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Bt.;ik. Reis-» Onsdug den 27. December 1916. 

Fcedsvevægelien. 
Ikksideut Wilsons Note famler 

Hortdintekessen om sig. 

Des stjttes i de standinavifke Lan- 
de, Schwcitz og Holland- 

Tystlaud erklcter fis rede til at 

beim-de erdsuaperhqndlinget. 

In de Allietede latet Svat.. 

Prasfident Wilfond zrediinotc 
hat vwket Verdens interessanteftc 
Sinne vedkøkendc Krigeu i den4 
found-te Use. Dct var Toködag 
Morden i sidfte Use, Preis-sen brags 
te Meddelelse om denne Note-s Ub- 
stedelse Ziden bar den vasret Men- 
itand for Drsftelie og Bedsmmelfc 
fra de forfkelligc Sidcn Ton bar 
stillet baade Centralmagtorncss 
erdshenftilling, Lloyd Genau-«- 
Tale og Frankrigs, Ruslandg og 

Italiens ledende Statsnmsndg Uds 
tahllet og lclve Krigsmoldingerne 
i Skyggen 

Iræsjdent lesons Note et en 

Apfel til alle Odc lrigslstmidc 
Moster om at bcsgqndtc Zredsutfdep 
dummer eller at drsfle Bettngels 
sei for Frev. Uden eqentlig at 
lonflaa Fred eller tilbyde at Inn-g- 
le dem imellem hat shqn formelt 
tiMllet de kriqsltvende Landes 
Winger, en Note lwoki de op-« 
indkegku at ssge en tidtig gei- 
llqlsed til at fremlægqe hvet de Be- 
tst-seyen chvorpcm Kklgen lunde en- 

des, IS er fandka Arrange- 
ment, lom kunde anleg som Sit- 
keched imod en Gentagelle crf Kri- 
sen eller en liqnenbcs Konflikt i 
Fremtldem 

Prassisdentens Note lan fammvw 
fattes i Folgende: Don sokcslaor 
ilse Fred: lmn tilbndcsr illc at nas- 

ke Mel-gl« Han forcsslaar fimpvlts 
ben, at der fanden-s i den LIMme 
at man maa komme til mindslab 
om, de nentmlcs Nation» tilliqe 
med de kriassstcnch lwor nasr vi 
mulicwis er Fredeng Hann, holl- 
ken beli- Mennefkclusden mcd stede 
ftskke Spændins lcenges eilen Don 
wenn-, at den Tone, i hollken ban 
talek, soa det Maul, ban state-r paa, 

vil forftaas as alle oedlvntmcsnde, 
og hem baaber vaa Svar. der vil 
kalte nyt Lys von Nordens-Allwisse- 
M. 

thlidenth Note vor en vix-le- 

llg Overraslelse felo for del offi- 
cielle Washington, der var as den 

Majan at Regt-ringen i Washing- 
lnwdc ndet jin Tjetteste vcsd 

Imdelsen as chitralnt.1gter1u-—J 
Fokflaq til Mo«imm«lus. sog nu wilde 
heute paa new-merk Elridt ftm di- 
kthsfsrendes Zidc Mcn man me« 

syst liqegodt, at hvadewsisdentViL 
lon hoc stott- det hat giokt Imm- 
M M MUUCVU It faa Freböuydcrs 

-Mllnger l Gang lylm 
M vermeer Pacallel l Lerdens 
W til Pttefldent Will-unwand- 
-llss, er hvad Prassident Roolevelt 
ijorde lot at ende Kriqu mel- 
lem Insland oq Japan. Men Ren-T 
M var paa Forhaand blevenl 
W em, at han« Henftilllng 
M vllde blive taget lom ugunstiqt 
of flogen af de Mast-kam. 

