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Entopuljkigens Mitg. 
Drittel-ne hat atm- besyudt en 

Mftis Offeafiv paq 
Sommefwuteu. 

Bis Macseufeui Heer i Dobwdia 
krauses tilbaqr. ! 

Storc- Fomndringcr er der ikke 
just stet i den ivundne Uge. Kam- 
pen hat været fortfat saa at sige 
paa alle Wiss-fetten men most 
isjnefaldende cr, hvad der hat ver- 

ket berettet fra Dobrudja og faa 
i de sidste Dage fka Somnæfkonten. 
Feltmakskal von Mackeniens Hast 
er ikkc blot standfet men drwcst et 
godt Stykde ttlboge henimod Kon- 
stanzasTcherncwoda Bauen, og der 
hat lydt Rygter om, at den til Oel-z 
lidet Nod og er demoralifeket. — 

Britterne begyndte Mandag Mor- 
gen et nyt, kraftigt Fremstpd over 
en 5 Mils Front paa en Viflod 
Nord for Somme cAmre), og de 
hat indtaget tre Landsbyer og ta- 
qet ea. 5,000 Mond til Fortse, og 
Kampcn fortscettcs. Læs folgende 
Daqsovsriigtcsk. 

Torsdag. Dei jratrfke 
Migstontor melder under s. Nov» 
at Fransknuvndenc Aftenen forud 
tog tyfke Stillingcr lanqs 272 
Mils Zront fra Chcmlnesstoven til 
Sydtit for AblaincouktJSullerfas 

dritten. Ogsaa Londsbycn Ablains 
court og Kirsegaorden der indtog 
de, og over 500 Fanger falde i de- 
rek Hemden — Dei britiske Krisi- 
kontok melder under somme Da- 
to: »Vi forbcdredc vor Ztillingcr 
i Nat Ost for Butte de Watlecourt. 
Det vedblivek at regnc og blwse 
stinkt —- Berlins Melding under 
Dato 8. Nov.: »Es-m det var 

klar-t, at Dritter-ne bade i Zindcs 
at fortscrtte dc Anat-eb, som de 

beqtmdte i Garn-, var det kun Ist 
for Ecmcuort L’:’lbbaye, at den-s 

Jnfanteri kundc Tot-lade der-cis 
Ihm-grade- Dc nmatte strakis gaa 
All-age. — Franske Angreb over 

den med Lig bedaskkede Mark blev 
sornnct kun mellem Leg Varus-Z og 

Rancourt og de foldt for det mosto 
tidlig samtnen under vor Jld. s- 

Fm Bnebareft meldes, at Ruch- 
neme i deres Angrcsb vcm von Ma- 

ckrnfens Arme i Dobrudja bar 
Held med fiq over bele- Linim J 
Tronsfylvanien ftcmr der voldtmn 

Kamp og Nunmsncmcs bar nnndcst 

noget Terkasn i Vuzmdachu ellers 
er Stillinqen vassontliq uforandket. 
Movedet hast-der Berlin, ist-Stil- 

lingen i det store og bele er usw-an- 
dres i baade Dobtudia og Make- 
donien. —- Berlin melder fslqende 
om brittste Lob poo Sten: Steg-I 
stibe 601,790 Tons. J erhold ttcs 
den britiste Floades Styrke ded; 
Werts Morlfe er der tobt 
14 Procent of Scogfkibonh 30 

Provent of Irr-diente of 1. Magie 
og 14 Procent of Rot-ferne of on- 

deu Masse- Den britisie Flaode 
stof Moden have mästet 50 Tor- 

pedoboode oq 70 Undervondsbsaabe. 
Judas. —- Meldingekne er 

under 9. Nov. —- Rumænerne goar 
from i Dadurde De hat indtaget 
dirsovo pao Donau Nord forTchei 
kuavoda. J Omegnen as Prahova 
pao den transfylvanfkc Iront hat 
de afslaact tysksoftrigfkc Angreb. 
Wonmme Artillerikqmpe hat 
M der iaa vel fom i Vuzeudw 
len. Seid Mecdinger fra Berlin 
kahl-Immer nogen rumænsk Frem- 
Ims — Im Paris tneldes, at 

