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Eurnjnlitigntz gang. 
Rnnmnekne share nn at holde 
Stand intod Ccntmlmugteknr. 

Ellen- nbctndclig Fornndting i 
Situationen. 

Tet er ikkc stoer Vegiuenheden 
der j den sidste Uge lmr uasret meldt 
ont fm Reigen. Det vigtigste syneii 
at tin-re, at Ecntmlmanternes Hirn-, 
sont im to Eider rykkede ind i Ru- 
masniem er bleven standjet. Paa den 
anden Eide can Innere-I, at de Al- 
lieredc hat giort nagen Frecngang 
baade paa Zonnnefronten, paa den 

astrjgitalienfke og den nmkedoniske 
From. --— J Graskenland er der 
nasnnest nahen Revolution. —— J 
Gcmr meddeltes fraxVerlim at ett 
polsk Telegatton for faa Dage siden 
var sendt til den tyske Kanöler for 
at forelwgge den tyske Regering Po- 
lakkcrnes Ønske om Frihcd og Selus 
ftændigbed sont Nation, og at Tosk- 
land og Mkrigsllngarn var bleven 
enige out at inwdekomme dette Øns 
ste. Tet synes, sont ogfaa Galicien 
sial faa sin Selvstasndighed — 

Tags Dversigt folger. 
To ksdag. Der Las-muss at- 

ter haardt melletn Tnfkerne og de 
Allierede pcm Veftskonten Siden 
Tjrsdaq bar Vriterne og Franfks 
masndene angkebet de tyske Stil- 
lingek ncet Contcedette og paa Les 
Voeufsxdnedeeonkt Frontem og Ty- 
fkekne bar haardnakket holdt dem 
tilbage uden Ost for Les Voeufs, 
hvor de Allierede vandt en Del- 
og Pest for satnnte Plads, hvor 
Gen. Fuchs Mcrnd tog en Del to- 
ste Swttearave Mellem Les Satz 

og Gnedekoutt bombardcrek Ty- 
skerne de britiske Ztilliimer. —- 

Paa Transsylvaniwjkronten fort- 

switer Nmnasnerne deres Meinst-d 
intod ØflrigiTnsiekne i Inn-Valen- 
men ifslge Petwgmd bar Tenta- 
nerne indtaget to Landsbyer End 
for RothenthunniPaYseL J Pre- 
daIJPas Sektoren er Taffet-ne 
tkcvngt igennetn den nimmter 
«St·clliim, bar taget 10 Kanoner 

og 17 Masiinnevcerey og de bar 

ogfaa gjokt Fremsktidt Svdøst for 
RothenthtrmsPas. — Russerne bar 

alter toget Offenfiven i Gold-im 
Berlin melder om Afflag of 5 An- 

greb, og Pettoarad indrønnner, at 

Rasse-me er tret-nat tilbaqe of over- 

leqen Styx-te —- Uheldiqt Vejkliat 
bar hermmet Operationekne paa 
den mackedonfske Mont, men Bri- 

terne bar taaet Vamkliislzurma i 

Strmnaeqnem og Serbekne hat 
giokt en Smule Fremganq spaa Cer- 

naslodens venstre Brei-, tilde-gestan- 
et Uns-ed eg taget baade Bulaarer 
og Inst-re M Fanqe —- Efter at 

det gode Beir er vendt tildaqe« 
er Matdering genoptaget paa 
den Wiens-Anteile Front, fase- 
lig øft for Geiz og paa curio- 
Mai-quet- 

