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Bunt, Neur» Onsdag den 25. Oktover 1916. 
«"W««" 

« 25Aacg 

Entopatingeuz ging. 
Centrnlmngtrtne staat Numcrnerue 

sg »in-ferne i Dahn-Um 

Fknnskmændeue viader en im Seit 
ved Verdun. 

Dei ser ud, sont Numcknerne bar 
meldt fis til Deltagelfe i den store- 
Krig lidt for tidlig. Straks gik de 

rast stequ i Transsylvanien Men 
san var det, von Mactensen med en 

itor Inn-se ·ai Triften-, Dittigem 
angarer og Tot-ken- bleu fendt til 
Todtende Hon blev smndfet For en 

Tit-. Men san blov Falkenhenn iendt 
til Irmiszsnlvanien, on kmn drev Nu- 
mænerne tilbage der til deres men 
Grcenfr. enkelte Siedet cndoaiaa 
over den. J de Dage hsrteg der in- 
tet fra Sobalde Saa i Slntninaen 
ai sidite qu tom der Eiterretnins 

ger derim at von Mattener attcr 
havde tagct iat og mengte Numm- 
nerne og Rnsierne tilsbnqc J Nin-s 
lsd fein erUaring, at de mangles 
de fvasr Not-, idet de havde fini- 
tet Kanoner derira til Transiylvas 
nien, twor Falken-heim mengte 
frem. —- Jmidlertid bar de Aktie- 
kede vnndet en Del pas Peitirontem 
det qialdt iortrinemis Enqlænderne, 
indtil der i Don til Morgen mel- 
des, at Franskmændene bar vundet 
en itor Sejr ved Verdun. —- Dgiaa 
Jtalienetne bar vundet en Smule, 
ligesaa Serberne W venitte Flsi 
i Masedonien. —- Se videre Dass- 
meldinqerne. 

Ton-dag. — Runmsnetne in- 
nre, idet mindite iiiidlertidia, nt ho- 
ve ftandset Teutonerne langRKmsns 
sen. Hvekken ira Berlin eller Wien 
meldes der om Fremgang vaa nu- 

get Punkt, medens Vuehareit mel- 
der om Tilbageilag ai Anna-b paa 
alle Punkte-r da Iiliongetnqelie of 
Offikerer oa Menige — Der kann- 
pee voldsomt i Goliciem bvor Ban- 
erne bar iwrmet en ruSiiik Stilling, 
taget 350 Mit-nd og 12 Maiiingid 
Mer. — Petrograd melder om, 
at Rueierne i Kanpatherne, twor 
der ialder Ene, stim- tilboqeslaaet 
wfke Anat-en « Bande Nord m 
Snd for Somine bar Franitmasndes 
ne vundet Termsn Landsbnen Init- 
lyiSaillesel er nn helt i den-g Ve- 
siddelse« og Tnsterne er dreoet im 
Heiderne Nordveit og Nord-it Oder 
en Mcls Front Zyd for Moden er 

Tyiternee ferer Linie drevet tilbage 
.-— Im London meldes om Land- 

vinding Øst for Thiepvai —-—- Paa 
den matedoniste Front er Kampen 
ncermeft Qegrænset til sinnend-et- 
Jtalienerne hat gjort not et Ztridt 
iremad i Trentino. De bar brudt 
den Atti-site Linie mellem Coscnog- 
non oq Roite og indtaget en stra- 
tegtst Stilling paa Mdiasterget 
— Situationen i Gartenland er 

væfentliq uforandret —- spiendt 
Fredaq. Franlkmtendene dra- 

qer gradviö derei- Linie nærmere 
tnd pqa Peronne· Nord og Mt for 
SaillySaiueseL hvor de hat qjort 
Iretngang de sidfie Dage, lederede 
Systeme et voldfomt Modangreb, 
men dlev kostet ttlbaqr. Berlin ind- 
rsmmen at Britterne i »Herr-Mor- 
val Distrittet dar taqet koste Sim- 
teqrove, inen tilijjety at disie blev 
taget tilbage.——Endnu intet ais-- 
nnde Udiald as, den voldfonnne 
M i Volhmtien og Gall-jen. 
Mit melder oni Jndtavelfe ai 
W Mrave paa Stoektodi 
fW heitre Pred, ellers meidet 
der Ifru Mo Sider væientlig Inn 

dm Inst-O oq Linn-geilen —- J 
Transfykmnien her Rumænerne ta- 
set Offensiven M fleee Punkten 
og det fis-, at de nu Winger- 
deves Mndere Albas-. Berlin 
answer inrtdlertid denne Wdinq. 
—- anen Forsndrinq« at Wntnq 
m den Moniste Ironi, sttnt 
der fta bque Sider gutes Paa- 
ficnd oni mindre Mam- —- 

