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Blau-, Nem» Onslmg ocn es. Januar 1917. 

Fledsbevægelsm 
EntentesMagtekne sont-er pna Cen- 

tralmnqternes Ftedønotr. 

De vil kende Tysklandy og dcls al- 
liekedeo Beriugelsty fjt de vil 

ludlade sig pag Ftedouns 
dnlyandlinger. 

Ecntralnnmtlsrnois Presse disku- 
tensk rast unt Multalwden as at san 

Frodsnnderlmndlinsser i Mang« Mc« 
i Paer lmr man lagst Tlllnsrkc til, 
M Tyskland modtog Prwsidont Wil 
sons Froosznote den 22. Doc» og 
allerech den Bli. var dets Znar as- 

scndt im Berlin. Dortil hemmter 
Ln Libordc under 27. Tisc: ,,:Illdrin» 
hat Willnsllnstmsxsse i Konmnmikas 
tion nnsd Washington njsl en san- 
dan Eclcsritot llnder llndorlmndi 
sinnt-n onl »Onfl·tan:a« tillod Infl- 
cand Manne-der at lnsngaa nden at 

tnoddelc Wilson Fiel-klaran — 

Dgsaa sitrigsle Avisck taqor Dcl i 
Drsftelsen »Arbeiter Zeitung« sk- 
qen »Mo.d destlicd otn der-es 
Seit-e i Nunnrnlcn gaot Central- 
magtorne den-s Ves, usorsmrrede of 
Taler og Ist-ist, i hvilke skrlrstcrf 
sont feile-de paa» Zlannmkkeku fa- 
gek at got-e sig act-wende i Tale- 
nloador.« ---— Zanunc Dog berettesz 

Simon l en Dagoordre til Akmecn 
at have sagt: »Tystland ml give 
et solsl Jndtmk as dcts milltnsro 
Styx-ke- ved at pege paa dete- nnd- 

Iertldlge Held i Rumasniem der 

manglede Ersaring i tnodekne miglp 
strolsc.« Jdct han hast-den at de 
Illiorede er berottigede til at mlge 
en gunstig Tid for Fredsnndcrnnndi 
kluger, jnst sont Toskland valgte 
Tiden til at crllasre Kris, slqek han: 
»Den Tld er site arrioeket Fjens 
den er Mc drlsvcst nd as de Pro- 
vlnser, han hat besat. thglands 

ngavlh stabt ved Krisen ——-— an- 

gaaende Konstantinopol og Izu-da- 
nellerne og Dprcttclscn as et skit 
Polen as alle den- tkc Stank-nor 
—- et life endnu gar-unteren At 

sIuttIe Fkod nn vilde bewdiy at do 

danke ruvsiske Tropper ingen angt 
W histet os detess Provelsor ellcr 

as de noblc Ssnncrs Mod, sont er 

slydt poa Slagnmkken.« 
Ftedag var satt-g paa Meldlnchr 

onl Fredsbevaxselsen Vet nassentlii 
Ie, der meddeles, er, at Wilson hat 
Usluttet subdslamdig Faust an- 

waende Fwdsbevasgelsclh soln dct 

wies, lndtil han saar Zook sra de 

Illlewde angaaende do Betst-gelin- 
Oorpoa de vil gaa med paa at hol- 

de Fvsdssonserence —- Fra Berlin 

meidet Ass. Press, at Tyscecne vods 

bildet at qaa skem i Ballaklet. 

Liede-g Morgen melddes sra Wa- 

Ilnqtom at de tre standinavlskc 
Quid-, Rome, Ave-träg og Dan- 

s Inn-I, i væsentbig sanistemmlgse No- 

s, as wille- Norges var over-rast 
W ved Minfftek 

TM, htwde udtwkt detes Inter- 
»C- sok Nase-nd Frodsnoth der slgs 
Ue paa Wien as weis FrvdH 
is W hob-site Sunwatl med alles 

Costa-heller for at askorte Krisen-J 

M, selv spaa den beskedneste 
gjk de flandinwiske Lande 

M Wut Will-nd Dst vakte Heer-» 
se i Betragtnlng af, at 

as de neutmle Lan-de- 
mest under Krisen. —- 

Das var there end sæds 
den senkte Tid paa prägs- 
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Kronprinfsens Tropper paa Verdun- 
fkonten, lyvor Tyskerne har taget 
220 Immer og 7 Mnfßinqevwrer. 