Iredag. — 600 græske Re- 

wlnttonister hat trængt 150 Roya- 
lister ird as Mut-: de drager 
Sydvest til Wolken, hvok de 

venter Foritætknsing. Kvngen hat 
ordret Roycklksterne til —- koste hvod 
det maa —- at hindre Nevalntionis 
stetneg Fremgang. —- Franstmæns 
dene hat geninsdtaget Fort Baux 
MM for Verdun. —- Jtallenerne 
er irr-act længere from i Gsrts 
on cease Icssnittene, bvorigennem 
de weisser at naa frem til Tit-Leit- 
— J Dahinten, mer Mit-wies 
hat Mike cier Frmngang, hvot 
W Ottllkmek er indtagek VI 

s W oq LIOS Mut-Te ta· 

.- m Fam. —- J Trancfvlvus 
M TM W derel 

Wm ·syd for WUM 
» « W sen-tac- M- 
W Wams-. -«- Its DO« 

Pan den Innkedoniske Front gør 
Zerberne ireindeleås Frentgang pan 
Cereijsiloden For øvrigt bontbari 
derer der. Berlin knndgør, at 

Tusker-te lmis forladt Fort Vanx; 
ncnn Inente, at Ztillingen ikle vnr 
Unsrd de Liv, det nilde koste at 
holde den. Nord for Somme- 
ntellein Lei- Boenssz og Zniillys 
Jailljsell bar Fransknmsndene gjort 
nidere Freingang og tasnet 200 
Tuskere til Fanqe ——- inlt 736 
Tot-Idan s—- Fra den italienske 
Front uieldeo om oiderc italiensk 
Frenmnng Jst for Wirt-; og paa 
Caritnilateanet llnder Kampen bar 
Jtalienerne tnget -t,75’,1 Østrigeke 
til Fange on erobret 6 Kanonen 
inmme Maskingevasrer og andet 
Krigsnmteriel 

London —— Rnniasnerne qiver 
efter for Tentoneknes stcerke Trnk 
omkrina ProdeaL on Berlin inelder 
otn yderltgere Fremgana an for 
Grantsen Øft for Predeal bar an 
innenerne imidlertid drwet de ind- 
tmnmende tilbnqe over Mrwnfen 
Te hat« onsaa indtaget Monat Si- 
rinl og Tatnrameo langs den 
transcsylvanfte Nin-nie Sndsst for 
Kronftadt. «- J Nothentlnmn Pas 
Egnen bar Bentonerne videke taqet 
350 Fanger. Vest for dette Pas 
og i PralpovasDalen holder Ru- 
masnerne Stand. —- Paa Østsrons 
ten bar der vasret kmnpet baade 
Øft for Kovel og End-it for Lem- 
bem. Missekne bar vnndet en Del 
Grund tilbqge Andre as detes 

Anat-eh er ifln Berlin bleven af- 
slaaet Pan Zommefronten bar 
der ikke staaet noqet haardt Slaq. 
Franfknmntdene slmr vnndet en 

Smnle ved Saille on Vristerne bar 
taget en tan Sktytteqmv Øst for 
Gueudecourt. — Paa den make- 
doniske Front bar Briterne tnnet 
Alitsa tma Strnmas venftre Bred 
im Bnlqareme Fm Gertz til 
Adrinterlmvet bar Jtnlienerne ta- 
aet flere viatiae Punkter fra Øfttis 
gerne, taget nderligere 3,9-18 Mund 
til Pfanne on etosbret Kanonen Ma- 
fkinnevcerer og en Meengde andet 
Krigsmateriel 

«3Indag. — Den grasske Am- 
me aktiverede uden for Katerina 
og en Kamp Inellem dem og Vene- 
zelistekne benyndte i Aftem figer 
en Melding til Sunday Obsewer, 
London, dateret Reden ——— De 
italienske Tropper fortfættek deres 
Offensiv i CariosEgnem og de hat 
ajort en Fremganq af henved en 

Mil hen imod Wippach-"5loden on 

taqet III-Mond til Fauna —- 

Der kastnpes haardt flere Steder 

paa Østfrontem on Tyskerne er 

tmsngt ind i noglc Farstelinies 
endlier Skyttegkave, men Slaget 
forth-NR — Rumænerne bar avans 

eeret Vest for Busen-Moden og li- 

gefaa ved Tal-le Batze. —- For- 
filgelsen af de Istrig-tyske Trop- 
per Pest for Mal-Moden fortset- 
tes, og der bontbardekeö langi 