Ouharerae den s. ds. ongreb Scr- 
betnrved M, Sydtst for Mo- 

nostkr. De for-Log tre llnqrob men 

bcev M Allmac- estrrladende sig 
maus- follme Fro den itali- 
chwe W merk-e- swamp 
udm s. isttllkngen 

for Italie- 

gieke toinges til at arbejde i tysfe 
Fabriffek og til at deltage i milis 
taskt Arbejde oed Verdun. Migss 
ministeren siger, at Regekingen hat 
modtaget fiffer Undertetning am- 
ot 15000 Velgicre og flere Franski 
masnd blev mellem lö. og 24· Of 
tober med Magt bragt ira forflels 
lich Dele af Belgien og fra Nord- 
Franfkig. —- Den britiffe Premier 
Asquith shor ved en Banfet af den 
nye Lord Mayor i London om Af- 
tenen den 9. ds. havdet, at Enten- 
teiMagternes Krigsofre ifke maa 

væte bragt forgæves. 
Lords-q. —- Nord for Pinff- 

Sumpene pna den rnssiffe Front 
bar Toffel-ne indtaget rusliffestili 
linqer over en Strwfning af ocns 

frinn 21X2 Mil og taget 8,0()0 
Mond til Wange-. Petrogmd ind- 
kemmer, at Russekne efter haards 
nnflet Modstand imod syv Angreb 
blev nodt til at falde tilbage til 
del-es anden Linies Skqttegrcwe 
Elle-ts- pna den jstre Front helt til 
Kanpatberne hsar der ifl. de offi- 
kiclle Meddelelser været lidenKamps 
— J Dobrudja fortsætter Misset- 
ne og Rumoenerne deres Man-re 
fydpaa, og Petrogtad melder om 

Kam-v med von Macfenlens Trop- 
ver nasr Tchernavoda, shvor Jeru- 
banen fra Konstanz-a til Bucharest 
war over Donau, og det er for 
Besiddellen af Bkoen der, anferne 
oa Rumcenerne fænwen Petrograd 
melder om Jndtagelfen ai flere 
Byer mellem Hirfova og Tchermas 
voda. Berlin siger. at der er ingen 
Forandrins of Bewdninq»i Do- 

brudia. — Pua den translylvansfi 
rumcknffe Front Var Ærfohertug 
Charles taget Offensiven og tvuns 

get Rumcenerne tildage. J Predeal 
Seftoren fortfættes haardnaffet 
Kamp, og degge Sider paastanr, at 
de bar gjort Fremgang. Rusferne 
hak nassten helt genvundet det Om- 

made, sont de tabte i Geokgenns 
Vjcrqcsne den 4. Nov. -—— Fransis 
mændene bar taget slere Skyttes 
qmne Nord Tor Zonnne nan- Les 

Vocufs oq Saillifel — Berlin 
nnslder om Tilbaaeslnq ai Transk- 
brilislcs Anmeb Inellem Gliedernnrt 

og Sailln· — Der bat vix-rot fvcer 
Lufikotnp pao Vesifrontm Berlin 
meld» om Odelmaacsllen of 17 

Enionie-Æeorovlaner, oa Paris 
panflaor, at 10 inka Maikinor or 

bmat til Vol-den« London indrotns 

mer, nt 7 briiilkcs Mofkinor ikko er 

kommen tilbnqe J et as Lnitfloacs 

no dolinq 30 briiisse oa nnsllont Jl) 

oa 40 infke Mofkinor. —- llqnnstiat 
Vcirliqt lmr liemtnet Operationen 
ne pao den italienlksoltriqlle oq vaa 

den makedonilie FronL 

Zøndoz1. —- General Haias 
Mænd hat under et Anat-ob poa 

Wiopralsslxourceleito Sestoan ifl. 
London togei 1000 Yade of Regi- 
nassknitoqraven Den svrige Del 

oi denne Skyttogrov togcg den SI. 

