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II 25. Aarg 
« 

Encoptångcns gang. 
Combles, Thiepval og Gurudeeoutt 

san Sommeftonteu et falden. 

Pan ingen af de andre Ktigsfeltet 
smke Fotandting. 

Cotitlples, den By paa Som- 
mefkunten, sont der san lcenge har 
staaet yaard Kamp onl, faldt i 
Gaar for Britternes og Franski 
masndenes forenede Angteb, og med 
den faldt flere andre stcettt be-» 

lsasstede wike Punkten Franskmæn-« 
dene hat nu, meldes der fra Pa- 
ris j Dag, siden 1 Juli vundet 
otnlnnn 70 stadratmtl Grutrd,’ 
taqet 30,000 usaqrede Fanger og 
4,508 sankede, erobret l-« Diana-l 

net, de fleste as dem af fvæk Ka- 
liber, 500 Mafklngeværer og ans; 
det Mute-let — Hvad Brittekne 
hat mmdet, ncesvnes Me. — Kam- 
pen i Deerde jenes mer- 

mest at nun-et gaaet i Staa. Nu-» 
masnerne eg Russerne har taget 
Stilling Syd for Benen, fern 
gaar fka Konstania paa Zortehass 
vet til Donau, og del er ilfe end-: 
nu klan, hvem der faar Overmagsl 
ten, disse eller von Mactensens 
Treppen —- Pao den makedonifke 
Front ask de Allierede stadig no- 

gen Jst-eingang, særlig oaa ven- 

ftke Flei. Paa de andre zwer 
innen ncwnevcersdlg Forandring. 3e’ 
fslaende Dagsmeldinger. z 

Torsdag. — Ira om Mor- 
genen Kl. 9 til merk Akten i 
Gaar leverede Tyskerne det ene 

Auge-eh efter det endet mod Stil-» 
linget, iom Franstmcendene havde 
taget fca dem Nord for Somme, 
men Franfpmændene afslog alle 

singt-ebenen og ved Alten var Slags 
matten dækket of mske Eig. Ty- 
fterne trwngte ind i en Del as 
Vouclmvesnes, men Franifkmcendes 
ne medle dem med Vajonettekne 
og drev dem nd. —- Paa den bri- 
tifke Dei of Sominesronten maa 

begge Sider pas Grund af unun- 
stigt Vejrligt nsjes med at beuge 
Artilleriet —- Baade Berlin og 
Wien meldek om Tilbageslag ai 
russilke Angreb i Lntleeltoren i 
Vollmnien og Sydift for Leusberg 
l Galicien Samme Kilde indemn- 
mer russiste lokale Seite i Kat- 
paterne —- J Tronslnloanien skal 
Nnkswnetne vcere bleven drevet til- 
bnge til de transfnlvanlle Alpe- 
nasr Hat-ZW, og Byen Petraleny 
og Szarduk Pas taget fra dem. 
—- J Dobrndia veksler Heldet So- 
fia melder om Sejr for de hul- 
gqrste Vaabem oq Bucharest om 

Sejr for Rumænerne ncer Emigea 
— an veftre Ende as den male- 
donlfse Iront krean der fremde- 
les flacpt Balsam-ne hat lfslge 
Athen i Haft forladt Viglitla og 
viere folden ttlbaqe paa Seel-im 
M der forwd var ladet Steue- 
qpsve. — Rom Mitaah at Itali- 
enerne paa Mente Beles’ findt-e 
M et bloen dvevet tilbaqe 
as Butsarer. For Reiten lagen 
Famer l Statiuqu paa den 
MIWOIMS staut —- Fon- 

«strtcklnopel meldet- om Seit for de 
Momanlke Vaaben over Rutsere 
ca Verliere henholdsvls l Persien 
vg lanqs Tigrisflsoden 

Fre d aq. —- Tylkerne og Bal- 

trograd bleoen slaaet tilbage over- 

alt. J Il»arpaterne, indrønimek haa- 
de Berlin og Wien, er Teutonernes 
Linie nasr Brizece bleoen trængt 
tilbage af Rai-ferne —- Paa yders 
ste oenftre Fløj i Makedonien er 

de Aliieredes Heere MU. Paris 
trængt tre Mil frem Nordvest for 
Psifoderice. Der kasnspess haardt 

ont Kaimakealan Plateanet paa 
Grmnfen niellem Gartenland og 
Sei-bien· -—— Fra den italienfkssfti 
rigsfe Zront meldes tun om Af- 
sslag as et einring Angred —— Jst-l- 
ge en Epecieltorkespondent til et 

isransk Blad ledede von Hindens 
but-g perfonlig 90,000 Mand niod 
Zommeironten j Guar, men nden 
Held; Division ester Division deri- 
nieredes ilemt af de franer Maskini 
genasrer og of Jnfanteriet. 