Donat-. At Rumænerne hat be- 

lat Voscasdjderne lndrjmtnes at 
sdet tyske Kistngut-m hvilket met 
det sum-ne weitaus-, at Tentonerni 
Sydtst for Predeal hat generdbret 
en rmnænfk Stilltng og taget 25c 
Wand til Fange Muster-h fom 
trængte lnd i britissse Skyttegrave 
næt Tuinchm blev kostet ud, og et 

tnsk Modangreb Øst for Guendei 
court blev asslaaet Berlin melden 
ein Its-flog at brttiske og franfki 
Amreb Nord tot Somme. 

Mandag. —- anste Trov 
ver hat atter samt de tyste Ltntei 
beardt Nord for Gemme mellem 
Wenig oq Satllvdsailltseh søst fes 
ttdsmævnte Plads da paa St. Mem 
Vaast Ssov Sektorene hat Fransks 
niændene start god Fremgang 
Stint-sagt Under Amrebet par 
meinte Skov tog Franfkmændem 
tke Mttegrcwe paa »den nordve Ot- 
de. es hele den W Mins 
finstre Udsant as Moden Ort 
ins-s he ever en 1000 M 

as Butte To Warlcncourt. Vcd 
Vcrdnn bar Franfktnankdeno tagot 
Oele Vanx og Vyen Danilonp Øst 
for Vom-. Tor kasnipcss volds 

sontt End for Gort.z, hvor Italie- 
nornc forspqcr nt milc- front iniod 
Tricst Kong Ennnanncls Mwnd 
link mindcst srenmd pnu Carsoplas 
teanet. Jtalienerne bonibardcrcr 

oftrigske Zitillinqek nod Jmncinno og 
ffiftevis kasterJnfmiteritropper intod 
Wirtin-; tncn Wien fixier, at de alle 
lmr slnmst fojL -—-— Im Transfyb 
namen: Berlin nccsldor oin, at de 
— 

tentoniste Tropper lmr tagot Stil- 
iinqcsr i Praliovanglem niedens 
Vncharoft Umstand at Foriølncls 
sen af Tontonorne i JlnliDglen 
fortsilsttrs. --—— Komm-n fortscrttes 
langs- Cernniloden paa den make- 

donifkc Front, nden videre For- 
nndring i Ztillingen —- En Snnis 
le Vinding for Tolle-me Snd for 
Dvinfk, Russland, og for Rusferne 
i liinlicion og Karpatborno meldes 
der om im Berlin og Petrogmd 
— Der til-indes cndnn i Dobrndja, 
Nmncrnicn 

Tirsdag —— Det meldks, at 
Nnmwnorno lmk tagct Offensivcn 
i Dolirudjm rinielinvis bistaaispt af 
Aussen-, og tvnnget Fjenden til at 
rotirorc pan flore Punkten Runurs 
neknc i JinliDalen fkal imidlcrtid 
vwre standfct, idct Tcntonscrne bar 
fanot Forstcrrtning ngaa i Pre- 
dcal Pas Negioncn stal Runnrs 
net-ne vaske bleven wunget til at 
give eftctc — Paa Zomcnefrontcn 
foksogcr Tyskerne at hindre Bri- 
ternc og Franstmasndene i at vindc 
lasngcke sfrein. Berlin «fi«gor, at 
Frntillitiwtidciie og Vriterne under 

Kantpen i Sondags lod stoke Tab 
og oandt intet uden lolalt i St- 
Pierkc Baart Stoy. London ind- 
commer, at Vkiterne blev nsdt til 
at give flisp pag Grund, sont de tids 

liqore liade vnndet ved Vuttc de 
Waklonconrt J nævnte Skov gjors 
de Franflnnrndcne dog oidcre Frem- 
anna i Mandags og tog flcre Fan- 
ger —- 600 as lwilke blev taaet i 