M Its-W « Mun- 
duellens der M IML .--.· 

Cmmrdliniens Lampe-r Alaunia er 

stsdt paa en Mine og funken. Den 
var spaa Bei fra New York til Lon- 
don. Tet var melletn Falmouvh og 
London, den sank. Faa Mund as 
deng Besieming savnes. 

Lsrdag. —- J Fraun-ig- Ga- 
lieien og i Dobrndja, Runiæiiie11, 
sheir Centralmagtetnes Heere ined 
Held taget Offensiven inwd dekes 
Modftandere. De holder ogsaa de 
dsluiekede i Stak i nordre Mal-edu- 
nien da fortfastter Kann-en paa 
Gransen melletn Transsyluanien og 
Rmnkenien —- Paa Eoinmefronten 
hat Kronprins Rnpprecht af Bay- 
ern taget Jnitiativet, csg ißt. Ber- 
lin titbageewdret det nieste ai det, 
ioni Britterne tog fra dem den 18. 
»Okt. Tyfterne hat ogsaa holdtStand 
nnod Britternes Anateb ncrk Cour- 
ceklette og Ue Sarg og pna Bezie- 
reSsVnpanme Vejen London mel- 
dek om Tilbageslag af wite Angreb« 
med stort tyst Tab i Thiepvalcgnen 
—- Paa Østftonten hat Beutonerne 
Ftormet kussifke Stilcinger paa Na- 
mgnvtosFlodens venitke Bred Syd- 
sit for Leusberg og holdt Woand- 
ne tin-ad Modangreb. Prins Nev- 
uoldg Treppe-r tog 14 Offieeker og 
2,05() Menige til Gange og ernste-; 
de ll Mastingeværec J Volhynien 
iortsasttes Kampen med Vekslende 

Hex-Id, inwt afgmnde Resultat ers 
’opnaaet. —- Feltmarskal Mattener 
bat fornyet sit Frenvswd imodAsoni 
stanza Bucharest Bauen si Dei-rud- 
ja. Mai-est indmnmeh at Ru- 
mtenetnes ver-im Fle langs Sorte- 
bwvet ek bleven kaitet tilbage. Pe- 
stwgtad Wer-» at Tentoneknes An- 
areb blev tilbaqeslaaet cned socere 
Tab, oq at Elnqet forth-Mk —- 

Rmneenfte Trwppek tasnrper lianrdt 
im- at drive CentralmagternesTkaps 
Yper tilbage genneni Grckniepassene 
sind i Transsylvanien Runnenerne 
Inn-Idee ont Begandelfen as en ny 
iOfseuiiv Nord-it for monsmdt og 

HJndtagelsen af Mount Sutul Syd 
Jiur Herinanfmdt Andre Steder hak- 

Hde tildaaeflacet Angredene.-——Angaas 
ende Kanwen i Makedonien er Mel- 
diinieme modsigende —- Voldsom 
Konto paagaak pna Monte Pafudio 
i Trentinox baade Rom og Wien 
meldet- oIn »Krigslycke« der. — Tyfke 
Undetvandsbaade hat kendt to bri— 
tiite Stil-e, der var spaa Vej til 
Saluniti ined Forsnninm i Simif- 
London meldet- otn Zasntning as 
tre Zkibe, to ai kioilke vor nentrale, 
ved koste UsVande 

Z øndag Meilein Antre- 
Fsloden og PozierreeiVapaunie-Vei- 
en paa Eoinmeikonten bar Mitter- 
ne itandset Prins Ruptkechts Hier 
og ftudt dereo Linie 300 a 500 