LIrdng. —- Paa Zonnnefrow 
ten bar Briterne og Franlkincende- 
ne atter taget Offensiven Eiter» 
at baoe itandfet Tosierneg Anstel- 
Snth for Eombles begyndte de» 
Franfke lokale Operationer i Udss 
kanten as Vyen sein« De tog et be-? 
fcrftet Hus og flere SkyttegraveJ 

»og under denne Kamp tog de 1-10; 
Fongen — General Haigs Mændw rettede deres Linie mellem Mar- 
tinpuic og Flers ved at indtage 
nsogle wike Sknttegrave — Det 
kundasres officielt fra Paris, at 
Antallet as Zangen-, de engelfle og 
iranske Troppek bar taget fra l. 
Juli til is. Sept» del-her sig til 
over 56,800 Mand. As disfe faldt 
31,050 i Franftmændcnes Harn- 
der. — Med Henfyn til Kampeni 
i Dobrudja varierek Veretningeknej 
fra Buchereft og Berlin. Medens’ 
Mai-est Lande« at Centralmagtetss 
nes Travpek faldt tilbage, iiger 
Berlin, at Mackenfen hat foretaget 
en omgaaende Veoasqelse, bkudt 

Nusiernes og Rumænernes Mod- 
ftand og tvnnget dem til at re- 

tiere. —- Berlin og Wien tilftoar 
Modgang i Karmterne, idet Rus- 

jerne bar taget Zmotra Hojdens 
Top, der hat stiftet Hasnder ileke 
Gange-. Men Russernes Angreb i 
Wollnmien og sondre Bukowincy si- 
ger de, er stand-set Veft for Lutsk 
hat Tystetne atter afslaaet rusfii 
ike Angreb og taget 750 Mund til 
Sange — Fransle og ferbiske 
Troppek gør fremdeles Fremgang 
i nordvestre Matedonien Zecher- 
ne avancerer i Brodæfloddiitrittet, 
og de Franfle gaar frei-lud Nord 
for Florina efter Monastir til. — 

En Ententeitransport og en fransk 
Undewondsbaad er blevet Ofre for 
Gescholde en tysi Undewandsbaad 
og en sftriglk Flyvemafkine Trans- 
porten sksdes i Samt i Middelhas 
vet den 17. Sept» Undervands- 
banden icenledes i Adriatekhavet, 
dens Beste-www 29 Mand, tedde- 
-des og toqes til Junge- 

Ssndag. —- Nyt Zeppelins 
Angreb paa London. Ratten mel- 
lstn Freitag og Litdag aimreb en 

Zewelinflaade de tstpe Countier 
i England og Udvanten as Lon- 
don. En Zeppeliner bragtes til 
Jorden i sendre Del gf Esset oq 
en enden figes at væte folden pag 
Osten af Essen —- Brithse 
cost-per i Frankrig fortsætter de- 
n« anqanq imod Bapaume De 

par Met en ltækkt befckftet wst 
Mkcwsfyftem over en bald 

iMils Front Oft for Courlette. —- 

Kronprint Ruppsechs Troppee for- 
stgte at tret-use igennem den bri- 
tilke Linie nickt MuquetsFarmsm 
mellem Tourlette og Mem-ab men 

blev M tillsqr. —- Berlln nass- 
M, at W m W i do- 
eec Innres Øit for caielette og 
was-me at ei spann sites-t- m 
comblesscdawoutt Linien Us- M- 
et tilde-ge —- Dampen i W 
bar Wdt want-. Berlin Intr- ? ; Z ; 

sio i Transsylvanien fortsasttes, 
,men Berlin paaftaar, at de er ble- 
ven slaaet tilbage paa begge Zi- 
dcr as Hermannstadt. "Østrig-Tys 
skerne har generobret Vulkanpass 
set. — Fra Fronten i Rusland 
intet af Vetydning. — Bulgarers 
ne har grobret EntenteiEkyttegravc 
mellem Florina og Presbaspen i 
Maledonien og tilbageflaaet An- 
greb i Vardaregnen —- Øftrigsfke 
Angreb i Ertrwaeinen paa nedre 
Jfonzo er ifølge Rom ftaudfet.. 
Jngen Forandring i Stillingen 