Ratte Dags Meldinger, færllg 
ltq Washington, New York og Lou- 
don vlste, at Will-Ins Note havde 
hast et vasldigt Nike. En Udtalelie 
of iUdenrigsmlnlfter «Lanllng om 

M var bleven apfattet, lom Re- 

sielnqen mente, vi stod paa Mva 
M at Mle blendet l Krisen for 
« hohe de neuttales RottighcdeL 
In fanden Mattelp dementeres 

fst Mast-m meii l New York 
M man en as de meft op- 
M Vase l Wall Streets kawi 
kle. M mindre end ANTON 
M W Mders WIMMG 

— U mckl WAad l London, 
m Mlous Note- 

.M Im Man at must-uns 
M, see sont kenne-u Fer- 

llaget, eller at bifalde dens lex-liq- 
tige Affattelse. Hiltorien om den 
ltore Kanip i hans eget Land er for 
no til, at Prælidenten ilke lkulde 
have Øje for Faren ved en fer- 
haliet Jnterventien Fra vor Side 
var det eurem-ils Jnterventiom der 
plagt-de Linroln lastlig i de Dage, 
da Norden gik gennem lin merkelte 
Fale Mr. Willen er alt for klocx 
til at løje noaet til de enerme 

Bin-den lem de bietet- der er ind- 
blandede i Krig for deres Fribed 
Gan taqer Sande-ringen Finder 
ban Vandet lot dnbt, laa venter han 
paa en annltigere Leiliqhed.« 

Ilie Daily Chranicle sian ,,Vi 
anmoder vere Venner hinlides At- 
lanten em at tra os, naar vi liger, 
at intet Ztatsltkift i vor Genera- 
tion bar været beregnet paa at 
fokaarlage laa niegen Smerte, ikke 
blot lor Engellknikend, men for li- 
beral Menina gennem lindke eg 
oeltre Ein-apa- Noten er vælentlig, 
bvor larllellig dens- Henligt, et An- 
hang til den, loni nylig medteges lra 
Berlin« Man bar lætlig ltedt lia 
over Preelidentens Udtryk, at alle 
de krigsfstendes Maal vaslentlig er 

det lamine. 
Lørdaaens Meldinger kan aenais 

des lett laaledes, at Willens No- 
te bak msdt begelsltret Velkomst i 
Berlin, hvorimod den bar let Kann 
George l England i Mashumsr. 
Dem liget, at Retten maa hcesvdes, 
eq Fremtiden maa llkres. Han er 

ltkker paa, at hear lænae det end 
lkal dare, laa er Starbritanien ea 
dets Allierede i Stand til et vtnde 
leem til det MaaL de hat lat llg 
oa litt-til kasmvet ler. — Den tnlte 
Keller erklcerer Kampen paa Sem- 
melronten lot en Seit let lin Ars- 
me. 

« 

For Zendnnen ained folgende ker- 
te Overliqt over Fredsbevænellem 
Den anierilanlke Ambasladøk i Pe- 
troarad leneres Tnlklands Note til 
den rnslille Nmeriim, oa Praslkdc 
dent Willens Note til de trigslsrens 
des Renerinaer everrwkkes den ita- 
lienlle lldenrigsininilter al den 
amerikanlke Anibaslatdsk i Nem- 
Det er nlandlnnliqt, at Ententei 

Momente-J Zwar den Tillllands 
Rote o.l vliue leeeret jør Mandag 
og sniaalte itte lør oni 10 Dage. 
Decke ltyldev zersinlelle i stonnnunis 
tationen. Det legt-L- deg i Paris, at 

Zenker er omtrent jasrdigt J Lon- 

den lorlydek det, at de Ylllieredee 
Zoar alfattes i Rein og vil der- 
fra blive leivdt til Tolllands 

