdaoncn 
Trebizond, fra Tyrkerne — Jtas 
lienerne gar-, ifle Rom, sindig 
Fremganq iniod -Øftrigerne, fcerlig 
paa Pofinia, oq de hat tilbages 
ilaaet lockte Modangreb med ftort 
Tab for« Ansgribernc. — Iyd for 
kSomme anqreb Tyskerne Lørdag; 
TAfisen under Duelle as Tanne-, indJ 
tog La Maisonnette og Landsbyeni 
Biaches, og lcvngere Syd tkcengte 
de igennem franfke førfte Linies 
stegrcwe Men fra alle didfe IMes 
der drev Franikmcendene dem se- 
nere tilbage ved ftærke Modangreb. 
—- J Champagne er der atter Al- 
tivitet, og her hjælper Rusferne, 
der forleden Vom til Frankrig, 
Franskmændene — Fem britifkc 
Patrollkirawlere .·og fern sbrisifse 
Daninvfkibe siges at være torpederet 
af iyfke Undervandsbaade. 

Tit-scha. — Uvejr hat last 
sig over Slagmarken i Mannig- 
og Fjentlighederne er væsentlig 
ftandssei for Tiden i SommesTiftkiks 
det, hvorfra de sidste Efterretninger 
krediterer Briterne ntged en yderlii 
get-e itok Seit over Tyikerne ncer 

BazentiwLiePetitsSskoven i Rast-he- 
den af Simng og ved Ovillerss 
laiGokfelle — Der bomdarderei tat-r 

Souvislle i Padua-Schienen — J 
«lofal Aktion« under Regn og 
Taaqe hat Briterne taget flere M- 
llere til Zunge i SonimesDiftriks 
tei, faa Antallet as dem, de har ta- 
aet til Fangc lfide-n l. Juli, nu bele- 
ber sig til 189 Officerer og 10,- 
779 Meniae Da de her erobret 
17 spære og 133 leitete Kammer i 
denne Ti1d, sorndcn fleke, som« ikke 
er bmgt ind, eller som Idelagdesj 
under Bombarderinqen —- J Vol-I 
Ilmnien i Omeanen ai LutsL er 

Tentoncrne blcven wutmet til at 
viqe for Niisfekne og traslke M 
tilbage forbi nedre Lipa-Flod, dg. 
Russerne vedblivek at forfslgc 
Monden De bar gfort en 13,000 
Mund Fanger og crobrei 80 Ka- 
nonen —- Jislge en Melding ira 
Vudapeft bar Grev Michael Kar- 
lovi resigneret lom Prasfident for 
det unaarnlke uaibkengige Parti og 
vil danne et nvt Parti, der vil for- 
lange sickblikkelig erd mellem Un- 
garn oa dets Fiender med eller 
nden Tnlklands og Mit-ins Billi- 
solle-. 

Tags Morgen -— Tusker- 
ne lmr angrebet Vkitterncsz Ztilling 
oed Longueval Nord for Summe 
mcd Gasbomber, men Slaget var 

ocd fidstc Melding uafgjort. —- 

Fod for Smnme vcd Vjaches og La 
Maisonnette er Slagct mellem 
Franskmasndene og Tyskekne staa- 
ende. —- Fm Østfronten melder 
Wien, at Rusfernes Angveb i Eg- 
msn Syd for Lutsk er tnislykkedes, 
men i Kakpatherne nnsk Zabie og 
Tatarow har Russerne drovet Oftris 
gerne tilbage fka derzes fremmefte 
Lin-le, men ikkc fra den-s Schad- 
stilling. —- J Ninljcndcn af Riga 
angriber Nuslernc von Hindert- 
bukg Arme megct stærkt, men alle 
dercs Angwb er ifl. Berlin blevet 
tilbagellaaet nwd ftorc Tab. —- 

Rom meldek pm Italieners Sejr 
Wer Øftrigere..paa flere Punkten 
—- Angaoende Kampcn i Tyrkiet 
er Efterretningerne fka Petquer 
og Konstantinopcl ntodstridende.—— 
Der meldes om Artilleriskamp mel- 
lom Dentoncr og Allicredc spaa 
Grasitlen af Gartenland 

I 

Satans-sen 

Den Im lænqe few-wes M, 
Mut Sol-schicke fr- Dom-Mk 
aus-m »so-cis den ts. Jau, h 
W «qlle WM W 

cr un .«k-:-pc-derct. Tonne-d er san 
imidlertid Forfnningen of adfkkllii 
ge Numre atter paa det IIærtItcste 
ud-tømt. En anden Seirding bør 
imidlcsrtid være under Vejsrs og kan» 
mcd Rinteligde ventcs her i Au- 
gust· Fra den Tid venter vi, at 
kunnt- bave tilftrækkeligt Lager til 
at forfyne alle Kander. 