Mandag. — Kampen i Luf- 
ten lynes i Tag at holde Hoveds 
interesse-n To af de 12 Zeppes 
liner, fom Lsrdag Nat besogte eftre 
England og London, bragtes til 
Jordem den ene brændte, medan 
den faldt, og dcns Mandskab am- 

fomz den eman faldt i findet Til- 
ftand, og dens Befætning toges til 
Fange. J London blev 28 Memb- 
Kvinder og Born drcebt og 99 

vfaaret Uden for London blev 2 
Menesler dræbt og 11 saaret. Der 
gjordes betodelig materiel Skadc 
— alt ifølge London. — ngaa 
vaa Faftlandet har der mret Luft- 
kankp. Berlin melder om at have 
dragt 24 Flyvemastincr til Jor- 
den, 20 af dem paa Summe-iron- 
den Paris fortæller "om, at 26 
tolle Aeroplaner blev tvunget til 
at gaa ned, 5 as dem blev pdelagd 

af Briterne, og 2 andre blev dre- 
»vet ned i skadet Tilstand 5 en- 

gelske Maskiner favnes, rimeligvis 
iberegnet i de 24, sum Berlin mel- 
der om, at Tyfkerne hat brngt til 
Jovden. — Kann-en paa Somme- 
fronten er atter iflg. Berlin i fuld 
Gang. Franlke oq britiske Angreb 
ssiges at have flaaet feil. — Lon- 
don figer, at der toges Stolle- 
gmve og Fanger Øst for Ncuville 
St. Vaast. — Paris melder om 

mfle Angrelx som dlev tilbages 
Jlaaet — Petrograd meldek om 

haard Kamp fra PripetsSumpene 
til den rumcenfke Grcrnfe 1500 
Øslrig-Tyskere toges til Fange i 
Gaar paa øvre ZerethsFloden Ber- 
lin molder om Kanw i Galicien 
Rnsserne tkængte iaenniem den ty- 
sle Linie nasr Manam men bleo 
drevet tilbage og miftede 700 
Mand sont Fanger. -— En Mel- 

ding fra Saloniki melder osm Seit 
for EntentesMagteknes Vaaben fle- 
re Steder paa den nmkedoqille 
Front 

Tirsdag. —- Vriterne og 
Franlkniændene har ved samtidig 
at anqribe over en 15 Mils Front, 
fra Martinpuic til Somme, iflg. 
London alter leveret et knusensde 
Slag mod Tylkerne Ved Brim- 
nes Jndtagelfe af Monial og de 

Franlkes Jndtagelle af en Del ai 
Pregieoukt synes Combles Stil-b- 
ne lnart afgjort. Forlvarerne er 

melan writing-et, de bar kun en 

Nil bred Dal, ad lwillen de kan 
nndflippe og det under Jld fra 
baade Brilerne og Frmisdmændes 
ne. — Og Franlkmændene bar ta- 
get tyste Skyttegrave i Eqnal du 

stord Regtinen og derved kommet 

lPevonne tue-niere. —- Berlln mel- 

)der om Asslag af russifte Angreb 
Hi Bokhynim Galiclen og Kar- 

JthBjergeue Russerne tier an- 

sgaaende Operationerne paa Ost- 
ispontem men ifl, uofficielle Mel- 
idinger liar Ruöland begnndt en 

Iuy Dis-usw pas km Stark- koan 
,om at gjre Ende paa Teutonernes 
Modamsreb og gennembryde deres 

Einle, fsr Vinterm — Nummer- 
ne seen-per fremdeles haardt for at 

Tau Manns i de trantsplvansle 
Mr, men ifl. Berlin uden Held. 
—- Fra den makedonistes Front 
wobei fra flae Gold un all-latet 
Mk Zerberus flol laut-des 
vom must over Garn-sen lud l 
M yet Land, Mond-m 
M M M Nord-it lot 
Weibs- os W NO M 
Ita- tsdhm wen Berlin lim, 