Zenidagirsaviserne ineddelte Enten- 
tenmgternes Svak paa Centralnnms 
terneii Fredssheiistilliiig, lmumi fal- 
Jende i Uddrags 

Paris-, ZU. Dec· Pan Tyfklnndss 
Ia dets Allieredes Fredsforflag er- 

klirrer de Etttentes-Allierede i en Firl- 
lesnote, at de ,,icwgter at overveje 
It Furslnq, sont er toint og nden 
Filum-A Evaret overleveredes den 
mnerikanfke Ambnssnsdør W. Gm- 
Jst-s Eint-U ai Presnier Briand og 
Lsiientligginrdess smiit.din i London 
H Bat-jin 

De Allieredeirs Nmeringer paa- 
staar. at innen Fred er mutig, faa 
lasnge de ikke hat fifret Godtgørelse 
EJr wenn-de kiiettinideder on Fri 
hedek og snma Statets frie Essistend 
Ig fauet arrangeret Sikkerhed for 
Verdens Fremrid Roten erklnsren 
it Centruhnagternes Henstilling ikke 
kk et Fredsritxlbud inen en Krisis- 
nanøvke 

Roten specificerer ikke Ententch 
inagternes dikegeringerss Maal med 
Krisen nden Velgiekis. Fsr Krisen 
Jud Belnien ikfe om andet end at 
iaa Lov til at leve i Harmoni med 
iine Nahm-L Det hat grebet til 
Raabcn for at forfvake sin llafs 
Enrngighed og fin ,,Neutralitet, fom 
Tysklanad lyar kmsnket.« Vclgienss 
Maul er ,,Menoprettelsen as Fred og 
Retiærdigheds « Men dets Kotige og 
Roqering Insker tun en Brod, fein 
ail sifre Landet lonlig Modtgsrelse, 
Lssaranti og Zikkerhed for Fremtis 
den. 

Noten, der er en Fellesudtnlelse 
If Belqiem Fraiikrig, Storbritanien, 
Italien, Japan, Montenegm Por- 
nmnl, Nnnnrniem Russland og Ser- 
biem erllærer. at den nærvcerende 
itmnn stritt-dess, ireinkaldtes on et- 

klasredes as Lsftrigsungarn on Tosk- 
lnnd, on at Infflnnd intet gjorde 
for at opnaa en jredelig Afgsrelse 
af Mellenwærendet mellem Serbieii 
on Maja-Ungarn twod Statt-situ- 
nien, Frankkig og Rnslawd gjorde 

En Fred eiter den tyfke Jde vils 
de fnn blies til For-del for Cen- 
tralinaaterne, fixier Noten, niedens 

Migsnlnskekne tut-ver Bod, Godts 

gerelfe og Garantien — Den tyfke 
Overtnre bestrives fotn et bei-segnet 
Forspg paa at influere Krisens 
fremtisdige Kurs og at ende den ved 
nt fremwinge en tin Fred For-fla- 
net fiqes oqfaa at tilsigte den Bitt-; 
ning at skrannine den neutrale of-l 
fentlige Mag ligefom ogfaa ais 
asstive Seenmingen i Cmitraltnags" 
deme, «ud-fli1dte ved skonomisk THE 
oq ved de Bynder. der er paafsrt 
Jndbyggerne.« 