Den e.gtiglie Nyyed under Ju- 
ledags Date er at Schweits i en 

Jluie til alle de lcigslorende Mag- 
iek her lundgjekt lin Underltetteb 
le al Praslident Willens Fredsnete 
Tei neddek bl. a.: ,,Regeringen vil 

anle iig for lyllelig, ein den kun- 
de biomqe lelu paa den bellednelte 

»Nam- 
— til, at de lkigsltrende 

« de naskme la hinandeih og til 

varig erd Den lchweitlilte Note 
lendtes til de trigslarende allekede 
Fredaa i sfidlie Uge. — J Rus- 
UMI hat Prælidentens Rote niedt 
M Gouv at Kritik genuem Pres- 
ien- M der Wenigen vilt den 
Mich Rot-W Dvet London 
MGWEI lte W, at man 
i Australien betragtee DUM 
te mere lem et Ultimatmn end samj 
et Mæglinqslarlsg. —- Mweu he- 
traater Willens Note sein et Erligt 
Fort-a —- Oalaa lra de ltandls 
navilke Lande eg Holland bat man 

i Walbinatan laaet Meddelelle am- 
at de ltsttet Willens PM- 

Dags Morgen madtaaes Meddei 
lelle am, at centralmaaterne bar 
lvaret paa Prasliident Willens Na- 
te. De er inde lot-, at Deleaatek lra 
de krigslsrende Lande straks mi- 
deg paa et nentralt Sted ler at 
velsle Anltnellekam lworlades der 
lan lluttes Fried Tylklaud wen-t- 
at Beltrabellerne ler at alvætae 
Mädiae Kriee lltlt kan blive til 
noan eltet at nærvasrende kennt- 
er endt Ren laa vll tylkland vo- 
re rede til at lamerdelde nie-d Unt- 

ted States »in the exalted tast« 
Lfor dette ophsjode Maal). 

Jntet er modtaget ika Ententes 
Magterne i Retning af Svar paa 
Prasfident Wilsons FtedsWtifb 
limi. J deres Ambasiader i Wash- 
ington raader den Anstuelfe, at de- 
kes Evar vil udtrnkke fymipatetisk 
Aatelse for Prassidentens Heniigter 
og Jdealer, men kde vil nægte at 
forliandle paa Grundlag af »Sta- 
tus quo«. De Allieredes Svar paa 
Tusklnnds Oenitiilinq ventes at vils 
le blioe nffattet i fkawt Sprog, og 
Auledninaen vil rimeligvis blive 
beimttet til at lwgge Vasgt paa det 
moralske SpsrqgmaaL som deres 
Statsmænd i offentlige Ytringet 
hat fkænket faa stor Interesse —- 

Jngen af de Mierede hat endnu 
uckdtalte iig t For-hold til Kundgsrels 
sen om, at Toflland er fwrdig til 
at beqynde Fredsunderbandlinger. 

« Tyfk Teknit. 

Den sidste uedskudte Zeppetinct 
besktevet as Euslæuderr. 

London, s. Oktober wi. sBJ R. 
s .- Sspceialtorrespondent har med 
Autoriteternes Tilladelse aslagt et 
Beseg ved den SupersZeppettner, 
der bleo studt ned den 23. Septem- 
ber og hvie Mandstad au er i zan- 
genskab. 

Han fortæuerJhevomx sutet zotos 
grasi can nagen Sinde give en rigtig 
Forestilltg om det suber der nu 

hager Neapel-V men med alt as 
nagen praktist Værd ufiadL Lust- 
skidet ligger tvcets over en Vei- 
med Halvdelen paa Macterne paa 
hver Side, og Besen er strret as 
en sanunenssltret Masse as Metal 
og Staaltraad 

En neutral Journalist, der var 

til Stede ved Bei-geh udtalte, es- 
ter at have beset Stelettet as Lust- 
stidet indvendig fra, at det mindede 
oam om dest Syri, der Ins-der en, 
naar man stod Paa Gulvet as KTUH 
stal-Paladset og saa op gennem den 
store Hal- 