Yards item over en 5000 Yards 

Front og taget ilere Hundeede Fan- 
qer. Tyfkerne hat angrebet Fraan- 
niasndene ftætkt De blsv meftendels 
kostet tilbage, men Paris tndrpmi 
mer, at de vandt Fodiæfte i Masse- 
Skovem men tangere Syd vandt 
Franstmcendem en Skov Nord for 
chauenes. — Von Materime 
Feemsttd tmod Mnfiaanuchardt 
Bauen sortscettes, og hans Irr-wer 
vinder Fremgang de fleste Steder. 
Berlin figet at Z,000 Miete oq 
flere Hundeede Rumceniere er ble- 
ven taget til Fangr. —- OJ Isndre 
Serdien iottsættek Seebekne deees 
Mang. De er nn site Mil Nord 

Her Brod· —· Kam-den fortlættes 
lkanns Gewissen melslem Rumcenien 
’oq stiylvanten med Gold« for; 
Ibegge Sidee, siges See. Weneme 

Meinst-yet nas- ietyvengs staun- 
sqer Turms Fronten og gis-et M 

Ganges Bucharest indeemmer tmids 
.lertid, at Rumæneene hat ermattet 
Itraskte sig tilde-ge i MOalen, 
Uyd for Meintest-L 

;«·M·«ditdag. — Qumeenerne og 
Mut-ferne weiter fig tilbaqe over 

lhele Frei-ten i Ærndia for von 

Mattenan »vole Ingeed By- 
erne Tod-ei Satt oq icodadin er 

dienen indtaget af de iceenede w- 
iss- ·sttkcsts- Als-III- vs Mike 
Amme-. — Pan Feenw- 
IWn ist-ON- W M 

uden Udslag til nogen as Sidcrne 
Mut-wen i MEalicien hat i iidjte Uge 
resulteret i, at Atrig-«Iyskerne ist- 
Berlin hat vundet en betydeltgsejr 
over Russerne Petrogmd figer 
imidlektid, at Kampen er paaqacp 
ende, og at Stillinger hat stiftet 
Hænder flere Gange. —- J Sin- 
dags leverede Tyfkerne voldsomme 
Angreb Morgen og Eftermiddag spaa 
de Sti«llinger, fom Franslmændcne 
leig tog fra dem i Chaulnes Zio- 
nen Sud for Sonmnn Die blev iflg. 
Paris slaoet tikbage. Nogle af An- 
akiberne om Moment-n vandt Zod- 
fasste i Franstmckndenes forste Li- 
nie, men de blev vmringet og 150 
overlevende af dem blev taget til 
Fange —- Berlin indkømmer Bri- 
tcrneis Bindi-m i Smtdags, men ka- 
rakteriserer deres Tab som «-ufor- 
ivaklig Henfasten af Menneskclio.« 
—--- Paa den makedondsse Front hat 
de Allierede gjort nogen Fremgang 
i CeruaizslodJEgnem — Svært 
Neanfald og Sne shar hindret Ope- 
rationerne paa den italicnstieitrig- 
sie Front. » 

Tircsdag. —- Konstanza, Ru-? 
masniens fernemste Sestad og Frost-? 
ning paa Sorte«l)avet, er falden 
for von Madettsens Troppers hojke 
Eil-j- Og venstre Fløj nasrmer sigl 
Trennt-now book Bauen gaar ovekl 
Donau til Bucharest, J Centret afl 
deres Front shar de overfkaaret Va- 
ncn ved Mutsatlar og er iflg. Ver-» 
lin gaaet Jangt farbi« Jernbane-! 
linken. Over hele Linien synes Rus- T 
ferne og Rumcrnerne sauledes atl 
vcrre paa Tilbagemarch, men Betro- 
grad swastaar. at de dyder haards 
nallet Mal-stand —- Næst efter 
Kam-von i Dobrudja er Briteknes 
Sejr pcm Vestfkonten af stsrst III-; 
tercsse. De bar taqet over 1000 
Yade as tyfke Skyttegrave szsst fori 
Guedecourt og Lesboeups og studckl 
den-is Front et Skridt nasrmeke Vasz 
laumeÆeronnesVejeiL Ogsoa Fransks l 