,,Slutvelig« paastaoö det, ,,a-t dis- 

se Dvetturet fass-get paa paa For- 
haand i Verdens Øjne at perfect-dia- 
gsre en ny M as Forbrydelser 
—- Undewandskkig, Wona- 
tvnngent Arbeit-e og tvunqen Mitk- 

tærtjenefte af Mennesker imod deres 

eset Land og Krænselse as Neutra- 
M.« W W En- 

WW Merkma- ot de 

Mc vil W am MHTVMW TM 
Wlniagtertte, soc lCMse Mk 
Frsdsbetinedser me Meinigen 

Wkgtm syst-es there Preis-sen at 

M fuht »Dan»even«s Etsempel 
— W Mil, los vl ingen Mel- 
tdingee bar fra den Dag· 

« 

J Gast ineMes ira Paris, at 

JEntenWM SMT M PM- 
ziident Wiens Note vil ftlge vtks 

M komme Spor som Svaret tn 

WW ROMMM US 

Mut-is er aller-de enige om at 

West, fom visl bllve IMW de 

mo- Meriwers ME- 
W- ca ofte- M MIN- 
Ise vll Swvet hbkvs Met M den 

Maske Umbeswt i PMB 

underhandünger i Gang. Men man 

vil vente og se Svaret, som Roge- 
ringen i Washington faar. —Krigs- 
moldinger fes der ingen af, men fra 
Berlin bei-erles, at man paa Kraft 
fabrikerct Vaaben og Amunjtion tjl 
dirigens Fortiasttelsc i 1917· Alle 
Krasftetz Iom kan spare-s andetsteds, 
lasttcs i »Ur-beide til at laue Krigss 
materiel. Endogfaa fra Hæken er 

der hjemkaldt fagtyndlge Mænd til 
dette Arbeit-e- 

Fra Berlin meldes under 2. 
Jan» at Aviferne der er maget bi- 
tte over de Allierodes Svar. Man 
spurgte en Redaktbh fom siriver 
ledcndc Artiklcr for ,,Lokal Anzei- 
qer«, hvad Tyfkland nu uil gøres 
»Holde udl« flreg hau tilbage »Bist 
er Vanvid for Europa at blsdc til 
Tøde s-- mcn de Alliercde afslaar 
Zikad. Kun eet Boot kan gich og 
dct fra vorc Ida-re Lad Hin-den- 
burg spavel" 

Samme Dag meldcs fka London, 
at der vinder den Mening om fig- 
at de Alliercde i deres Zmr til 
Prlvsident Wilfon vil se Lejlighod 
til paa Grund as Tysklands ubes 
steian Fredsftilliwg og Smar til 
Iluwrikm at komme Potsdam i For- 
Isbet Udkastet til Smret er færi 
ddat og vil blive assendt mod det 
sit-flie. Det vll gaa væfeatlig i lam- 
me Retnlng fom EntenteMvgerins 
gemei- Svar til Ecntralmagterne. 
—- Een Ting man man andres 
over: at Tyfkekae nu kan fe", at del 
er Bannin at blsde Europa til Djde, 
og at de Mc kunde fe, at det var 

Vom-Bd at begynde Krisen. Dct sy- 
nes, som Wen i dct mindste hat 
valt der-es Fplelfesfanis. ; 

Advatet mod fochaftet Ind. 
Undcr l. Zan. offentbiggjorch i 

Washington, D. E» ist Votuman 
der var undcrtmnet af over 50 

fremragensde Amerikanere, tilljørens 
de forskelligc Samfund og reprcrs 
fcutcrende mutig-e af Landets Gaue- 
og hvori Understkiverue Waden-der 
sig til Natioan og advaker imod 
en forhastot og umoden Frei-, »der 
let kan blivc en Forbandclsfe i Ste- 
idcst for en Velfbgnelse.« 

Blandt Underfkrivcrne er: Lyman 
Abbott; Pisa-sich Hibbin oed Prin- 
ceton; tidligcre Genetaladvokat Bo- 

naparte; Forfatteren Winston 
Ehurchilh Prassident King ved Ober- 
lin Collegez Oliver Pinclwi; Wink- 
ton Wappen Philadelphia; Rev. Wut 
A. Sunday; Jamcs A. Speer-, For- 
umnd for »Und-wiss Misinual-v 
chmeirt«: Nev. E. K- Nclfom 
cpiskopalst Vistop i Atlantm Rev 

Joseph F. Verm, M. E. Biskop w· 

Philadelpkyim Nev Phikip Rhinclans 
der, optiscle Viskop i Philadeb 
Mia; Rev. Will-kam Lautean epi- 
fkotpalsk Biskop i Masfechusetts; Rev. 