Okt. —- Kronprins Rupprechts 
Angreb wo den franike Linie nær 

Denicoutt Syd for Summe mis- 

lykkedeö ifl. Pariös Berlin meldet- 
at et fransk Angreb pao Soillys 
Sailliiel Sektoten blov flaoet til- 

boqe. — Under et LufMag poa 

Bälfronten hat Tvikerne bragt 10 

Entente-Aeroplanek til Jordcm og 

Fransitnasndene shor sdelagt 5 in- 

lke ditto. —- Peirogrod meldet, at 

cn Del Stvtimralw. Nord-Ist for 

Voranowichi, paa den rusfifkchonh 
lom Tnfkerne hovde inget, er llsleven 

tildaqeetobket. —— Rusieknes og Ru- 

mænernes Avance i Dobrudja hen 

lirnod TchernavodaOonsianza Jem- 
Hbonen forth-two Petri-grad mel- 
ldet om Jndtagelsen of nderligere 
to Bver paa Donau mellem Hir- 
lova og AhennovodC Sofia ind- 

rtmmet de Allieredes Manns-, 
men Berlin Mit-or fremden-, at 

der innen Forandring hat fundet 
Stad, iom er under von Nacken- 

fens Kontrol. Uossicielt medddes, 
at von Maesettlen er bleven drevet 
til Monm. —- Fra Stimmf- 
vanien meldet boqge Wer om 

Frenigang. — Paa Ternafloden i 
Makedonien har de Allierede ier 
ifl. Berlin gjort Fremgang. 

Mandag. —- Rusferne ogRu- 
masnerne er stærkt spaa Offensivcn 
i Debatde og de hat drevet von 

Maclenfens Hast tilbnge til en Li- 
nie, som lebet gennecn Bin-me To- 
pal, Jnancesne og Kamnafuf. —- 

J Transsylvanien »der Rusferne 
gradvis forftasrket Rumcenekne paa 
Nordenden af Linien, idtil de nu 

kwiirper Zide um Side over en 50 
Mils Front fra Vukowina og fydi 
pou. 

Officielt meldies om Jndtagelse 
af wike Stillinger i Trotns og 
Alt-Palme Næk Dituse Pos har 
ØstrigsTyfkerne ifl. Berlin gjort 
Fremgang. —- Saillisel Øst for 
Peronnessliakanma Vejen, Somme- 
frontcn, er helt salden i Gen. Fochö 
Troppers Hekuba-, og Toffel-ne hat 

Jlidt stort Tal-· —- Paa den malede- 
nier Front hat Serbekne taget 
Vyekne Plog og Culfeiidsjen fra 
Bulgarerne Berlin indrsmmer ser- 
bist Avance Paa den Kant. —- Fka 
Petrugrad Ineldes under 12. Nov· 
Sidste Uge hat der været Angreb 
og Modangkeb langs hele den syds 
vestre Del af den russiske Front. 
Det endelige Resultat er en kinge 
Fremgang for Wskerne Nord-it 
for Barunovitchi. Ellers over alt 
er de Stillinger, som Tyfkerne tog, 
bleven vxiitet fra den-. — Felt- 
marskal von Hindenburg hamrer 
imdig les imod de russiske Stillins 
get melleni Brzezanq og Halicy i 
Galicien, book Mrne endnn tm- 
er Lemberg. —- De Isirigsungarfke 
Vindinaer her anies tun for mid- 
lertidiqe, og ifl. ntilitasre Autorite- 
ter vil Vinteren fastte ind med 
kliusferne i fast Befiddelfe of det, 
sont de vandt under den tidliaere 
Del of Men· Vntssiloffs Offensitx 

Tirgdag. — Not en Gang er 

den tyfle Linie i Franlrig bleven 
ljnardt kamt. Vritterne har over 

en Zront aj onitring 5 Mil tacht 
Byerne Beautnionthmel og St. 
Pierre Dioion og førjte og anden 
Linie-Z Styttegrave flere -Steder. 