mirndene hat vundet, dvad PariQl 
kalt-er et ,,vcrrdifuldt« Fremskrith 
Nord-sc for MorvaL — Berlin mel- 
dcr om Tilbageflag af bkitlsfke vg 
franske Angrelx men indrmnsmer 
tilligc, at Tyskerne Nord for Clmuli 
nes trat sig tilbage SIndag Nat 
til forfærdigede Stilllnger. — J 
Transsylvanien kmnpes der haardt 
om de Bjemvasser og det Jena-n, 
som sØftrigsTyskerne vandt jra Nu- 
mmnerne —-« sØstrig-Tyskerne hat 
rettrt et voldfvmt Alma-b mod Rus 
form- qud for Brody nær Grim- 
sen mellem Walicieu og Volinnueck 
Alma-bot blev iflg. Petrograd af- 
sll1mst. —— Ovor Genua-Moden bsjer 
i Zerbiem lmr Tiyslernc og Bacch- 
rerne ifslge Berlin ftondset Ser- 
berne, saa disse nu er paa Besen- 
siven. Uvejr hemmer fremde-les Ope- 

:katiouerue vaa den matedoniske 
From. —- Jtalienekne synes atter 

sved Vomlmrderinaer at forberede 
ict nyt Fremsftod imod Tit-leih — 

Ho Dampere og 2 Zejlftibe -—— alle 
Eneutrale — er fendt tdl Bunds; om 

Jdet er stet af Undekvandsbaade eller 
ved Paalejling of Miner, vides ikke. 
5 af se forlisfte Danwfkibe var 

norjkr. 2 græffe, 2 danste og 1 

dollarsde As Seilskisbene var det 
sene en daan Skonnert, det andet 
et spensk BaMMA 

Dass Morgen. — Statist- 
masndene hat vundet en stok Seit 
over Systeme Nord og Nordvst for 
Verdun; over 4 VZ Mlls Front 
et de vrczkket nasr ved to Mll items-o 
Do Wes-let faldt pag den-IF var 

M swowuäumont j Transk- 
mændenes Pelllddelfe, og pqa Tieres 
venstre Fltj Monate de frem forbl 
Dblaumont, lndtog Oaudekemont 
Grabent- os tog Optle lanqs 
MasMaMom Wien. ngao Wo 
heire Fltj wkkede sde frem, l Ret- 
nlng of Damloup. Over 8,600 
Mond toges til Sange, oq store Op- 
lag of Kristmaterlel ersprede5. 
Hsle det Terrain, som de mit-de i 
det qui-et Glas ved Vesdun hat 
Franfknmdeue «qenvundet. D- bar 
l sen Dass W We alt det- 
eskss siss »so-» W W sc 

Icstaaneder at vittde. —— J Dobxudja 
sittrfelner System«-, Vttlgarerne og 
Tinte-me Russerne og Runtcenerne, 
der trwtker sig tilltage over itele 
Linien fra Sorteltaoet t·tl Donau. 
Rachooa, der ligger i fort Afstand 
tteden for Tchecnaooda, og Medjidie 
spaa Bauen mellettt denne By og 
Konstanza, er falden i Teutonernes 
Hasttdetc Von Mactensen hat taget 
over 45,700 Mand til Fange — 

Pan de svkige Kttggfelter ingen stot: 
re Fotandtringet 
M « —«w 

Port eget Hand. 
Te farlige Battestæringer. De- 

troit, Mich-, l7. Okt. To Sestre 
blev paa Bei til Stolen overtørt as 
et Jerttbanetog paa en Overstcering 
lter. Den ene af Zoftrene drasbtes 
paa Stedet, den anden blev bragt 
til Hospitalet i ttabendart døende 
Tilftand 

Jngett Hjælsp til Polatterne. 
Lang Branch, N. J» 17. Ott. Prie- 
«sidettt Wilson tnndgjorde t Dag, at 
hans Foksjg paa at faa i Stand 
en Overenstotnst tnellem trigssprens 
de Lande ont et Arrangement, saas 
lebe-Z, at der can sendes dett hung- 
rettde polste IBefolttting Fedebarer 
er Inislyllet. 

. 

Beetdien af Udfstslen af ameri- 
kanske Vater over New York. New 
Not-L Bl. Okt. J September Maa- 
ned i Aar ovessteg Vcevdten as Uds 
ferslen i September Maaned i Fon 
nted over 100 Will-jener Dollars, 
meddeler Toldlonttoller Dudleyzield 
Malone i en Rat-port. 