Sondan og Matidags. —- Ditti- 
gerne Nord for Triest bar saaet 
stok Forstwrkning, og de bar shek 
taget focnfivem nTen ifolge Rom 
bar de itke verwt i Stand til at 

nonindtagc todte Stillinger. -—- 

Kmtipen fortswites Paa den make- 
donifkcs Freud men nden videre 

Resultat — London melder onl, at 
en ·britift’ ä11ndisrvandsibaad bar 
ranit ist tnst Krinsstib nd for Dan- 
marks Vestkyft· Staan spcm Skibet 
or nlcndt 

Dags Morgen. —- Berlin, 
7. Nov. Brittcrne angreb i Gaar 
nær Faucoukt LAbbaye, men blev 

ifl. Krigskontoret straks dreoet til- 

bagc. London, 7. Nov. —- De bri- 

tiste Trost-per hat gjokt Mgang i 

Nun-heben as Butte de Wartenkourt 
paa Sommefronten under Operatio- 
nerne i Afteö. —- Paris l. Nov. — 

Jngen Mecheder af Bewdning 
paa Krigöfrontem ofte- lyvad MS- 
kontoret melder i Dag. Kun Kanon- 
duel her og der baade paa Somme- 

sronten og ved Verdun. — Mo 
Flyvere kastede Brandme paa 
Nonen i Guar, men de gjsorde tagen 
Stadt —- De fransiibritiske Trop- 
per bar fra 1. Juli til 1. Nov. ta- 

get 7l,532 Mentge og 12449 Os- 
ficerer til Junge paa Sommelrons 
ten og erabret 173 Feltkanoner« 
180 lvære Kanonen 216 Skyttei 
ngiere og 981 Mistgasse- 
rer. —- Fra Berlin meldes om Ind- 
tagølxse as et russislk Btchoved over 
StoshodiFlsodm Vaa den notidre 
Del af den tstre Fwnt, melllem 
DAan og Aurora-Ofen ichsle 
willst Arttlleri wegen Akt-Miet- 

E stlgv Bucharelt innen sinnst-net- 
-nenuathaveOvevmagtenovervon 
Wissens Trower t Mdja 

L Der meidet om rumænks Irmgvnq 
over bele. denne Freud-Dei meld- 
tes t Wut-It W dar W 

III-Im tin W zog W 

Valgreiultatcr. 
At de »t-rre« hat sejret i Nebra- 

ska synes -l)a·vet over al Tvisvl J 
Oniaha var der Majpritet fo i- Sa- 
loonen, nien ellers saa godt lom 
i liliert enesie County var der Flet- 
tal iniod Salonen. Men man-ke- 
lig nok synes Sutton, der fom Gu- 
oernørkansdidat stod med Prahibi- 
tionisterim, at have tobt- 

Hocm der er valgt til Praesident 
er usikkert. Baade repkkblilanfte og 
deitiokratiske Blade 1nener, at 
dughes er valgt, at Republikas 
ncrne altsaa hat seit-eh men Balg- 

;beretningerne er endnu faa ufulds 
stasndige, at det er usinuligt med 
Siskershed at sige, hvad lldfaldet vil 
blive. 

»Dort eget Land. 
De offentlige Stole-r er blevet 

litkket i Delmdnt, S. Dak., som 
Folge af, at en Datter as Sohn F. 
Grafs- l)ar faaet Baruclammelse 

. 

Shackletons Reisfe. Colom Pa» 
Zi. Okt. Sir Ernest Slhackleton 
airejite iherfra i Gaar«.til New Or- 
lmns3, hvorira han vil tage Jeru- 
banen til San Francisco. Fra den- 
ne By vil han reife direkte til Au- 
stralien 

. 