Den niedstudte Jeppeliner hattl 
vist sjg at viere Nr- 133, et as des 
storste as de Luststibe, der er bog-l 
geti den seneste Tit-. Vi fik Ulladeb 
se til indgaaende at bese de 4 Gan-J 
doler, der indelsoldt 6 Mercedes 
Motoren hver paa 240 Hestecræss 
ter, som gøk 1600 Omdtejninger i 
Minuttet. De tre as Motorerne be- 
sandt sig i den« ene Gondol, og 
hver as de wrige Gandoler gav 
Plads sor en Motor. Luftfksbet 
blev drevet srem as 5 Propeller. 
Eiter sagkyndigt Ovexslag hat 
Luststibet været i Stand til at med- 

spre 9000 Liter Benzin i forskellii 
ae Tanke oa indehollde 2 Millioner 
Kubiksod Gasakter. Det»bar vasret 

sorsynet med 60 Bombenedkastere og 
vætet udstyket med traadløs Tele- 

graf. Telegkasstationen var taftalles 
ret i et Rum, der var helt omgivet 
as Bomuld sor saa vidt muligt at 
hindre Støj udesm 

Lustskibet hak været 680 Fod 
lazmj og med suld Bescetning as 
22 Mand har dets Vcegt været am- 

Iring 50 Tons. Dei menes at have 
taget et Aar at bygge det og at 
have kostet mellem IA oa 14 Mil- 
lion Bd. Sterling. Dets Vevasbning 
SEND of 5 eller S Kanonen deraf 
s almtndeliae Maximkanoneeog de 
IVtsz Cf ftp-et sveerre Kaliben 

Los-g Kristian fauttisuerer. 

Kschhavm 23. Dec. Kong Kri- 
stsian bar i Statsksraad i er sank- 
tionerot Traktatcn om de haust- 
msftindiskc OØcrs ’Wrdrage11e til 
Unitrid States. Udveksljngen as Na- 
tifikationsbokumcnterne vil findt- 
3tcd·i Wafhinqtom sandfynligvis 
c Gang i Slutningen af Januar. 
De ratificerede drier Papiver vil 
sblive send-i berfva med ,,Ocllig 
Dlav« den lit. Jännar. 

Wort egetgand 
« 

W 

Nover 20,000 Dollam Tulja, 
Okla» 21. Dec. Stab5sprwngere 
var paa Fasrde i Skiatook National- 
Vank, ti MUD Bei «herfra. De und- 
slap med,20,000 Dollaks. 

. 

Ogiaa sSmsr boytottes. New 
York, 21. Dec. Husmsdrene hat 
nu ogsaa opfsrt Smsr paa Listen 
over de boykottede Fsdevarer ved 
Ziden af Æg. Boykottingen gaslder 
Oele Stute-L 

. 

Huld til Morgen. New York, 
21. Dec. J den hewærende Pre- 
veanftalt deponeredes i Gaar Guld 
til et Bei-b as ss,200,000 fka 
Canada Den kostbare Forscndelse 
er opjstt paa J. P. Morgen F- 
Co.s Regning. 

Utrolig Noahed. Wafhimktom Pa» 
19. Dec. En 16 Aars Yngling, 
Charles Otto, fom arbejdede i en 

Grube ved Roscog er dtd som 
Følae of en af tre Gusbearbejderc 
udvist utwliq Raahelx Pan Dilig- 
lefet fortaslte Ymäingen hvotledes 
bang Planet-ander uafladelig Mde 
pint og plaget hanc. Der er uds 
fwkdiget retslig Tiltale mod de tre 
Eksrttbearbejdete 

Jndfkuddene i Lands-Its Postspas 
rebanker øges med gennemsnitlig 
st,000,000 om qun, i Fslge en 

Opgave, som i disfe Gage er udstedt 
irf Poftdepartetnentet«i Washing- 
ton. J de fem Mann-eher siden 1. 
Juli er Jndfkudsfummcn øget med- 
ialt V25500,000. Der er 8,500 
Kontorer, som modtager Postbankinds 
sknd, og kwor 660,000 Personer hcw 
deponeret over 100,000,000 Dol- 
lars. 