Jmidlcrtid kcm vi nok indtil vi- 
deke fylde Ordner paa følgendie 
Nature: 

Konventis Salmebog Nr. Jl, 36 

og 49 A. 
Nu Salmebog Nr. 23 V. og 20 

Dau. Luth. Publ. Haufe. 

W 

York eget Hand. 
W 

Otto Arbejdere fokbrændt. St. 
Louis, Mo» is. Juli. J en ber- 
værende Hjulfabrik eksplodercde i 
Gaar en Beholder med 500 Bund 
smeltet Metal. Otte Akbejdere blev 
slemt fokbrcenidt 

I 

Den voldsomme VII-me fik for- 
leden Das Skinnerne m Chimgso 
Northwestern Bauen til at fpkede 
sig nær Turim Jq., med den Fil- 
ge, at et vestsaoende Pasfogektog 
gis af Spore-L En Bogagemand 
blev soc-stet. 

. 

Astten Sowrszjorulykkew Fort 
QHSz M W W,«R. 
Y» 11. Juli. W M of For- 
tets Befætning, isom i Goa- begav 
sig nd paa en Baadtur, savnes· 
Pac- Kyften er der fundet to af 
Panier i foksraaet og bevisdstcss 
Tilstand. 

I 

De fatlige Banefkæringer. En 
For mod jire Born dræbt i Penn- 
sylvania. Synb11w, Pa·, 11. Juli. 
Paa en Bancskæring her udenfor 
Vyen paafsrtess en Automobil of 
et Jerkrbattetkva. Seks Menneskcr 
drasbtesT en Mond og hans fire 
Vorn og cen til- 

Paul Si. Hodsom en 20 Maa- 
insder Søn as Mr· O. A. Hodfoin 
der er Prassident i Beloiere Stute 
Bank i Bohnen-, S. Das-, imude 
en Tag sinnst sat paa en »Ihr- 
kmckcr«, sont ban tog og tmmisde 
nim: nasstcs Tag døde Barnet ai 

Giftcn i ,,F-jrekrackcr«en. 
. 

Manne Faskcmtnrcr hat fat Li- 
vct til i Block Hills i den sidste 
Tid Tid pan Hoidtlttvet Kreatnres 
ne form-rot for tin-net af den og 
dør oni nogle fan Dage. Op til 
denn-e Tid imr et Dtrfin Landmasnd 
inifiet fra vot til syv Kreatur-ist 
dock paa den Monde. Mai-ferne 
er iwide af III-ver mange Stoder. 

. 

Disr wddes op. Philadelpbia, 
Pa» 7. Juli. Politiet foretog Sim- 
dag Nat en Razzia i Byens be- 
kygtede munterer og arteitevede 
522 Personen-, Mænd og Kvinder. 
IDe akrefterede tilhørtc for Stat- 
stedelen Vyens Bei-rule, men der 
bar ogfaa jierc Medlemmer af 
kendte og agtode Fomilier blandt 

) . 

: OBørnelanmielfe i Illinois. 
Springst-ein J11.12.Juni Ini- 
Inois Sundhedsraad modtog i M 
site nye Anmeldeller af formodede 
HTilfwlsdkr af Vornehmele et i 
’hvert af Wcrne Gutach Mut, 
IDalton City og Marm. Jalt er 

idet nu anmeldt 31 Tilfælde af Po- 
lnomvelit i Illinois, derfom disfe 
sit-sie Tilfælde vifer sig at væke 

Bsrnelammelse. 

Munde »Bist-m Wut, Ja» 
vitde enst se site-. bwt W 

bleo ma tun-stet, at der er lidet 
Hand om at redde hausi- Liv. Der 
lmode oasret Gajolin i Tønden. 