Mange Autos i Illinois. Spring- 
field, Jll» l. Nov. Siden l. Jan- 
er der i Statsfelretasrens Kontor 
udtaget net-steil 250,000 Automos 
biltilladelser. J 1915 blev der uds 

taget 280,168 Tilladelfer, 20,000 
ifasrm end der er udtaget i de ti 
lMaaneder i Aar 

E. D. Gram, Dilwarth, Minn,, 
indlyøftede i Aar 15,000 Busliels 
Kartofler og desuden har han løbt 
ll,(i()U Bufhelg af Naboerne. De 
2·;,000 BufhelT ifom ligger i hans 
Kasledre er vccrd en 830,000. Kar- 
toflerne i Dilworth er nu Umrd 
8125 anhclem men han trot, at 
.l)an kan faa 8150 og maasfke si.75 
hvis lian holder paa dem en Tid 

Armenerne og Zyrerne New 
York-l Nov. Omkring den l. De- 
cember vil en as Marinens Kul- 
dampcre gaa til Middelhavet nced 
Fedevarer og Klasdcr til de kritis- 
lidtlI Armcncre og Sykere Zlibet 
vil nnsdbringe ca. 3,000 Ton-I Fe- 
devarer og ca. 1,000 Tons chlsder. 
Vater-te vil blive bragt i Land i 
Beimt 

U. S. Fler dræbt i Russland. 
Valtimore, Md., 4. Nav. — Den 
amerikanike Flyver Antonn Jan- 
nus fra Baltimore blev ifl Med- 
delelfe hertil i Gaar dræbt under 

Flyvnina i det russifkke Flyvevces 
fens Tjeneste Der meldes lnaen 
Enkeldheder. Jannus var Instruk- 
tsr ved den canadifke Flyvefkole i 
Toronto en Tid i 1916. 

Carnegie liber Landsted Pittss 
field, Mass» l. Nov. Andrew Car- 
negie hat ksbt den S. P. Shotter 
i Savaiiiiab, Ga» tilhørende Ejens 
dom Shadowbrook i Lenox og ag- 
der at benytte den lom Landsted 

Salgsiummen er efder Slgettde 
s400,000. Mdowbvook dlev stig- 
get for tyve Aar siden og er den 

naslt stsrfte Privakbollg i Lan-det. 

vare Ægprlfer. Plttgburgh« 
Pu» t. Nov. Frilke Æg fra Lan- 
det kalter nu 76 Gent-z Wnet sher. 
Det er fem og tyve Prodent mete« 

ewd hvad de kaltede for en Uge li- 
den og over dundrede Procent me- 

re, end de kostede i Oktober i Fior. 
Fothandletne want-, at ist Unserer 
er ladet-, vil Momewoste en Dol- 
Iar aller meve W. 

For Fasngselsreforniee New 
York, 6. Nov. Den tidligere Be- 
styrer i Sing Sing FængseL Tho- 
mas Mott Osborne, vil foretage en 

Agitationdtur hele Land-et over til 
Fordel for Fasngselizsreformer og 
niere Handlefrihed for Ren-HAL- 
ftyret, blev det nieddelt iher i Gaar. 
Kanipagnen vil blive under Ledelse 
af »National Eommittee of Pri- 
sons«. 

I 

Sionxindisaneren Elkhead har fun- 
det spaa at pløje Vejen op Nord for 
Eagle Butte, S. Dak., hvor den 
gaar over en høj Butte. Han siger, 
at han gjorde det, fordi det var 

bedre for hans Heite, naar sde skul- 
sde trastle Helivsset ned aid Balken; 
nien det licendte altisd, at naar »An-· 
tonliobilerne ftod fast i den opblødte 
Vei, var han rede nied sine Hefte 
og tog en Dollar for at trække Ma- 
stinerne Op, naar de stod fast. 

Det dyre Papst De fire ftore je- 
diske Dagblade i New York forhøjs 
er Prisen. New York, ’6. Nov. De 
fire hervcrrende store jødiske Dag- 
blade meddeler, at de paa Grund 
af de høje Prifer paa Trykpapir 
og andet Materiale Vbar set sig nnd- 
saget til at forhøje Bladprifen med 

en Cent pr. Nummer Prisforihsjs 
Ielsen er gceldende fra paa Onsdag. 
De fire Dagblade bar tilfamsmen 
en Eirknlation spaa 500,000. 