Lllle Stoler I Stevens Potnt, 
Wie-.- lmade Folkcskollsnuy Menigs 
lwdiszolernc on Avclsccifkolvn er ble- 
mst lntket zum Grund of Skarlas 
Musikeer og Difterit, der spreder 
siq i Vorn. Zøndngsrsskulcrnc er on- 
skm luklet, oa Vorncnc or blevot m- 

mnst ncod at arm til Kinotentrenc 
on til Vutikteme oq til andre Sto- 
d(-r, lwor Folk kommt-r sammelt 
Jkkv mindre end 17 Hilfe er iso- 
lmst Der er 12 Tilfaslde as Skor- 
lnaesnsfeber og 10 Tilfælde af Dif- 
terit· » 

! 
Ford-Kotttvaqniet lnkkek. Detroit, 

Mich» 23. Dec. World Automobilk 
falsritkcr liar fra i Gan-r indftilletH 
Triften aldeles og vil holde Fa- 
brikkcsrne ltsktet til den Z. Januar- 
Vesmrerem Klingenfcnltb, siqer i en 

Erklnsring i Anledninqem at Kom- 
pagnict toa dennc Veslutning af 
Ornsnn til Ovcsrlaftninaen paa Jem- 
lmncrne. Ordren vil bot-re ca: 

42,000 Personen og ingen af disfe 
vil fqa Lon, faa lwnge Driftrn er 

indfttllet 

Vil vasrnc Nationalsmmen New 
York, 20. Dec. Bnens Rand bar 
under Overvcjelscs et Forflag om 

at forlwdm at Notionalsangen fpils 
les som en Del af Konkertprogrmns 
met i Cafeey Reftaurationek og 
Danlcslokaler. og fastfastter en Wulst 
vaa 8100 for Ovcsrtrasdelfe af For- 
bndist En linmsnde Vtwedtægt ek- 
fifilsrksr alle-rede i Valtimore. For- 
flanct staut-nor ovrindcslia fm Ma- 
rinoløjtnant Cummins. 

. 

StatssPckpirfabrikker. St. Paul, 
Minn» 20. Dec. Generaladvokat 
London A. Siniitb bar under Ub- 

arbeidelfe et For-flag, fom gaar ud 

paa, at Stufen stal opfsrse og ldrlve 

Paptrgfabrikker paa sit met Ism- 
tnerland Nord f Statt-n Forslaget 
M Oblive sndbragt i Leatslaturen i 
Mitten Det er Mnnefota Editor-tat 
Association, bin bar udsasstet Dan- 
ken ogdetMekommerlomen 
Mc erf, at them tm er 

in stie, atde tun-met at Ube- 

lægge en stot Del as Aviserne i Min- l 
nesota. 

» 

Samuel Gompers vil gere, hvad 
hau tan, for at faa AdamfomLoveu 
omftødt. New York, 19. Dec. Pras- 
«ji«denten for American Federation of 
Labor, Samuel -Gon1pers, vil, ef- 
tec shvad der meddeles, gøre sin» 
Jndflydclfe gceldende baade her on 
i Washington for om mulig at faa 
Adainfons otte Tinkers Lcw oms 

ftødt 
J mere end en Manned hat der 

eksisteret en QuasisOverenskomst mel- 
lem de fire Broderfkabsorganisas 
tiioner as Jernbanefolk og lFedeGC 
tionen. Der hat mellem dem været 
en uskreven Overenskomst, som gaar 
ud paa at modaebejde Love, som» 
efter deres Mening, truer Arbei-? 
deromanilationernes Magt. ! 

. l 
l 

Ser hen til de neutrale Wa s 
fltinqtmh D. C» 22. Dec. Da nu» 

Hensiqten med Prmfkdent Willenss 
Fredsnote er blevet fremboldt i os- 
ficielle Erklæringer, slmr United Sta- 
tes nn Oswnærkftheden henvendt 
paa Notens Modtaxjelse i Europas 
Hovedftædesr. J officielile Kredit- 
les der efter mulige Tegn til at de 
neutrale Lande skulde fslge United 
States Ekfempel og fremkomme med 
liqnende For-flag. 