Hat-w E. Fosdick ved Union teoi 

Tgsiske Semimkz Nov Chakteg P. Aa- 

dersom episkopalfk Bistop i Ehioas 
go, og Rev· Wm T. Manning, Rek- 

tor vcsd Trinitatts M, New York. 
Wien Nella-rek- at de Kriftne 

si Amerika bIrJaSe i Betrqgtning 
det rigtiqe eller urigsttge i Bein-wel- 
sfen af Belqsiem Polen og Seel-jen- 

Massakvene i Armensem Ødelasggeli 
fen af Handelsftibe, Jsdnnes oa 

Syverneg Trængsel og »Juki-get 
paa at faa Muöfelmænd tisl at op- 

tage Waben tnwd Krisme i hellig 
NR 

« 

Soldaternes Jul. 

Don amerikanka Straffoeksxmdis 
tions Felthovedkmrteh Mexico, Ah 
Dec. —- Lejren her blev Juslodag 
shærgct as en ccj de vækstr »Støv· 
ftorme«, kam i Monds Minde lmr 

lijismspqt idennc Egni Alle Soldaten 
som Mc hast-de Vogt, ftt Tilladclse 
til at spge Ly, hvor de« Bunde finde 
lMet. At reife uden Automobilbrillct 
var en Untwa og Soldaten fom 
par undpweitw Mrey Vom bort 

nafladelig. Da Militakrmnsiksken i 
Haar spilede Jnlefalmek, var det kun 
Iaarligt at man tun-de opfange en- 

Felte Vrndstnkker af Musikken. 
Wvsp 

Port cget Hund« 
—.-... —-..-—.»-.—« —-... —--..- -—. .«-·.-. — 

Willen 60 Aar. Washington, D. 
E, w Dec. Prwfident Wilson fyli 
dei« i Tag 60 Aar. Han vil til- 
bringe Dagen s Stilhed, optaget 
med sit Arbejde. 

En sprgelig Brand. New York, 
M. Dec. J Brooklyn omkom i 
Grmr en 80 Aar gammel Mund og 
bank- 58 anrige Fastter i en Brand, 
sum opstod i et Jnletrce 

. 

Ztaten Minnesotas Osjesteret har 
forkastet Anføgningen om at give 
Fred T. Price, der myrdede fin Hu- 
stru i Minneapolis for to Aar fi-. 
den, fornyet Sagsbehandling. Han 
blev fundet skyldig den 15. Ja- 
nuar 1916. 

Stemmerne ved sidfte Pkcøsident- 
imlg. Jfølne de fidsi offentbiggjorte 
Opgcwer over Stemmeqivningen den 
7. Nov. fik Wilfon 9,119, ..96 og 

Hundes 8,547, 474 Stemmer Wil- 
» 

fons Plumlitet var fauledes 568,-T 
322· — et meget ringe FlertaL naar 

Hean tages til ,,Tk)e Solid Soutle 
. 

En Eksplosionsulykke. Mount 
Holltx N. J., 29. Dec. Det hervæi 
rende Madison Bot-l er tdelagt 
ved en Gaseksplosion i Kælderen. 
Man ved, at to Person-er omkom 
ved Ulykken, men det er muligt at 
den har krævet flere Ofre Fern 
Personer blev beugt levende ud. 

. 