iMellein :3,WU og 4,WU Mond to- 

ged til Fange. Tyikerne gjorde til- 

»fc)neladende ringe Not-stand uagtet 
deres Stilling var strerlt dein-stet- 
Hand Kaum fortsasttes Nord for 
Zerre. Hensigten ined Britternes 
nne Freniitsd er rinieligvis at faa 
dereg Linie kettet im Var-J nordpna 

Hauer Ancreszloden og at faa dereci 
inenstrcs Flin fludt freni iniod Ili- 
cliiis»Le-Petit, Knudepnnltet niellenc 
:)lkre5-Vi1pa1nne og Arn-S Michi- 
niont Jernbanen — Vucharest ind- 
rsnuner at Nunmenerne er blevet 
tonnget til at npqive Grund i Alt- 
Flodsscltorem nie-: Vaaslanr at 
Kong Ferdinands Mamd hart holdt 
Stand i Kainpulung-Diftritte«. 
Bande Wien og Berlin inelder 
imidlertid oni Frenigang for deres 
Trouper paa de Egne —— Von 
Matten-sen triele fig frenideles 
tilbnae i Dobrudja, og isplge »Pe- 
trograd er Nusserne fat over Do- 
nau og bar nanet Punkte-r paa 
Flodens -stre Vred Syd for Tchers 
navoda. — Serberne hoc vnndet 
not en Seit Sydsst for Monastir 
og taget Vyen Gven paa Cernas 
zloden og tnnnget deres Modftans 
dcre m. to Mit tillmge. Onikring 
1000 Mond ioges til Imme, og en 

Del Krigsnmteticl ekobredes. 

Dags Morgen. — Britters 
nes Fremstsd fom begyndtes Man- 
dag Morgen under Taage og Regn 
paa AnckeJFlodem bar givet dem 
not en Landsby ——— Beaucourt. Dei 
er nu tre Byer, de under dette 
Freinstsd har taget —- de andre to 
Beaumont Hamel og St. Vierte 
Divon. Offensiven fortfættes over 

fein Mil- De hat hldtil under dette 
Fremstsd taget 5000 Msnd til 
Fangr. De hat ogsaa avanceret Ost 
for Butte De WIencourt, dms 
keins tre Mit W for den viqtiqe 
By Papa-mit —- Der W un 

camp m andre Its-steh m nie- 

tydclig Forandring i Stillingm 
Dog fynes det, som Rumænerne 
tmsnges tilbage i Altdalen iTranss 
jvlvanien. 

Port eget Hand. 
W 

.- 

Dødc paa Valgdagen. Giraut-Js- 
lan’d, Nebr» 9. Nov· En af vor 
Stats Koagresmandskandidater, S. 
R. Barton, bade spaa Valgdagen. 
Dødsaarsagen var Lungebetwndelfe 

. 

Sortcliftem Wafhingfom D. C» 
7. Nov. Udmrigsdepartementet bar 
faact officiel Meddelelse om, at 
Firmact H. Kemper i Galveston, 
Tex» er fjernet fta »den britifke 
Sorte-liste. 

. 

Columbia stsrsti New York, 7dcs 
Nov. Columbia Universitet er nu 

dct største iLandet, hvad Antallet af 
Studente-r angaar. Det har 18,167 
Studente-h 2,658 fleke end i stoL 
T . 

l Majssiilksygdommen hat vist fig 
i Omegnen as Vollst, Sa. Dak» og 
Former-ne hat alleredstz miftet flere 
Kreatur-et Saales-es mistede Geri- 
rit Vanderpol site Fækksaturer paa! 
een Dag. Former-te kommst am tilj 
at Vife wegen Forsigttghed med at’ 
slipipe dereg Meaturer paa enMajsi 
aged 

. 