I 

Opknelatnntelsen Washington, D. 
E» 18. Ott. Det federale Sand- 
itedsvassett tneddelte i ett Napport 
attnaaende Bornelantntelsett, at der 
i Tiden fra l. Juli til 25. Sep- 
tember i Aar anmeldtes 28,24')2 Til- 
inslde ai Syzdomnten 

. 

De fleste Leerere spaa Landet i 
Wisconsin saar en Lan af tnellent 
Wo ng ist« pr. Maaned Tet- er 

5,M7 Lastere, hvoraf 4,3:39 Faar 
dentte Len. Der er 4,467, sont saar 
tttellettt 860 og M pr. Maaned, 
site faac mellem 880 og 389 pr. 
Manned Der er to, sont faar nn- 

der IM) pr. Manned 
I 

Ett tkndtsri Kanon. Cittcittnati, 
L, IT. Oft Ett Howard Matt, der 
et aniat i en Ammunitionsfabrik i 

Daytom er reist til Washington for 
at tmsiie Krigsminister Vatter an- 

ganende en krudtsri Kanon, sont han 
stttl lmtte opfnndet, og sont stmn vil 
tillmde Regt-ringen 

. 

En Flyver fsorulyktet Log An- 

neleT Cal» 20. Okt. En Elev ved 
den lterttterende Flyvestole, G. A. 
Avtmld, swrtede ansdag ned tned 

ei Violon. Han paadroa sig haar- 
de Konstelser og dsde i Guar. 
Hans Hustru saa lhatn salde og hjalp 
tned til at faa lhastn sfrent fka den 

edelaqte Masktne. 
I 

Vrasndt thiel Lilah Man, en to 
Aar gammel Oatter af Mr. og 
Mrs. E. Reftemayer, Langdom N. 
Dak» satte forleden Dag Jld paa 
sine Klædety og blev saa forbrændt, 
at ltnn« dede nogle Minutter est-eh 
Moderen var udenfor Huseh da ben- 
des ckldste Born kotn nd og sor- 
talte, at Sesterens Mit-der brændte. 
Mode-ten tlede ind og fis da at se, at 
alle Klnsder var brændt ai det mind- 
ste Born· 

. 

Gamle Falk. Edwin D. Kamm, 
d» aphotdek ttg i Sotsdqtetshfewäet 
i Marfhalltowm Ja» sont Vetemn 
fra Vorgetkrigen, er nu 70 Aar 
gannneh men alligevel Llever beage 
bang Forældre Falter-en er 95 og 
Moder-en 90 Aar gammeL De to 
gantle bot endnu i dete- gamle 
Mem, shvor de hat levet itden de 
Hltlev stft 

Hasdrcg ooer Toll-sonnt Alt-ano, 
N. ;l)., Zi. Okt. Thomas A. Edison 
bloo i Gaar over Teleionen tildelt 
sÆresgraden »Doctor of Luni-I« ai 
Prasfidenten for New York Statt-— 
llnioeriitet, Dr. Jolm H. Innen- 
oed linioeriitetets 52. Aabningsfest 
Tette ital viere første Gang, en 

Æresgrad er blevet tildelt over Te- 
lefonen 

. 

En Flot .L)jorte, omtring ZU, 
sprang iorleden Don nd ai Ekoven 
non Jolin Huberis Farin oed Har- 
lau, Ja» og liqe iomn et Tog paa 
Wreat Weiter-n Bauen ined den Fal- 
ge, at tre ai dem bleo drasbt, og 
ilere dlev kowitet Tot oar en Del 
ai de Pforte-, sont i et Antal as 
fra 300 til 400 lmr opboldt ssig i 
Zkonene lang-:- Missourifloden incl- 
lem Grienfen melleni Iowa og Miss- 
fonri. 

. 