«Dags Morgen. — Com- 
bles, Dyiepval og Gueudecourt er 

falden. Det er Dagens Melding 
fra i Gaar over London. Det er 

ikke Storbyek, men de, sasrligCotw 
bles, var meget stærkt befæstede, 
og Tyskerne hat opbudt dereø bed- 
ste Kræftek for at forfoare dem. 
Det set ud som med Combleszsald 
den ststste Bindi-sing er ryddet af 
Vejen for Jndtagelien af Perons 
ne og Bapamne. — Det tyskoKrigss 
kontor — efter at det kort hat be- 
fkrevet det stævke Bombardement, 
der varede fire Dage ——— iiger, at 
,,Jndtagelfen as Byerne paciGueus 
decourt Linien maa indrsmmes« 
og tilføjer: »Men fremfok alt maa 

vi tænke paa vore bekoiske Trop 
kpcn der stod over for den forenes 
de engelsksfranske Dovedftyrke og 
sammenmafede Materiel fra hele 
JVesdens Krisssitwuftri. forberedt 
«gennem mange Mauneder.« — De 
swer Tab var ist Paris meget 
fvcrm Franifkmændenc tog over 

1,200 og Brmerne over 1,600 
Mund til Junge —- Petrograd tier 
fretndeles, men Wien og Berlin 

melder om Tilbageflag af mässi- 
ske Angreb i Bokhyniem Galicien 
og Kur-pathetisc- 

Wort eget Hund« 
W 

Vornelannnelsm New York- 
23. Sept. 20 nye Tilfælde af 
Vornelacnmelse anmeldtes til Sand- 
hedsautoritetetne i Gaar. Tagen 
i Forvejen anmeldtes 27. 

. 

» T. R. og Takt stal nmdes. New 
iYorL 22. Sept. Theodore Noa- 
sevclt og Williain H. Tast dar 
atcopteret en Jndbydelse til en Re- 
ception i Union League Club til 
Ære for Clmrich E. Hugle den 
Z. Oktober. Elihn Rout, der er 

Klnhbcnt Forniand, oil prassiderc 
ved Rec piionen 

. 

En Unsrerswl i rusfiib Seattlc, 
Wash» 25. Sept. Præsidenten vcd 
University of Washington oplyser, 
at Millionasren Samuel Bill bar 
tillmdt at stætile Midler til Op- 
rcttolse cii en Lærestol i russist 
Sprog og Littcrotnr ved Universi- 
tetet. Hill er Ssvigersøn af den 
aidøde Jcrnbanemagnat James H. 
Hill 

Beitjwiek Finanskassen Pano- 
ma, 21. Zept. Som Fslge as en 

lindersøgelse i Anledning af en 

stedsunden Kassemangel i Panamas 
Finanskassc, er der foretaget to 
Arrestationen Der skal være for- 
svnndist Miild til ist Bei-b af s90,- 
000 samt Frimasrker til et Belle 
as 85,000. 

Papirnødcn Jackfonville, Fla» 
23. Sept. Florida Preis Associa- 
tison stal afholde et etfttaordinasrt 
Msde den 6. Oktober for at drøfte 
Papirsituationen Paa Mødet vil 
der blive fremsat et Forslag om 

at optettc egen Papirfabrit for 
Floridas Avisudgivere 

Atoethals indfører 8 Tinier. 
Washington, D. C» 20. Sept. Gu- 
vermir Goethals har ved Eksekutivs 
vvdre indført otte Timers Akbeidss 
trag for Betjeninqen paa Tag og 
Skiftelokomotlver i Panamatawails 
sonen Der er gjorst en Undtagelse 
for Nsdstilfælde, da der kan ind- 
shentes Tilladelse til Overtidsarbejs 
de sra de stodldge Myndiqheder. 

. 

J Bisrnekljer. Tot-y, Unv» 1-9. 
M. Om Jac! Welch, lvm for 
male W lidcn blw overloldet 
of en Blum og blev faa ilde til- 
redt, at Von djde okrt isten med 
W det tm, at Nimm gap M 
M at Oe M W w M. 

sov, de Bjørnen kom og grev 
Welch og begyndte at ville æde 

·l)am. Hans Kammerat trat da 
nogle Flasskeskinker fra en Vogu 
og flog Bamien om Snuden med, 
til den lod Welch vcere og tog 
fat paa dem· Welch blev da red- 
det, men han var blevet saa ilde 
tilredt, at han døde 

. 