Man bar her en vokfende For- 
nemmelle af, at United States 
havber at blive et »Ehe-klug Hon- 
le for Udveksling af Svnsmaader 
og nmliqvig for de krigsfsrendes 
Ælnqelfen Flere Diplomater bar 
fendt dereg respektive Reqeringer 
Meddelelfe tdermn for at give dem 
en Rettefnor. l 

Flere store Julegnver. En Julesl 
present i Form af en AsfuranceU 
polise vil blive givet crf Adams» 
K Westlakc Compnnn til alle Fir-! maets Folk· 

Jfølqe Polikens Vestemmelser kan 
Arbejdere, som bar været i Selskas 
bot-I Tjeneste i 10 Aar eller tren- 
gere on nu er 50 Aar eller under, 
ved Lnncmelle af 65 Aars Alder 
for Masnd eller 60 Aars Alder for 
Kninden fna en kontnnt Udbetos 
lina of 8700 i Stedet for en opbesl 
talt Asfnmncepolile paa 81,000, 
um laa snfke8. 

De, fom lmr mer-et mindre end» 
10 Aar i Selfkabets Tjenefte, faar. 
Asfnmncevoliser paa Velsb Cl 
8100 for bvert Aar-, stiaende grad-» 
vis lndtil Marimnm Veløbet st-» 
000 er ncmet For dem, der er 

over 50 Aar amnle, er Beløbet 
lädt mindre-, da Assurancepræmls 
erne er dvreve. 

Medium og Kræft. New York, 
1!). Tec. Dr. Francis Carter Wood, 
der leder Kræftunderspgelsen ved 
Columbia tlnivcrsiitetet, Ineddelek i 
sin Aardberetning, at han efter uds 
tømmende »Fort-g med Mus- og 
Marsfvin er kotnmet til det Resul- 
tat, at Radium itte er noget gar-n- 
ligt Middel i Vehandlingtn Dok- 
toren lasgger til, at i Tilfcelde, 
lwor Qperation jtke er gsrlig, er 

kllatdinm tun anvendelig som lindren- 
de Mit-del- 

»Det er ubestrtdt, at det er mu- 

ligt,« tilger ban, »sat forlcknge Li- 
«vet i nogle Onkolte Tilfaslde sog at 
bedre Patientens Vesindende ved en 

forstandia on kundig Anvensdelse af 
ftore Mwnqder Radium Men paa 
Iden anden Side er det lige vist, 
at Brust-en af smaa Mængder Ra- 
dium, f. Eks. fra W» til 50 Mil- 
liqrmn af Elem·entet, ofte faar til 
Fslqe en lbnrtla Udbredelle af Svuls 
sten, hole-des at Patientens Tllftand 
bllver vasrre, end om der innen 
Behandltng shavde været foretaget·« 

. 

Jndlamllnqen til Jsderne New 
York, 23. Dec. Pan et stort Mas- 
semsde i Garneqte kdall l Afteg for 
en Jndfmwtiwg blandt Umrisse-s 

»Es-der til Indes for Jsderne t 
»Na-hergebe« Sand-, Mo der Tub- 

skribevet 8466,875 af 40 Perso- 
ner, of hvilke Julius Rosenwald 
fra Ehicago og Jocob H. Schiff 
her fra Byen tegnede ssig for 8100,- 
000 huck, niedeus den totasle Sum, 
sum subfkriberedez, beløb (sig til; 
xnved 82, 500, 000 i 

Modet afholdtes paa Foranled-- 
ning af Amerikan Jewich Central 
-Comniittee, der shar sat fig som 
Maul at indsamle 10 Millioner 
Dollars blandt Amerikas Jøder til 
de krigslidte Jøder i 1917. Sub- 
skriptionerne i Gaar kom ikke alene 
fm New York, men fra alle Kan- 
ter us Mindest Tilflutningen til 
Mødet var saa stor, at Vimningen 
vnr belejret as flere Titsinde JU- 
der, sum ikke lmvde Billet, før Dis-» 
rene aabnedse. Dei var fattige vg. 

riqe, unge sog gsamle Inder om hvers 
andre. 