Den tyske Anwasfadsr og Hu- 
stru beWek ,,Mland". Ney 
London, Conn» 7. Nav. Den tysse 
Auch-Iowa W« ims- Lieer 
er her famsmen meb sin Huftru for 
at bei-ge det tyfke Undewandsskib 
»Dentfcbland«, der nu indtager 
Last, før det beaiver fig Mem igm 
Saavidt man ded, shavde Ambasfa- 
deren officicl Post for Miseren med 
fig- 

Arknnfas forbliver tor. Little 
Rock, Art-, O. Nov. Arkansas Verl- 
uere ftemte Tirsdag for Vibeboldcls 
se of Forbud i Staten med et Flet- 
tal 3 mod l. Der stemtes over et 
Forslaa om at oplmsvc Fort-ndle- 
ven. Resultatet er dog enorm ufuld- 
»sta-ndiqt. De flrite Opgavct som 
Tforoliaacsr endmt, er kommet fkn de 
stam- Vom-, bvor ,,Local Optik-ji« 
Folkcne fkal vasre ftcerkest 

. 

i En Nordmond Professor i Mias- 
Jvidcnskao Washington, D. C» 7.» 
Nov. Kontan i Armee-n, Alfred W. 
Viemstnd, et af Krigsdepartemens 
tot bofkikkot til Professor i Krisis- 
videnfkab ved Hownrd Universitet 

Knotan Viørnstad, der er spdt 
of norske Forældre, er fm St- 
sPauL Minn., kwor han er vel kendt. 
Undok den sponfk-amerikanske Kria 
ftod han ved trettende Minnefota 
Jnfantoriregiment 

. 

En forfckrdelig Kollssion ved 
Altoona, Pa, Snv Mond mifter Li- 
vets Altoona, Pa., 7. Nov. Ved 
Nemvortoae Station paa Pennsyl- 
vaninbanon indtrof i Gaar on fwas 
trlia Tom-koste Et Kultoq ksrte 
,.lobsk« nedover en stærk Heldning 
oq wrnede mod site fmoa Lokomo- 
tiv». Snv Mond drasbteg og een 
Jand pcmdrog sig faa fvcete Kons- 
stcslfer, at bang Djd venteg. 47 
af Kultoaets Vogne Idelagdes. 

Jalooncsrncs fcmr Skylden. Sa- 
vanna, Jll» 11. Nov. Mrs. Louise 
Schreincr her i Vven bar anlagt 
Skadesorftntninqsfag mod fem Sa- 
loonboldere, hvis Salooner hendes 
un frafkilte Mond plejede at bess- 
qc. Hun gar weiden-oh at Saldo- 
nerne or Skvkd i, at hendeö Mond 
blev Drankety hvilket wang hende 
til at føge Stilsmisfe fra hom. 
Gan for-langer 5000 Dollarö af 
hver of Salooicholderne. 

. 

,,Deutkchlanb«s Afgang. New 
London, lo. Nov. Det koste Unber- 
vandsskib ,,Deutschlay« Iommer is- 
ke til at til-M Gesunden i. Dag- 

Hom oprindelig tænkts Grunden er, 
’at en Del aj Ladningen, som det 

;skal have med tilbage, ikke er kom- 
met. 

Kaptajn Paul Kønig blev i Af- 
tes gjort til Æresmedlem af Orde- 
nen Herknan’s Sons. Der var 1400 
Medleunner til Stehe. Han fik soin 
Gave en Guldinedajle og et Selb- 
biegen 

Kaptajn Kønig hcedres. New 
London, 9. Nov. Borgere her i By- 
en gav i Aftes en Reception og en 

Vanket for Kaptajn Paul Wenig 
og Befcetningen paa et tyfke Unber- 
vandsskib »Deutschland«. Kaptajnen 
fik et Guldur, hvorpaa var indgrai 
veret Vyens SegL og Befætningen 
fik Tcrndstikcvfker af Sølv og Fyl-» 
depenne. 

Spifesalen i et Hotel var dekores 
ret med tyske og amerikanske Flas. 