Hjælp til Armenierne. Washing- 
ton, D. C» 22. Sept. Udenrigisp 
departementet meddeler, at den tyrs 
kisske Regering er gaaet ind paa at 
tillade det amerikanike Rede Flor-J 
at udvidde sit Arbejde paa tyrs 
kifk Terkitorium For Øjeblilket 
er Arbejdet indskroenlet til de of 
Hungersnin hasrgede Distrikter i 
Syrien. Departementet har med- 
delt det Rede Kors’ Hovedkontor, 
at den tyrkiske Regering hat sam- 
tykket i ot ophæve fine bindende 
Bestenunelscr. Det Rede Kors- er» 

siebliklelig gaaet i Vej med For-« 
beredelfer til at udvide sit Arbejde 
Dei vil famarbejde med det tor- 
kiske Rede Kors. 

. 

Et godt Skudsmaal Washing- 
ton, D. C» 21. Sept. Det fede- 
rale Sundhedsvæsen har foretaget 
en Underspgelse med Henssyn til 
Skoleforholdene i Porter County 
i Indiana. Det aplyfes, at som 
Resultat af Underspgelsen er det 
bragst for Degen, at Børn of ind- 
vandrede Forældre i Contyet er 

Ist-tre, sisndcre og mere opvakte 
end Vern af indfsdte Forasldre 
Og de meft opoakte Bsrn af frem- 
med Slægt ftommede fra de stan- 
dinaviske Lande-, Tyftland og Po- 
les-» henlioldsvi5. Oglaa de lande- 
ste og stcerlefte Born kom fra disfe 
Fall i samme Orden. 

I 

Det dyre Papier Papirfubrikans 
terne rede til at for-handle med 
Udgiverne Washington, D. C., 
m. Sept. News Print Manufacs 
tnrers Association bar meddelt den 
federale Hondelskommissiom at den 
er rede til at mode en Komite af 
Vlvisndgivere for at drefte, lwad 
der kan get-es for at regulere For- 
delingen as bvidt Trvkpapir, fau- 
ledes at de mindre Avisudgivere 
ier bliver udfat for nogen For- 
urettelle og detes Udsigter til at 
incmtte standse Udgivelsen, blivetw formindfket Mange af de mindres 
Avigudgivere trues med at maatte 
ltandle quivelfen af deres Binde 
paa Grund of lde enefiaaende ftore 
Papirpriler. 

New Yorks Stoler aabnes. 
Zierliae Foranstaltninger med Hen- 
syn til Bernelammelsen New 
York, 25. Sept. De offentlige Sto- 
ler aabnsedes i Dag, to Uger le- 
nere end fasdvanlig· Stolemnndigs 
hederne anstand-, at ca. 75,000 af 
Byen New Yorks Skolebsrn bli- 
ver holdt hjemme af Forældrene 
af Frygt for Bernelammelfe Læs 
rerne hat faaet Paalceg om at 
lholde niie Øje med Eleverne for 
at komme under Vejr med mulige 
Tilfeolde af Swdommsen og at be- 
nvtte de isklte 15 Minutter hver 
Dag til Konserenee med Gleverne 
om Hygiejne Hver Stole vil blive 
tildelt en Læge og en Svgeplejers 
ste, lom fkal anders-ge de Elever. 
lom Lcekerne findet mistænkelige 

Tak! 
Afdsde Anders Jewsen iLstmdä 

Ente og Born msker herved at 
udtale deres Puastennelsle af og 
lhfertelige Tat for den Medfslelcke 
kder wisteö deres Mund og Fader 
Finder han- lmertefulde Ins-dem, 
og for den Delstagelh der vistes 
idem ved han- Begrapelse. Ser- 
;lig M de at takte for de dei- 
Xige Blomlter, der brasteg til den 
pfdsdes Backe og at takke Prie- 
lW W oq Nuderlen for de- 
ws M bos den lege og torke- 
xM 

Yoro-Zu tunc-« 
——-.-l——,:— ---,;- — 

Llanitlj miller jin Son. Lon- 

Idom W. Sept. Oøjtnant tlianncond 
lLlquuitlY Sen aj Preinierminijter 
jaldt i et Flug jidfte Fredag. Det- 
te dleu offentliggjort i Guar. Hatt 
var 37 Aar ganincel og our Adve- 
kal af Fug. 