En Afholdskanrpagne Baltimore, 
Md., 6. Nov. J Baltimore, Entn- 
berland, Arinapolis, Hagersstrnsn en 
saure de Nrare afilnttedes i Blau-c 
en etstraordincer Afholdstampagne 
Der afilnttedes med en Process-sinn, 
der fandt Sted i Gaar Eftermids 
dag i øsende Regnvejr Process-sinnen 
talte 25,000 Deltagem Mcmd on 
Koinder AntidSalonligaen har 
lirnqt 825,000 og de »mode« 850,- 
000 i Kampagnen. 

Kardinal Gibbons og de øvrige 
ledende Katolikker her i Landet 
liak tnqet Varti mod Afholdsfoli 
leite. 

. 

Vaabeneksporten J September 
ndførtes for 8117500 for hver Ti- 
me i Dis-mei- Washingtom D. C» 
4. Nov· J September Maaned 
tøbte de allierede Neqeringer Sky- 
denaaben da Annnnnition af ame- 

ritanfte Firntaer til et Beleb, der 
ndsijorde ikte mindre end sitz- 
500 for lwer af Døgnets Timer 
Der blev købt for 884,500,000. Der 
ndiørtes Patroner til et Veløb as 
R5,788,653, Krndt for 884,886,- 
MS, andre Etspldfisvstoffer for 
s34,615,s)89 og Skydevaaben for 
Ps),259,253. 

lStndenter til -Frankrig. Stan- 
ford University, Cal., 4. Nov. Ei 
Hundrede Student-er ved Stanford 
Universitet meldte lig i Dag fom 
frivillige til Tjenefte ved det ame- 

rikanfke Sanitet i Frankrig. 48 
bar nndertegnet Kontrakter, mens 
de øvrige først maa indhente deres 
Fomsldres Tilladelse for at kunne 
understrive Vebhwvewde Borgeve 

i San Franciseo skal beftride st 

gifterne Tiden er mindst 6 Maa- 
nederx 

. 

En Bedstemors Testamente. Netr 

York, Z. Nov. Den for kort Ttd 
siden afidøde MrT Marie Zinsferk 
efterladte Testamente, fom i Gaul 
blev overleveret til Skkfterettem in« 
Ideholder El. a. den Beftemmelfe, m 

bendes Swnedøtre sial have sic- 
000 hver, faa inart de hat visi, a1 

de kan koge et Maaltid Mad, doc 
paa visse Betingelsfen Det frem 
gaar as Testamenteh at en Ssnne 
datter allerede hat medtaget di 

810,000, antageltg fovdi bun has 
dist, at hun kan koge Mad. Po a 

issmwdøttene er Studenten As 
W var M M Dr. Hatt 
Lin-let vsd Evlumbia Wssitet 

glorden raubt. 
Colanibia protesterer attei: 

anni, Culonibia, il. Nun (-Foesinket.) 
Colenibias Senat og Repmssens 

tanthns vedtog i Tag en Protest- 
refolution mod United States Op- 
trceden nied Hensyn til Panamas 
spørgsmaalet. 

Bo- 

Valaet paa Tuba Havana, G· 
Nov. Tr. Jnan »L. Montalnn, sen 
axäiiierende Jndrwninifts und- 
ninrfie i tsiaai It ilassidetu Maria 
W. :«.iienuml er genvaht Priest. 
sentean Zisiodiiander var den libei 
rnle Tit Aliredo Fiayasx ( . 