I 

Pulle til Bestrtningen New 
York, 12. Juli. Kaptajn Paul 
Kønig paa «D-eutschlanl« modtoq 
i Gaar en Check paa 810,000 fra 
August Heckecheh der bot i New 
York, sont en Anerkcndelse of den 
Stordaao, det tysle Undewansdsskib 
hat uidsført ved at komme fra Tosk- 
lan-d. Pengene flal gaa til Offi- 
cererne og Mandfkabet. 

. 

Carrizalstre begraoes. Wa-; 
shingtom D. C. 15. Juli. Selii 
as de i Kampen ved Carrizal faldne 
Negersoldater blev i Gast begravet 
Paa Arlington Kirkegaard under 
fnlsd ctiilitær Honnsøt Ligene var 

ikle blevst identificeret. Kaptajn 
Voyd, den ene of de to i Kam- 
pen faldne amerikanske Officin-ein 
blev begravet her i Tirsdags. 

. 

Politik i Joch Des Moines, 
Ja» H. Juli. Demolmterno i 
Iowa bar just holdt Konvention 
her og vedtaget Platform De har 
sat Prohibitison, gode Landeveje og 
streng Gean-ere af Lovense 
insd fom Planken Konventionen 
endosseredse Wilsons Administratsion, 
en Fomndring i Primwrvalgloven 
og Eritatning til Arbejsdem fom 
kommer til Stabe under deres Ar-X 

beide-.- 

Frygtelig Virkning as Lsonneds 
flog. Buffalo, N. Y» Is. Juli. 
ISom Folge of Lynnedslag indtraf 
der en vol-dson1 Eksplosion i en as 
Seine-i Soloay Compani)’s VTJgnins 
get ved Magam Veien, to Mil fro 
ngrwnssen Omkring tyve Meinte- 
fker blov fkadet, og tre af disse 
døde spaa et Hoipital nogle Tinier 
eiter lllykken Sols haardt saure-de 
ei- bmgt til Hofpitaler i anfalo 

I 

Robert Grim, Olivet, sS. Dat- 
reddede forleden Dag sin Kommt-rat, 
Herman Winnie, Ir» fra at dritt- 
nc. Te laa ude spaa Vandet oa 
foømmech da Winnie sank. Da 
lmn var red at synke tredie Gang, 
lnttcsdes det Erim at faa fat i lians 
Dom-d, saa ban kunde holde bam 
vom-. Gan var endeliq efter me- 

nen Slid i Stand til at fan lmm 
nun dot torke, men da var Grim 
feln faa ndnmttet, at han var lialv 
lnsuidftløs. ; 

? 

Cn ganmtel Student. »He-vielem 
Calif., H. Juli. En 85 aarig 
Winde, Mis-. Ach D. Winship, oil 
en as Dagene blioe ininmtrikuleret 
ocd University of California. Hun 
kommer ira University of Wiscon- 
sin. lwor nun hat stusderet et halvt 
Aars Tid. Hun begyndte fin akade- 
miftse sUddannelfe for nogle Aar si- 
oen ved Ohio Universitet. Hun 
studerer iærliisg Botanik, Fyiik og 
Folteret. Mus. Winfhip ndekfaniine- 
redes im en Stole i en Uninter- 
byttc i Illinois i 1847. 

Oynet flog under et Tokdenvejr 
ned i det ene Hierne paa Muren 
under Corn Land Hotel i Bottineau, 
N. Dak» med en saadan »Kraft, at» 
Muwasggen paa den one Side; 
faldtfalsdt ned. Heldigvis kom insj 
gen tsil Stude, flønt der faldt Tonsj 
af Sten og Gips ned Sig. Si-? 

gurdfon, der har et Apothek i Byg 
ningen, led det ftørfw Tal-. Hans 
Varesbeholdning og Udftyr faldt ned 
i Melderem faa alt blev liggewde 
i en Dynge. 

. 

Drcebt ved Lynnedflag ved New 
York. New York, 14. Juli. New 
York og Qmegn hergodes i Gcm 
ask en wldsom elektrissk Stettin 
Montag-n faldt 70 Grader i 
Mel Iss MMI og bwgie en 

W Meist-g i den its-se 
M M M W U forsc- 

Hei- uieo Irdux ;"-.-I VIHJUJJJLHLI 
derjblmsdt en Endbo, der holdt ct’ 

Ring Um en :!l-’k-taljtang for nong 
ltinduljgu Euille1«c, .i.ks1·i.11«1«i:-t 
:I.Ii’1«—:-. Liscar Lemiion Zinkipillers 
jnden Edna Man-oh der nasr var 

bit-net dmIbl 

MM 

Horden kund-» 
« Den nye Alliance og II. -. Il. 