I 

Stelet af Pillotherisum fundet i 
Colorado. New York» 7. Nov. A- 
meriean Museum of Natural Histo- 
ry har faaet sine Samlinger sor- 
øget tned Skelettet af en Pillothes 
kium Skelettet skal være det eneste 
hele i sit Slags, fom hkdtil er fun- 
det. Man anflaar dets Alder til 
2,500,000 Aar- Pillotherium var af 
Stjrrelse fom en fort Bjørn Re- 
lettet blev fundet i Colorado af en 

videnskabelig Ekspedition under Le- 
delse af Walter Granget efter ty- 
ve Aars Segen. Skeletdiele af Pillos 
thekimn hat vceret fundet fsr og er 

indlemmet i Yalefamlingen 
s ;- 

Den futste Rinde til Kongress 
sen. Butte, Mont., 9. Nov. Mon- 
tana tjalgte i Tirsdag sin fsrfte 
windelige Kongresmand. Hun er 

Republikaner og hedder Miss Jea- 
nette Routin. Miss Rankin nomine- 
redes ved Primærvalget med ftort 
Flertal spaa et Program, der indbes 
fattede national koindelig Sternw- 
ret, Varnelmgiene Toldrevision, 
Totalforbud mod Alkohol og starre 
Offentliggørelse af Kongreskeferas 
terne Hun er udeksamineret fra 
Montanas Universitet og »School 
of Pl)ilanthropy« i New York By. 
Mifs Rankin er den ene af Monta- 
nao to Komm mænd at large 

WiexicosKDoiifcrcncm Washington, 
D. C» 10. Nov. Udenkiqsminister 
Lan-sing indrmnmede i Goar for 
Eorftc Mang, sat den financielle og 
militasre Situation i Mexico er 

ritt-get alvorlig. Dette er sorstc 
Mang, det fra Administtationshold 
or blevet indrømmet fiden den ame- 

rikanfksmcxicansfc Konsercnce be- 
gyndte, at ikkc alt i Mexico var 

san vol, som Administrationen gerne 
vilde, at Publikum skulde tro, det 
our. Udenrigsministeriet indrøms 

mode oidem at det var meget mu- 

liqt, m Konferenccn sluttede uden 
at vaer kommet til et positivt Re- 
sultat. 

»Hvad nytter det, at Kommis- 
ssionen tut-der stimmen, naar der 
iktc er sUdfiqt til et snarligt Kom- 
-proknis?« sagde Udenrigsministei 
mi— Kommissionem sagdis han,l 
much ligc iaa vel Hutte-, sotn siddo 

Himmnen og intcst 1tdrette. I 

To Flyveløjttmntcr mifter Livet 
under Forsøa med Bomben Wa- 
fhiimton, si. Nov. Mariaeløjtnanters 
m- L.ittl1er Welle og C. K. Brot- 
fon blcv i Gaar drctsbt i Jndion 
send, Md., ved en Eksplosfion af 
on Aoroplonsbombe De etspertmens 
ten-de med Bamber- fom stulde 
bruqu mod Krigsskibc 

J Ravporten til Flaadedepartes 
mentet udtalte Jnsipektøren i Jn- 
tondaturen, at Bomben eksploderede 
under dct Aeroplam hvori Offices 
rerne var. 

Aeroplanet gis i to Dele og faldt 
ned i Potomacfloden. Man bar 
endnu ikke fundet det. De to Ofre 
»blev fonsderlemmet 

Flandedspartementet Wer, at 
mon ifoa qsodt fom ikke hat fundet 

hat fundet, er en Del af et men- 

nefkeligt sLegeme 
Leitnant Morfon var «født i 

Bushnelh Jll» i 1888 og udexas 
minercdes fra Annapolis i 1912s 
Løjtnant Welsh var født i Kansas 
City i 1889 og udeksamineredes 
fra Annapolis i 1909. Han var 
en Tid Tøjmester ved George Wa- 
shington University. J 1915 var 

han Adjutont hos Eheer for tredie 
Divission af thlanterhavsflaaden. 

Nester af Aeroplanet· Alt, man 

Im u ..": KIND-. 