York-en IJU 

Skibene arineres. Paris-, 22. Dec. 
Figura-J liarrefpondent i Vordeanr 
ioistaslleiz at flere Zkibe der er ble 
net forlynet nied Kanoner og Ani- 
nninition for at kunne forfvare lig 
inod Undervandsbaadene 

I 

En Tuberkuloseknr Berlin, 19. 
Dec. En tnsk medicinsk Autoritet eri! 
Unsrer-, at feinten Minntters Udfreti 
telfe for Solftraalerne under en 

Aeroplanflyvning i ftor Højde vil 
drcebe alle Tuberkelbaciller i et 
Menneskes Legeme 

« 
( 

Er Tyfklnnd rede? London, 22." 
Dei-. Et Telegram fra Haag siger, 
at det meddeles halvtofficielt, at 
deriom de Allierede i deres Svar 
Pan Centralniagternes Fredsforslag 
ji«-tilde lade Deren aaben for Ruder- 
lnindlinger, vil Tyjkland øjeblikkei 
liu fremsæne sins Hovedbetingelser 

I 

Kong Karls Kroning. London, 
21. Dec. Fra Budapest telegraferes, 
at Kong Karls Kroning til Konge af 
Ungarn viljinde Sted den FU. De- 
ceniber. J Henhold til en Kiiiidgo- 
relse af Premierminister Karl den 
Første af Øftrig og Kong Karl den 
Fierde af Ungarn og Bølnnen.« 

Fransk Flyver drcebt. Paris, W. 
Dec. Kaptajn de Beauchanip, som 
i November fløj til München og ka- 
stede Boniber ned paa Byen, er ble- 
vet dræbt under en Kanip i Luften 
nær Douauinont. Hans Masline 
faldt ned indenfor de franfke Li- 
nier. J sin Flngt til München fløj 
lian over Alperne og tilbagelagde en 

Afstand af 437 Mil. 

Nationen ital 111obiliferes. Lon- 

don, 22. Dec. Regt-ringen liar be- 
sslnttet at inobilifere Nationen i 
Krigstieneste, og Neville Chambers 
lain liar faaet Opgaven at lede det- 
te Arlsejde, siger Daily News. 

Alle Mænd fra 16 Aar gamle 
og op til mindst 60 Aar gamle, stal, 
naar de ikke staar i Vlrtneein ind- 
rullereg for at arbejde for Armeen. 
Regeringen mener, at Kvinderne 
bør faa Anledning til at voere med» 

’orn de saa ønsler, men de er ikkeJ 
indbefattet i Planen, soin den er nu. 

Der vil blive Koniiteer over hele 
Landet, fom fkal lede Jndrullerint 
gen. Hver Mand vil blive anvendt 
til at udføre det Arbejde, som pas- 
fer bedst for l)an1. 

Joffre nedlægger Kommandoew 
Paris, 19. Dec. General Joffre 
overlod i Gaar Formiddag Kom- 
mandoen over de franske Armee-: 
i« Frankrig til fin Efterniand i 
Stillingen, General Robert Gele- 
gre Nivelle. Han lykønskede sin Ef- 
termand i en kort Tale· 

De højeste Officerer i General- 
staben overrakte den nye Chef de- 
res Asskedsaniøgninger. De behal- 
der deres Stillingetz til General 
Nivelle hat valgt stn Stab. 

General Nivelle te t siu 
Svartale lin store, Benan tat 

de høje tnilitcere Kvalifikattoner 
ljosz Sejrherren ved Markte, hvis 
Anscettelse til Prcesident for de 
Allieredes Militærraad han omtals 
te som en velfortjent Forfrems 
melse. 

. 