Petrograd, 15. Juli, over London, 
Usdenrigsminister Sergius Sazonoff 
nsdtalte i en Erklcering i Gaar at 
den nylisg indgaaede russifkijapaw 
ske Traktat intet indelJoldt, som 
kan skade amerikanske Rettigheder. 

Den »-konomiske« Krig. Lon- 
don, 13. Juli. Premierminifter As- 
quith oplnste i Gaar i Underhuset, 
at den britiske Negering har bi- 
falsdet den af den allsierede økonos 
mifte Kociference i Paris vedtags 
ne Resolution 

Vækker Opsigt i Tyfkland· Ber- 
lin, 12. Juli. Alle Blade her be- 
ste-feiger sig meget med, at»Deutsch· 
land« var ankommet til Amerika. 
Det var ikke bekendt her i Landet, 
at et fawdant Foretagende var fat 
i Gang. Alt blev holdt hemme- 
Migt 

« Beim-te Tab as sonnen-. Lon- 
don, 14. Juli. Tabslisterne, som 
Neu ofsstianrt her i Garn-, 
vifer, kwilken svcer Pris de Aktie- 
rede nma betale for deres Seite 
ved Pest-freuten Der er opfjrt paa 
disfe Listen Navne paa 425 -Office- 
ker, lwokaf 99 d·rcebte. 

I 

Et amserilansk Mineoffer. Pa- 
ris, 13. Juli. Den amerikanfke 
Damm-r ,,Goldshell«, undewejs til 
New York med «Olje, stødte Man- 
dag Aften paa en Mine og bleib 
alvorlig ranwoneret. Den holdt 
iin flydende, til den naaede Girons 
des Munding, bvor den blev flcebt 
ind of Lcegtere 

Rofa Luksembum arrestorcr. 
Ausskcrdaiii, i:I. Juli. TM Listen-ZU 

knindclige Socialift Nosa Latr-m- 
burg, en af »Vorwacrtz«: Modu- 
daktørcsty blea arresteret i sit Hier-i 
i Berlin Matidag, eftcr lwad 
»Leipziger Vkilks.wititiig« meddelcr. 
Lm Natioan til Arreftatioiieii med- 
dolcii inter. 

I 

Franz Joseph sug. Ziinrich, i5. 
Juli. Fra Jnnsbrucl telcgrkiicsrcs, 
at Aliedlrnnnrr af den østrigfke kei- 
ferligc Familie er taldt til Schan- 
brunn paa Grund af Kejser Franz 
Josephs Si)gdout. Ksejferen be- 
bandles af Sspecialister og Krigss 
csftcrretuingerne moddeles ham «ikke. 

. 

Erstatning for »Wilbelmina«. 
London, 14. Juli. Lord Mast-y- 
der hat haft Sagen angaaende den 
i Februar 1915 beflaglagte ameri- 
kanske Dampcr »Will)elmina« til 
Veh-andliug, hat i Gaar tilkendt 
chrnc af Ladnsingen, Kommissi- 
ansfirmaet W. L. Green i St. 
Louis, en Stadeslsøshobdelfe paa 
78,400 Pund Sterling (8890,- 
000). 

. 

Holdes borte fra Indien. Lon- 
don, 13. Juli. Mrs. Annie Ve- 
sant, en af Leder-ne i Bevægelien 
for Selvstyre for Indien, er nægtet 
Abgang til Bombay, figer et Tele- 
gram derfra 
W Besant valgtes til Præsis 
t for det Malo-fier Selskab i 
don i 1907. Hun har fortstageti 

tflere Foredragsrojser i U. S. A- 
« O 

Meniahedsfakultetet i Name. Re- 

gdrkwgen bar approberet Gegne- 
sprcsst Vol-de Anlasttdfe lam Leder 
of Auweh-law after at bat-es 
W M im MM 
W vg M last 
M Mlud T 

Tre Minjjtre dissentcrch U are- 

ilog :7?edsa«t1else ui sen iagixmdig 
winire til Vedmmnoise as Pairor 
Sangs mnuiizfationuc 

ritugeringencs Lptrasden fritiferes 
mmet fkarpt ai Venstreorganet 
,.T.1gdladet« m der kunscrnatiss »Ti- 
dencs Tmn«, sum Finder do Didens 
skabeliqe Henfmt til!sidefat. 