Hund Hort-staatl- Det beddcr. at 
Tnsklond vil ftandfe al Skibsfart 
London, L. Nov. »Daily Mail«s 
wrrcsmmdcnt sigcr, at saa oidt man 

ved dist, tmsffcr Toffland Forde- 
redclscr til at gørks sit »der-sie i 
Undervandskrichn Platten, hedder 
del-, vil gan nd paa at furføgc 
pkn at stand-sc san godt sum al Han- 
:·! zum EøHL 

I 

:Ixorges celdste Kvindu Kristiauia, 
si. Okt. Kari Olssatter Haugcn 
or for nogTe Dage «siden død i 
Vatestrand henved 104 Aar gam- 
cmsL Htm var født paa Guarden 
Etwun i Viks Pmsstegasld omkr. 
LU. Januar 1813. Man Ved kkkcs 
Føsdscslsdagen med Sikkefhed men 

Ministerialbogen soffen at kmn er 

døbt 25· Februar 1813. Hun var 
dcsrsor nu veb sin Djd et uf de 
EITHER-am Mc dct allekældstcs Mem-· 
neske i Lands-t. 

I 

Postopbkiugelferne. Mani11a, P- 
s, 7. Nov. Den bollandfke Dani— 
Mr »Kramicn« kom hcrtil i Gaar 
sn Java Ort Bord sortaslscåz at 
Ekisikst blw ftandfet af cii britifk 
Kkydfer tpaa Vejen hertiL og at 
senkten kake Post sblw taget fra 
Vorde. Tre af Poftfaskkene var be- 
fthmt bertiL 

Atter en tysk Prins falden. Ver- 
lier. Prins Heinrich of Bauern, 
en Nevø ctf Kong Ludvig og Glief 
for Konnen nf Bayern-s Nenimenb 
er falden i Krigen. Prinsen var 

fine Forcldres eneste Varu. Hans 
Moder er reift til Fronten for at 
bringe lmns sLiq tilbage. Prins 
vHeinrich var 32 Aar gammel oa 

Mist- 
. 

Den tillmqekaldte ostrigske Ste- 
snndt Dumlm er død Gellf, 8. 
Nov. Et Telegrasn fra Wien fi- 
xier, at den fbo østrigske Ambnssai 
dør til United States, Dr. Con- 
stnntin Dmnba, er afgcmet ved 

Todem Ambassadør Dumba blev i 
September 1915 efter Henftilling 
fra United Stoteks Udenrigsdapars 
tement bjemkaldt af sin Regering. 
Han reiste den 3. Oktober i Fjor. 

. 

N«obelpræn1ierne. Stockholm, 11s 
Nov. Det spenka Videnskabsakas 
demi hat besluttet ikke at uddele 
Nobelprwmierne for lFstysik og Kemi 
for 1916. De Sammet-, der er dis- 
sponible for disse Prannier, vil bli- 
oe lagt til et specielt Fond. Et 
Telegram fra Kristiania siger, at 
Nobels Fredspris ikte vil blive nd- 
delt i Aar, men at Summen vil 
blive lagt til nasfte Aars Fredsi 
preis-. 

Frankrigs lldgifter. Paris, 10. 
Nov. Finansminister Alexanler Ri- 
bot oplyste i Deputeket kammeret 
i Gaar nt Frantrigs Udaiftgr nu 

Hitdgør 821, 000,000 daglig. 
Finansminifteren foreslog, at der 

for førfte Martal 1917 bevilqes 
M,700,000,000 til almindeligsUds 
qifteky deriblandt til Krigsem og en 

Ekstrabevilgning af OISSBOOOOCL 
Gan meddelte, at det andet Na- 

tionallaan havde indbragt s2,800,- 
000,000, shvoraf 56 Procent var i 
franlke Penge og«45 Proeent i son- 
better-de Bondt 

»- 

Pavekirken Rom, 11. Nov. Det 
meddeles officielt, at Paven den 
4. December oil holde et Konsisto- 
rium, ipaa slyvilket han vil udnævne 
ti nye Kardinaler. De nye Kardina- 
ler dliver Erkebiskdpperne af Ren- 
nes, Nonen, Lyon og Requena, Pa- 
lriarken i Venedig, Virg· La Fon- 
taine, den tidilgere paoelige Dele- 
gat i Canada, Virg. Sdarretti, Ra-· 
pnzzi, den tidligere pavelige Dele- 
gat i Mexico, og pavelig Seht-Mr- 
Mrg. Boggiano, samt Sekretæren 
i det pavelige Sigmund Mtn. Ma- 
rini on Sekretieren i Raadsforfam- 
linaen, Mr. Giorgi. 