Franik Cnei i Runnrnien 
«n, tiiadintelearann :’-1. Lit, Ziel 
ge Eranike Binde er den fmnife 
Penemi Bett-Zielet ndnævnt til S- 
derftkomnianderende auer den ru- 

nianske .1·,Dc1s nted den russisie Ne 
«-.·-ml Vielanen sein jin imire Haand 

I 

Ber- i 

London, 
Neitids 

:Il1."«en sit protestere 
ni. th. Det hedder i et 
telenrcan im thsiienI 

»Den araeske Negerina vil iende 
en Protest til Tyffland tnod Straf- 
i1inqu af Damperen ,,Ananeli"fi«. 
Fandreninaerne i Ping dar be- 
slnttet at strike, tyvisz de ifte garans 
tereiz mod Sænkninaen af grasiie 
«Ztil)e.«' 

I 

Je britifke Tab. London, 1. 
Nein De officielle britisske Tabss 
link-ZU sont Neu offentiiggjnrt i Ok- 
tober, indeyolder Navnene paa 4,- 
:::-.l Officin-er ug »Um-z Mond as 
and-Je Grader. Dette brinaer de 

lsritiske olientliaaiorte Tab, siden· 
der store Jlnnreb ned Zonnne be- 

nnndte for sit-e Manne-der siden, 
an til 4U,202 Mand. 

I 

Amerikanske Flyvere dræbt. Pa- 
ris, 2. Nov. To amerikanka Flo- 
vere er drasbt i Nærheden af Nan- 
cv, meddeles det i et Telegram her- 
til der fra Bven. Der meldes in- 

gen nwrmere Omitcendigihedw 
«Mariin« Tiger, at et Acroplan medi 
tso Amerikanere kasntrede under en 

Flngt over Boudonvilleplateauet i 

Nasrheden af Raum Observatøren 
faldt ud, og Føreren faldt ned med 

Mafkinen og blev knnst under denn-e. 

Minder og Priserne. Den dan- 

sle Prisreguleringskonnnission vil 
blive ndvidet med tre kvindelige 
Medlemnier. Danfk Kvindeiams 

fund har sendt en Heimendelie om 

Optagelfe af Kvinder i Kanns-sie- 
nsen, men Spargsmaalet var da 
allerede tagei under Overveje«lse, 
og Kvinderne føler sig Vilfredsse 
med den Reprwfeiitatiaii, de nn 

bar faaet i den sagbyndige Jn- 
ftitution. 

I 

Udsvisder Kontrabandlifteir Ka- 
benhavn, 1. Nov. Det hedder i et 

Telegram til Berlinfke Tidende fra 
Friedrichshafem at Kaptajnen paa 
den norfke Damper »Stemsliesten«, 
der blev af Tyskerne taget ind til 
denne By samtnen med Befætnins 
gen, fortæller, at Eheien paa den 

mit-e Undervandscbaad, havde sagt 
til bann, at alle Varer, som asik til 

England, vilde blive betraqtet sfom 
Krigskontrabande i Frecntisden. 

O 

En gammel Indiana Mexicos 
Vestkyst gar For-bring paa Verdens 

asldste Mand Mazatlam Mexico, 
31 Okt. Mexicos Vestkijft gsr For- 
dring paa Verdens ckldste nuleoende 

» Man-d. Det er en Jndianer, Jofe 
«- Veiasques, fom ifjlae alle Atte- 

ster og Blau-Mier man sendet-, er 

122 Aar gammel. Den gamle 
« Jndianer fører sig sam han stulde 
L viere 60 Aar ynare oa arbejder 
— iwer Dag iom Avbekdbmand Gan 

bar en mærwævdig Dukaka 
oa erindrer godt Didalgsovevolutii 
anen i Ums-UT under hvilken 
Mexico litrevsfia fra Spanien. 

De rnstiiisle Vandveje Fra Pse- 
trdgrad nieldeszs, at Tirektøren for 
Vejs og Kanalvassnet liar over for 

zRespræsentanter for Presfen udviki 
let Ziegericigetis Prograni for An- 
lceg as de Vandvejey der er bydende 
Mdvendige for Russland- Først og 
frennnest svil der Ved en Kanal bli- 
ve tilvejebragt en For-Undene mel- 
lein Volga og Don. Desuden paa-. 
tasnkes der anlegt en Vandvej, der 
skal forene Volgas Vifloder med 
de Fluder, der løber nd i det kyvide 
XI A 11 