Nrgrenes Qplijasln Tuskegecy Ala» 
Zi. Okt. Den af Vooker Washing- 
don grundlagte »Nationa! Neier 
Bniineis Leaane« liar begundt en 

Agitation Landet over for at frem- 
me Fortetningsforetaasonilied blandt 
Neurene Agitationen skal drives i 
de Distriktek, bevor der bor Neng i 
sit-irre Anteil Der oil blive unbefa- 
lot kosoperatioc Averteringssystemer, 
og der vil lbive ospitillet Prceniier 
for de bedfte Resultaten Der vil 
ogsaa blive afiioldt «F«keitlikxl)cder af 
forfkellig Slags. 

I 

Ni Menneiter omkomnier i en 

Fabrilsbrand i New York. New 
York, is. Ott. Ni Mennesler inde- 

ibrændte i Ajtes i Oakes Monufacs 
Itnring Companys Anle i Stein- 
wan i Qnens Connw. Bygningen 
oar paa to Etagek, af Tra- med 
Jernstivero Den var forsynet med 
to Redninastrapper, foruden den 

Hiedvanliae Trwpch oq Afftandon fm 

landen Etaqe til Jorden var tun 16 

Fad. Det er derior lmjst via-Weltg- 
at de onikonine, som opholdt sig i 
anden Etaqu ikke dont nd. Det an- 

taarss iniidlertid, at de er blevet 
kimlt af Tainpene fra en itor Eer- 
lnsliolder. sont bleo sdolaqt i iørfte 
Etage 

. 

Tor mddes op. Moline, Jll» 19. 
Okt. Vorgerntefier Martin R. Carl- 
son lod i Haar rnddr 53 »Wind 
Pius-« i Moline De blev imsften 
alle dreoet i tidligere Salonlokaler 
foin Aiholdsrestmiranter af de tid- 
limer Saloon-l)oldere. Mr. Carison 
leicsdo 17 Automobiler og fyldte dem 
nied Politimasnsd, der Var forinnet 
ined de nødvendige Arreftordre, toa 
felv Vare paa Politikontoret og 

gav Ordre til at rndde op. Jnden 
en Time dar gaaet, var der foretas 
get 55 Arrestationer og sbeflaglagt 
mange ifdalloner stwrke Drikke for 
at benytte disie iom Bevis. Jngen 
Kunde blev arrefteret, lun Eierne 
blev unholdt Siden erklærede Vor- 
aermefterem at dette ,,kun var en 

BeayndelfeC 
. 

Tæringsfyge lhel-bredes. Jowa Ci- 
ty, Ja» 21. Okt. Dr. H. V. Star- 
-borong«l), der er Direktsr ved Sta- 
tenss Tæringsboipital tIOakdalr. for- 
talte ved et Wide, lom holdtes Ver 
of Sekretwrerne ved Commercial 
Clubs i de forfkellige Bver. at der 
var blevet behandlet 2500 Patien- 
ter i de sfidite otte Aar, dg at mindst 
«Halvdelen af dem ivar blevet raste 
igen. Der døde nossten 40 Pro- 
rent, og shtzn lagde, at naar Djdss 
vroeenten var saa lief, kom det af- 
at iaa mange var dlevet indlagt, 
eiterat Smdommen var iaa lanat 
fremskredem at der ikke kunde være 

Tale om nagen Gelbredelfr. 
Dr. Scarsdorougsh iagde endvldes 

re, at Sorgfalt i Iowa antaqelig 
kendte mere tll Mag end Lag- 
folk i noan enden Stat paa de 
Kante-r ai Zauber-Gluten lhttvde va- 
laa et bedve »Holt-ital, naar Oewfyn 
toges til de Me, lom dleo stillet 
til deti Randlghed, end nogen ol 
Rade-stateme. 

Slklx s- USCLTJ«. 
.-.—’ — Wpfwt 

Lislirinqet en :-)lnteiil«r.ane Lun- 
don,21thulier. Ten amerikan 
il-« Risteitunneit ,:liichaid W. Elnr 

«l«« et lillinst onlimjt i Asaiimndet 
ned Island og indbragt til Weins-: lm 

l’.11«i—:, ZU Lkiulier Mute weinend 

canchez er af en iiiigsret i Mar 
feilles døint til Tøden for Spioneri. 
Tødsdommen soar enstennnig. Den 
dødsdøinte er født Marie Liberdall 
ira Diisseldorff 

l 

I sEn Xiiiinde deinntec til Tedeu. 