Et Jubilæunr. Kriftiania Han- 
delsftandgs Forening fejrer 75 
Aarsi Jubilceum Kristiania, 8. Nov. 
J Dag for 75 Aar fiden ftiftedes 
den Organisation, som har udviklet 
fig til, hvad Kristiania Handels- 
stands Forening nu er: en mcrgtig 
Lnftestang for Næringslivet, for 
Hovedsmden og for hele Landet, — 

en Sannuenslntning, som giver 
Ztnrke udad og indad til Løsning 
nf store Lpgaver. 

Organisationens oprindelige Navn 
var »Hnndelens VennersForening«· 
Den første Bestyrelse bestod af A. 
szngertnatun Gnldberg, H. F. Leite, 
;’i. Hiorth og Peter DürendahL J 
1852 oprettedes »Handelens Ven- 
nersJ Understøttelsegfon Summen 
med Foreningeng andre Legater uds 
gor Fondet nu tilfammen Kr. 772,- 
H;3.3. 

. 

Ententen og Grcekenland Grækens 
land skal behandles som Fjendes 
hedder det. London, LI. Dec. Til 
»Dann Telegrapl)« telegraferes fra 
Athen: 

,,Overflytningen til Peloponnei 
af de grwske Treppen fom er for- 
blevet Kotigen tro, vil begynde paa 
Fredag. Det atttagess, at Transpors 
ten ikte Lan udføres i mind e end 
tre Uger; Ententetuagterne ·l bog 
ikke være tilfreds med dette Resul- 
tat. Der fkal ogsaa fremstettes an- 

dre Krab. Der- skal forlanges fuld 
Erstatning of den grceske Stat for 
Vegivenhederne i Athen den ferste 
December-, og alle tyskvenlige Kom- 
plotmagere ncaa blive interneret et 
euer andet Steh, som bestennnes 
af Eheer for den internationale 
Flaade Kort sagt, den græske Stat 
maa behandles som en fjendtlig 
Stat. 

Der maa tages alle miljtcere For- 
ljoldcsregler for at befkytte General 
Zarmilsrs Konmcunikationslinier, og 
det er tmdvendigt, at de græske 
Tropper paa Peloponnes bliver un- 

der Ententenmgternes Kontrol.« 

Dunst Vesiindiens Zalg fuldtud 
nedtnget si«øbe111)av11, 19.Dec. Udens 
rigcidepartementet har oversendt 
Rigchagen et lldkaft til en Refolus 
tiou om de dansk vestindiste Øers 
Overdragelse til United States. 

wbenlmvm Zi. Dec. Folketinget 
um« efter en eneste Lcesuing vedtås 
got Forslaget um at ratificere Trak- 
tateu onc de dansk vestindiske Øers 
Lverdragelse til United States. 
Ztemmegivniugen var 90 mod 60. 
Fem Medlemmer var fraværende. 

Københavm 22. Dec. Begge Huse 
i Niggdagen har nu approberet 
Traktaten om de danfksvestindjste 
sØerLi Overdragelse til UnitedStates. 
Landstinget stemte i Gaar til For- 
del for Salget med 40 mod 19 
Stetnmer. 

Washington, D. C., 22. Dec. Den 
danske Rigsdags Approbation af 
Traktnten om Salget af de dunst- 
veftiudiske Øer aabner Vejen for en 

hurtig Tilendebringelse af Unber- 
handlthger, sont med lange Wellent- 
runc har paugaaet siden Borgerkrii 
gen. Senatet hat bifaldet Trakta- 
ten om Salget, og det staat kun 
tilbage, at KongreOseii bevilger den 
i Traktaten bestemte Sum paa Mö- 
»0(),()00. 

Øernes Beliggenhed, Halvhundre- 
de Mils Ver Øst for Porto Nico, 
tillasgges ftrategisk Vetydning. 

Salvmons Alma-tat 
»De For. Staters Almen-sk- 

Haandi og Aarbog 1917« haves M 
Lager og sent-es Portofrit til saht-er 
Adresse ved Modtagelse af den Ms 

« 

vanlige Pris 50 Muts- 
» 

Dan. Luth. subt. Heil-. 
Blatt-, IM. — 

« 
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