Einklnnds Zkkwln«n·,1. Dei rnsrssis 
fke Landlmmsininislerintn hat« nd- 
arnejdet et Progrcnn for en Ud- 
n.)1:else i flur Maaleftdk af Rus- 
landsk Skonrigdosn i de nordlige 
Eine Dei main-Mei- efter nrigen 
nt anlwkme nne Sanvcrrker og Fern- 
lmner, at forbedre Vandkveiene og 
nimm-ge nne Beje ni. ni. Vlandt de 
paarwnkte Forboldersegler er ogiaa 
den, ai Neste-ringen de førfte 3 
Am« eiter Kriaen skal ooertage Sal- 
ner af Træ til ndenlandske Mag- 
ter. 

Nin-Janus Folketal St. Petru- 
grad, l. Oktober. Eiter en just nd- 
lonnnen Aarsftntistik Vaode Rus- 
land den 14 Jan. i Fjor 178,905,- 
DUU Jndlnmere Den famlede Be- 
fulfninn i bele Riqet, Finland 
:nedregnet, del-b iia til 182,182,· 
6300 Pserfoner nf begne Ken. Siden 
Folletællinaen i 1897 er Rigets 
Befolkninq iteget Ined 58,987,000 
Person-er, insilsket er en stignins«-- 

« 

af 42 pCt. J Sammenligning med 
1914 er Befolkningen tiltaget med 
3,803,800 Personer eller med 2,l 
nCL 

O 

Gen. Clmng Vieeprassident Nazi 
nings Nin-ernten General Feng 
Simqu bliver Vsicepræfidenr Pe- 
fing, Jl. Okt. General Fean Kwa 
Chaan blseo i Gaar af Parlamentet 
valgt til den kinesifke Republiks 
Vicepræsident. Den nye Viceprassis 
dent er Tilhænger af Li Yuan 
Hung. Han er Gnvernør i Nan 
King og er en af de mere kendte 
Officerer i den kinesiske Heer. Ved 
Oprettelsen asf den kinesifke Redu- 
blik udnasvntes han til Chef for 
afdøde Prcesident Yuan Shi Kais, 
tnilitwre Naad. Han deltog i Un- 
dertrtjkkelsen af Dprøret i Nun 
King. 

O 

General Sarrails Arme· Ver- 
lin, Zi, Okt. »Tageblastt« har of- 
fentliggjort et Brev, som General 

fSarraiL der kommanderer de Allj- 
secedes Hast-e i Makedonien, stal have 
skrevet til en Ven i Paris. Gene- 
ralen rofer Serberne fom dygtige 
Soldaten men figer om ifin Arme 
i det bele, at den bestaar af Beer- 
men fra de andre Armeer. Der 
er nn ogsaa portugisifke Treppe-:- 
og om dem og om Jtalienerne Tiger 
shan, at de er Mienen Russeme 
-og Briterne g-r, sum de vil, sit-er 
han. Generalen kluger sogfaa over- 
ack der er en babelsk Sprogforvirs 
ring. X . 

Not-ge og Tyskland ,,Echo de Pa- 
ris« Tiger-, at »No.rges Ydmyqelie 
maa ikle taaleö.« Paris, Z. Nov. 
Det paaspeges her, at Tyfkland ille 
knnde have blckkeret Norges Kyst 
strengere, om det havde været i 

Krig med Landet. «Echo de Paris« 
skriver: 

»De Allierede fkulOde ikke over-le 
Vetydningen asf det Spit, Mitm- 
nu spiller med Nordmændene. Dei 
Wer ikke alene at etablere Nil-I s. 

for sUndervandsbaasde langs Not- 

ges Kost, lwilket vilde være en me- 

get elvorlig Sag, men det W- 
vgim ved Ct indes-de FUM DIE 
hæve kin Aus-stie- iem c- W 
hos de Mk Lande« M 
den nevste Sag Mde falsde ad« M 
Mutes ML NR W— W 
iide fee vie-se W- md M 
Mk es raus- le U M 
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