I 

Jtte Fare for Missionen Lon- 
don, 20. »Okt. Den anierikanfke »Le- 
gation i Konstantinopel meddes 
ler Presbyterianerkirkens hervasrende 
Misjiunöftatioih at de anierikanfke 
Missionasrer i Hainadan og Ker- 
Inanfhab i Periien, for livis Sit- 
kerhed man havde næret Frugh ikke 
befindet fig i nogen Fore, og at de 
levser viel. 

. 

Vil fende UsBaade veftpaa. Am- 
sterdam, 20. Okt. Volks Zeitung i 
Køln «skriver: 

»Aner Undervandsbaade tommer 
til at aperere i den veftre Del af At- 
lanterihavet De oil bei-ge de meft 
brugte Skidsruter onikring Mantu- 
cket Jsland og kommer til at fende 
britifke Handelsfkibe til Bunds ef- 
ter at lhave givet de respektive Be- 
fætninger Anledning til at redde 
fig. 

Prinfesfen og Soldaten. London, 
19. Okt. ,,«Fkankfnrter Zeitung« 
nieddeler, at Prinfesfe Marie The- 
refe af Habenloe bar indgaaet Æg- 
teskab med en Underlasge Otto 
Kohleifen fra Jnfsbrunck. Prinsess 
sen splejede Kobleifem der er af 
fattig øftrigft Familie, mens han 
laa fnq spaa et Hofpital Han hav- 
de paadraget ifig Sygdonnnen paa 
Slagmarken 

. 

sStibe med 60 MilS Fari? Rom, 
is. Okt. Italien bar nu en Type 
Krisisfkibe der kan fkyde en Fakt, 
der er tre Klitanne san stor, foin de 
lnirtigste Atlanterhaosbaade, sineddes 
ler »Gi»ornale d’Jtalia«. En af Bla- 
dets Korrespondenter var Vidne til 
en Prøvetuip fom det sanfte af disfe 
Skibc foretog. Kun eet af denne 
Time er feerdigsbyggeh tre er under 
thgiiing. Sin Brandfel bennttcr 
de nne Skibe «Olie. 

. 

Swnkninnerne i Jslhavet Lon- 
don, l!). Okt· Jfølge et Telegram 
im Bergen til det danske Vslad 

»,,Politiken«, blev Mandslaberne paa 
sing-sie norfke Skibe, fom torpederedes 
Taf tnfke llndervandsbaade, fat i 

JSinaabaade og led meget inden de 
Inaaede Land. Det liedder videre, at 
ii ect Tit-sandi- -fk-s pfire Mund ihjei 
Iog at en norfk Samand dsde efter 
Ankomften til Alex-androva i Nærs 
lieben af ArtungeL 

En fkarpere llndervandskrig. Ber- 
lin, 20. »Okt. Kriegs Zeitung, der 
er Aftenudgaven af Lokal Anzeigek, 
indeholdt i Gaar en Rappert, som 
gik nd paa, at Briterne havde gi- 
soet Ordre til, at alle Handelsfkisbe 
skiilde Unsre atmet-et. Vladet figen 
at dette san fsre til, at Tyskland 
begynder at føte en ffarpeee Un- 
dervandskria, slwilket kan faa Ind- 
-flydelfe paa Forholdet mellsem Tyfks 
land sog Amerika. 

f »Hvis det er fandt, at England 
ibit-selig shar til Hensigt at forfyne 
alle ilne Handelöfklbe med ftore Ka- 
nonen-, der bar en stor Ncekkevidde 
da Paa den Maade gsre dem til 

Migsfkibe, der kan angrtbe, er det 

umuligt at undgaa, ensten vl In- 

fker det eller ej, at fnre en star- 
pere Undervanddkria 

Vi andres paa, om det ille et 

Englands Gensigt at faa ed i Kon- 

flikt med andre Maateh feeng 
Amerika, ved denne nye Farholdss 
reael« — 

Japanerne i hiinm Anton, .siina, 
litt Ott. List er nniligh at jemaan 
jPoliti Uil komme til at Lijaslins de 

ilinesijte M«1)ndigl)cder hei- nied at op- 
rctxiuldis Orden. Japan liar tilundt 

»in ·s1ille Politiet til Tjencfny og 
ETilbndet cr inodtaget inm Betingcb 
isks ai, at di-! iapanite Iloliti ndlder 
sig indenfor det japunste Konsnlats 
Eneniasrtcr til der blivisr anmodet 
oin detsz Llcsssistance 