Canadas Ammunition er nu 

naiywngig af Etat-erdreis, heb-der det. 
Ettanm, Ont·, 11. Nov. Den canas 

diske Annnnnitionsindnitri hnr nu 

nnnet et Ztndinnh da den ikke læns 
aere er afhcengig af United Sta- 
tes, efter hvad Asmnmnitionsraasdet 
erklaret Nandet lmr nylig fluttet 
Kontrast i Canadn om Leverance 
ai Annnnnition til et Belølb af 
500 Millioner Dollars for den 
britiike NegerinzL Hidtil er en stor 
Dei as Ainmunitionen købt i Uni- 
ted States. Men, hedder det, Jndus 
ftrien har ndviklet sig i den Grad 
i Canada, at alle Dele som atmen- 

deg i Ammunitionsindustrien nsu 

kan fremftilles paa denne Side af 
Grænsen 

O 

Spur den serbisske Arme. Berlin- 
Radiotelegralm 7. Nov. Sei-denen 
Milkitfch sijar i Geneva eJtmrnal 
offentliggjort en Artikel nieder 
Overfkriften ,,J Humanitetens Navn 
spat det sidsle af den serbifke Ar- 
mes« Denne Artikel blev stærkt ei- 
teret i den tyske Presse i sGaar. 

Forfaileren bønfalder de Allies 
rede am »at spare de fidfte af den 
serdifte :)iace, der atter maa kæmpe 
i den fremste Linie ved Fronten i 
Makedonien.« 

Han fpørger, hvorledes de Allj- 
erede agter at genoprette det serbis 
ike Keim-Wetan »lwis Serbiens 
sidfte Mir-nd ital omkomme -i nye 
Slag.« 

Stillingen i Nord-Mexico Chi- 
huahua By, 7. Nov. General Ja- 
rinto Treoino Ineddeler, at det ikke 
har vceret under Overvejelse at 
rømme Cliihucrhua By, og at »der- 
fotn Vyen bliver angrebet af Ban- 
ditter, vil diese blioe slaaet tilbage 
af Carmnzailttarnisonen. Genera- 
leu lagde til, at «han Ehavde over 

10,()00 øvede Mai-nd i Garnisonen, 
og at Byens Forsvarsværker ikke 
kunde tages uden ved Hjællp af 
foasrt Artilleri, hviliket Villa ikke 
var i Befiddelse af- 

Det antages, at Carranzatroppers 
ne ved Esoalon vil komme hertil i 
Dag. Styrken i Byen vil dermed 
blive øget til 11,000 Mand. 

f 

Hearsts Blade forbydes i Ca- 
nada. Ottawa, Canada, 9. Nov· 
Hearstbladene vil herefter blive nim- 
tet Abgang til Canada, og der er 

fnt strenge Straffe for enhver, fom 
shar et saadant Vlad i sin Befiddels 
se efter nasfte Lørdag. Heller ikke 
International Neivs Service faar 
Lov til at sende Telegrainmer fra 
Canada. Der blev i Gaar Efters 
middag sagt folgende derom offi- 
cielt: 

«OGeneral-pofiniesiercn i Canada 
sliar under Kriasloven bestemt, at 
Heut-fis Blade ikke maa faa Adgang 
til Posten i Canada, og det er for- 
bndt absolut at transportere diss- 
Blade i Csanadm paa hvilken M- 
de det end ster. 

Eiter førstkommende Lsrdag hat 
ingen Lov til at være i Besiddelsr 
ai noget Nummer af idsle Blut-, 
og stulsde nagen gribes i at have 
i fin Vesiddelie noget ei mian 
Mode, vil Strafer være up til- 

sämo i Null-It eller Mist ev- 
til fem Aar eller baade M C 
leuglel« O· 