. 

Paris-, 17. Juli. Fra Amen te- 
legrafcres«, at ikkc mindre end 32 
Mennesker ha·r mistet Livet under 
Monden i Tatoiskoven ved Kong 
Konsftantins Sommer-floh Aif sde 
omkomne tilhørste 28 Mutter-ret- 

Psolitiet crklærer, at Jlden ikke er 

paassat 
EJlden i Skoven raser frenideles, 

men er aabenbart under Kontrol. 
I 

Ssbackleton er rejst. Punta Are- 
nas, Chich 1:3. Juli. Sir Ernseit 
Shacklseton afrejite herfra i Gaar 
med Træfkonnerten ,,Emma« Paa 
fin Undiætningsekspedition efter det 
paa Elefant-en efterladte Parti af 
hans Sodpolsekspeditiow Skons 
nerten vil blive slæbt lcengst muliigt 
af en af den cbilenfiske Rogerin 
laant Dampetn Skonnserten er nd- 
russtset wf Britifh Association of 
Masgsallones. « 

. .- s;«;« « 

Græfk Slot brwndt. -32 Mennes 
fker indebræmdt London, 14. Juli- 
Fra Athen telegmfereQ at Kong 
Konstantins Sommerslot ved Bat-ei 

er jdelagt af Man-T Kam-Im 
Dkonning Sowie og andre Medlems 
mer as den kongelige Familie und— 
kam og tog Tilfilugi til Prins 
Nikolajss Ejendom i Kepyifia. 

Jlden apstod i en Skoo oed 
Elottet og bredte iig til en Gen- 
darmkaserne, sont laa lige ved.«Og- 
faa Kafernen nedbrændte og flere 
Geiidarinofficerer og Gendarmer 
brwndte inde. 

Jrlands Home Rule· London, 
11 Juli. Premierminister As- 
quisth forklarede i Unsderhufet i 
Gaar Eftermiddag den Overenss 
konist, fom er komm-et i Stand an- 

aanende Same ane for Jrland. 
Han fassde, at det var Meningem 
at den nye Lov fknlde gmlde under 
hele mi gen og i set-: Maaneder ef- 
tei Krisen, og at Tiden skulde for- 
lasngeszs, hol-J Parlamentet ikke da 
lmvde truffet en endelig Ordning. 

Premiserminjfteren lagde Vasgt 
inm, at de, sont kom til at være 

med i Jrlansdijs Sturm ilfe lmvde 
til Henjigt at blande stg ind i 
Krissførelfen og saa lagde lmn til: 
,,«Vi lmr her en Overenskomft, lom 
var unntlig fet« Han henstillede til 
Hulet at benytte en Lejlighed, som 
kaufte aldrig kom igen. 

I 

Strike i Spanien. Madrid, Spa- 
nien, Il. Jtzli. J Henhold til Te- 
legrammer fra Provinferne trues 
Spanien af Generalftrike af Jeru— 
banefolkene. J Biarcelona, stledm 
Valencia og Bilbao synes der at 
soasre vollende Stemning sfor Gene- 
ralstrike. J Bilbao kam det til 
Kaum mellem sStrikcrne as Gem 
darkuerne Der paafulste ulmgges 
lde -O«ptøjer, under hvilke en Mund 
blev sdrwbt 

Madrid, Spanien, 14. Juli. Pas 
Grund af Jernbaneftrikem der tru- 
er med at brede fis til alle Lan- 
dets Jernbaner, sproklamerede « 

geringen i Gaar Krisölov over H e 

Spanien; Kans Allons exzankäns 
met til Madrid fra La Granja as; 
konfererer med de civile og mill 
tcere Myndi sheder angsaende Stil- ». 

klugen Paa alle de uotdlise seen-» 
baner erklæredee Stelle l Onss .« 

dass. Samme Das blev ca.100« 
Serilere belast med Arrest Ver- 
er Mannes-et- Mmlltrlse den W 
Juli 
Mondes-Dr 

IF 