Anton Ljar i den senkte Tid nie- 

ret Siedet for sllrolighedcr. Bl. 
a. her der vieret Sammenstød mel- 
listn Japaner-ne og Kineferne 

Har ødelagt 126 Silbe. Berlin, 
19. Ott. iLøjtnant Arnauld de la 
Perriere, der er Chef paa Unders 
vandgbaad -U-36, syar faaet For- 
tjenstordenen for at have ødelagt 
126 fjendtlige Silbe. Blandt disse 
Skibe var en fransk og Ibritifk Kryds 
ser. Da Thau apererede i Middelhas 
vet, fendte «han flere lctstede Trans- 
portskibe, Danrpere, som var lastet 
med Ammunition, og 11 armerede 
Handelsfiibe til Bunds. 

Han ital have deltaget «i 17 
Kam-pe, og paa en Tur sdelagde 
han Stibe med en samlet Drægtig- 
hcd af 91,000 Tons, og ·han bragte 
fire Kammer, som Than shavde taget, 
med Isig shjem 

J Juni sidste Sommer belegte 
nun Cartagena i Spanien. ; 

, . 
Tystexnc i Belgien. Amsterdam, »- 

2(). Okt. ,,«Telegraaf« sfiger, at den 
tyske Kvartermefter, General von 

Zau·berzweig, shar kundgjort, at alle 
Personer i visfe Dele af Belgiem 
der er i Stand til at arbejde, kan 
blive tvunget til at arbejde selv 
udenfor de Landsbyer, i hvilke de er 

bosat, i Tilfælde, shvor de modtager 
Hjælp aj Velgørenheden paa Grund 
af Sipih Dovenskab, Drukkenskasb el- 
ler Arbejdsåledighed Endvidere kan 
fhver Jndbiygger blive tvunget til at 
yde jin Hin-w i Tilfcrlde af Ulys- 
ker, Ware eller offsentlige Ødelaegs 
gelser, felv udenfor den Koninnme, 
hvori lian er bosat. Den som nægs 
ter at lystre saadan Ordre, Tiger 
Binden er biemfalden til tre Aar-s 
Fwnqselsstraf eller en Mulkt af 
82,500. 

Drik og Forbrydelser. lLondon, 
19. »Okt. Blaabogen indeholder Sta- 
tistik over Virkningerne af Lovene 
med Henssyn til Salg af Spiritunfe 
Tritte Det viser -sig, at fiden 1905 
er Antallet af Bevillinger i Eng- 
land og Wales aftaget med 13,- 
577. Antallet af Donifældelser for 
Trittkenfkab i England og Wales var 
i 1915 13’5,811, fammenlignet med 
183,827 i 1Z)14, dct tftørste Tal pas 
40 Aar-. 

Antallet as domfældte Monds- 
pisrsoner i 1913 var 1«53,112. J 
1914 var Tallet 146,257 og i 1918 
var det 102,600· For Minder-var 
Tallene 35,765, 377511 og Js- 
211. Den bewdelige Forfkel i Red- 
gangen for de to Køns Vedkommens 
de styldes uden Tvivl Msnstringev 
ne i Herren. 

I 

Polens Stilling. sPetrograd »No- 
voie Vremja« strisver om det spal- 
skc Slpørgsmaak 

De forskellige Weninqser af dette 
Spøriismaah der er bleven fere- 
slaaet af den Polike Presse, that 

» 

E 

trodd deres Forfkelllgshed vlle et 
» 

fælles Trakt, nemlig det, at man 

gaar nd fra, at det frie Polen veds 
bliver at viere en integrerende Dei 
as det« russifke Nige 

Skmt uafhængigt med Henfms 
til sin indre Styrelfe med sit M 
officlelle Spros, lsine egne ladet-« z; 

vende, dsmmende og admlnist 
Jnstitutioner vil Polen den« 
femme Tid ille definltlvt W 
Baanly lom ferener det med 
land, men vis efder lln W 
fattelfe komme til at W 
trent W Wing M 
sengt-texts sit-sc- leM 