O 

Canada uiister uiange Soldaten 
Lttatva, Canada, 22. Sept. Un- 
der Kampene oed Floden Somme 
Manng og Tirsdag dleo 400 Ca- 
nadiere dreebt, medens 1000 blev 
jaaret og 300 savnes. Dette brin- 
ger de canadiske Tab op til 40,000. 

I 

Ængstelse i Morge. London, 23. 

JZept Fra København telegraferes, 
.at der herster stor Ængstelse i 
Norgse i Anledning af Rygter omJ 
sat England hat tisl Hensigt at ftanJ 
se Jndførllen til Norge af Korn 
og Mel. —- 

c 

Et farligt Hoem Eil Pafo, Tex» 
20. Sept. En højtstaaende Carrans 
zaoffieer, som er ankommet hertil, 
lfortælleh at to Carranzaagenter 
nærmede fig Villa en Dag i for- 
rige Uge for at underhandle om 

lians Ovevgivelfe. Den ene af Agen- 
ternse blev drcebt nden visdere af 
Villa felv, men det lykkedes den 
anden at undflippe 

Kapt. von Papen i den værste 
Kamp. Berlin, 19. Sept· Kapt. 
Franz von Papen, der var Milis 
tcerattaohe i Washington, er nu 

midt otzpe l den værite Kamp ved 
Somme. Han er første Offioer ved 
Ztaben i en Division, fom holder 
et af de værfte Afssnit paa denne 

Freud mod hvilke de Allierede i 
llgeois bar sendt deres værfte An- 
greb. 

. 

Vritternes Tab af Officerer.Lon- 
don, 19. Sept. Listen over Tab af 
Officerer i den britiske Arme for 
de to fidfte Uger i August indeboli 
der 2092 Raune, nemlig 603, 1396 
faarede og 93 scwnede Dette brin- 
ner det famlede Tab of Officerer 
fiden Krigens Vesiyndelse op til 
41,014, hvoraf 12,045 er falden» 
eller afgaaet ved Døden af Saat-U 
26,076 er blevet faaret, og 2,893 
sann-es. 

J de to ncrvnte Uger blev Bri- 
gadegeneral Potter saavet, medens 
Brigadegeneral Buckle og fern O- 
«berftsløjtnanter faldt 

De tre skandinaviske Statsniinis 
five kon fererer i Kristiania. London, 
.20. Sept. Kong Haakon af Norge 
erklcererede i en Tale ved en Mid- 
dag i Kristiania til Ære for den 

»danfke og den soenske Statsminsis 
»fter, at de tre fkandinaviske Lande 
lde var forenet i Ønfket om at for- 
blwe nnjtrale, siger et Telegram 
til ,,Ekschange »Telegraph« 
H Middagen, ved lwilken Kotigen 
»talte, blev givet i Forbindelse med 
’en Række Konferencer, forn de tte 
finndinavilke Statsministre holder 
Ei den norfke Hovedftad 
s Kong Haakon udtalte, at Kon- 
lfsercmeerneöj enefte Hensigt var at 
beskytte standinavisfke Interessen 

. 

Bolignøden truer med at blive 
«forfærsdende i Bergen. Bergen, 24. 
;Awuft. Bolignjden her i Byen 
teuer med at skulsle blive fsorfærs 
dende. Som Fslge af ,,Jo»bbingen« 
i Busens er der fra St. Hans fo- 
retaget Masseopsigelfer af Lejebos 
ere. Da de Familie-h lom ikke har 
lckmet Tag over Hovedet til Okto- 
sder Mtid Wes i Dank-redet- 
J eet Tilfælde har Scheren af to 
M dplugt lumtlckge DOM- 
omkring 40 Familien og dette er 

Not est Essenrpel af mange. Det 
mee- iok M »zw, at 
M spu des MW M udeu 
Mein-z Minos-M ves. 

jigelfon Man mcner, der ntaa nd- 
nrrdigeszs For-bund mod Lspsigelfer 

Las Lujelsoerc ndscn disscii Samml- 
:tl’. 

. 

, Lin bclgisk Protest Lugationcu 
klagur over, at Tusker-n- Dil frem- 
tojnge et Laun. Washington, T. C» 
20. Sept. Den belgifke chatjon 

Thar overlouerset Udenrigiidepartes 
montet en Protest, ljnori dct erklæs 
regi, at Tyfkekne føger at fremtvins 

»ge et Laan paa 3200,000,000 i 
.belgiske Bauten og at Direktørsen 
.for den belgiske Nationaslbank, Car- 
.Isier, er artesteret, fordi han ncvgi 
ztede at gaa med paa det tyfke For- 
Hslag. 
Den belgiske Legation siger i fin 
.Erklæri11g, at dens Meddelelse be- 
.kra-fter Meddelelfen om, at Tyskers 
ne har beslaglagt privat Kapital 
i belqiskse Banker, og Paa famme 
Tid viser den yderste Grad af For- 
agt, lyvormed Tyfkerne behansdler 
Folkerietten og den private Ejens 
domsrets Ukramkeligshed.« I 

· k 

Dansk Vestindiens Sala. KI- 
«ben-havn, 22. Sept. De forskellige 
politifle Partiers Reprwsentantkos 
miteer, der drøfter Regekingens 
Forilag om at ordne Spskgsmaas 
let om Salget af de Dunst-thin- 
diske Øer ved at lade Spsrgsmaas 
let anders-ge af en parlamentarifk 
Komite oa lade det afgøre oed 
Folkeafstemning, hat ladet trykke 
en Rapport, der siger, at den par- 
lamentariske Komite stal fulsdføre 
sit Arbejde i feks Uger. 

VenftrsepartiC der shar Flet- 
tal i Landstinget, viil gar-e For- 
dring paa, at Komiteeng Rapport 
fkal offentliggtres overalt i Dan- 
mark, og at den sammem med Han- 
delstraktaten sakl forelægges Riss- 
dagen til Behandlinq, og at der 
senere skal finde Falkeafftemning 
Ssted samtnen med almindelige Valg 
i Danmark, og at der skal afshols 
sdes Folkeafstemning paa de Dunst- 
Vestindifkes Øer. 

Danka Ekibe i Russland Kobens 
barm, 28. Ang. Siden Kriiaiens 
Udbrud bar en Del danske Skibe 
ligget indefpærret i russffke Had- 
m-. Nu fkal·der, eftcr hvad »Bei- 
le A. Folkeblad« Max-en værc traf- 
fvt en Ordning, hvoreftser faul-- 
big fire Skibe, der bar ligget inde- 
spwrret i Riga, komme fri. 

De five Skibc, der hat en ret 
betndelia Tommge, er »Adolf«, 
,.Anmlio«, »Kuudfine« og »Naja- 
don«. Votiimelscn er, at de danfke 
Nodksricr skal arm mod til, at Skis 
bono af rusfifke Marinelmade flæs 
bcs fra Riaa til en ellcr ansden 
fian Hann, bvor de danskc Rede- 

«rc san knn ovektage Risikoen. De 
danskcs Redere er gaaet ind verwa, 
cftcr at man bar faaet Asfurances 

szspømsmaalet bragt til en heldig 
Løstting. 

Der vil nu blive gjort Forspg 
Pan at faa de andre danka SEN- 
der ligger i Riga, samt de danfke 
Skibe, der ligger i Petrograd, fri- 
ainct Paa lignende Betingelser. 

Instet 
En paalidebig danst »Nun Me- 

;c’hanic« (helst gsst) kan faa ftadiqL 
iPladg i en dansk By i Iowa. 
T Blasdets Konkor anvifer. 

Ist Galg- 
Paa Grund af Dsdsfald bot en 

Nmerikaney er en Form for Sols 
billig. Beliggcnde i det demste 
Settslement her ved Mon. Ner- 
mere Oplysninger faas ved dem-en- 
delfe til Th. Thmftsh 

Diekson, Wa, Gans-du« 

Este-r at shave ksbt oq werqu 
Fvaws Wilfons «ISmed-ieforrethi 
Æubom anbefalet jeq mig til M 
dem-sie Folks Belvillis M mis 
ederg Arbede qu vll udsm Ist 
MEDIUM-W es til W 
Mer. Izu-«- tatest-Ist 

M 