En farlig Leg. Cleveland, O» 
BR. Dec. Tke Brødke i Alderen 
toll-, ni og feks Aar fandt paa at 
koste smaa Krudtbomber, de selv 
havde lavet, paa et Baal. De blev 
alle tre iaa forbrændt ved Eköplos 
sionen, fom paafulgte, at de næppe 
kan lebe- 

. 

Dewey fylder 79 Aar. Washing- 
ton, D. C» 27. Dec. Admiral 
Den-ev fylder i Gaar 79 Aar. Ma- 
rineministeren og en Stab af Ma- 
rinens bøjeststaaende Officerer af- 
lagde formel Visit. Marineminis 
steten oplæfte en Del af en Dagbog, 
som en Officer havde fert. 

Roosevelts Reise. New York, 29. 
Der. Oberst Theodore Roosevelt oq 
Hain-u vil den 7. Februar for-lade 
Jan Francisco for at begive sig ud 
paa deres planlagte Reise gennem 
Vinteren. Turen vil førft bringe 
dem til Honolulu Derka vil de 
begive fig til Marshalløeme og 
Samm. 

Formen-ne i Johnson County, Ja» 
har pna et Masfemsde i Jowa 
County erklæret sig i Favsr af An- 
sættelien af en Countyagent. Pro- 
fessor Clovcrdale fra Landbrugsi 
fkolen i Ames var madt og qjokde 
det indlysende for Fakmerne, at 
det vilde lisnne sig meget qodt at 
faa en Mand, der kunde lære dem 
at dyrke Jordreu bedre end hidtiL 

En stor Julegave. Sau Fran- 
ciseo, Cal., 30. Dec. American 
Hawaiian Steamship Co» kundget, 
at det vil vil give alle sine Folk 
paa Kontorer og om Bord en Julei 
gewiss-mus- der sial udgjre tyve 
Procent af Aarslsnnm Summen 
vil i enkelte Tilfcelde udgsre 1000 
Dollars. Omkring 1,200 Perso- 
ncr vil modtage Juleqaven. 

. 

« 
Hvis United States nagen Sinde 

»sta! komme til at gaa med i Krisen, 
kfaa viUBethlehem Steel EMMO 
Amnrunitionsfabvikbey der er stirre 
end de hemmte W i Is- 
fen Wkkkee foM W 

000 »rouwds« svær sAmmunition am 

Mkmnedem et den 50 Procent men- 

tsfjcsktiv end Kruppvwrkerne 
I 

Haardt chr i Syd Dakota. Si- 
ouk Falls-, S. D» M. Dec. ..Tir’L-- 
dag Aftcn rasede i den vestre og 
centrale Dcl as Syd Dakota den 
værfte Snestorm, fom man· har 
kcndt der i flere Aar. En stærk 
Bind drcv den Mængdc Sue, der 
var faldct tidligcrc paa Dagcn, 
sammt-n i svcrre Fancr, og Jeknbas 
nctrafiken blev meget hindret. J 
Aderdeen faldt 12 Tommer Sne. 

Fødcvarcr fra U. Z. Washing- 
ton, D. C» M. Dec. Fodevarcr 
udfsres fremdelcs over amerikan- 
fke Hat-ne i store Mængder. Bu- 
rcauet for Udens og Judenriggi 
imndcl lmr offentliggjort Osgavcn 
som viscr, at i de forste 11 Manne- 
ncsdcr af 1916 naaede Vasrdien af 
de udfsrtc chnetsmidlcr et Beløb 
ns 8670,000,000 cllcr s60,000,00() 
om Mancden 

En triest Kanipagne. Postw- 
Mass., 26. Dec. Dom et Lod i 

simnipagncsn for at faa en End-.- 
pcm, at druan Personer tejser mcsd 
Bane eller Spotvokjn i Voston,«blev 
der Juli-often foretsget Music-arte- 
ftationer as berufsde Wiss-merkst 
42 Personen-, belæsfet med Pakker, 
blev anholdt og der-es Pakker taget 
i Fowaving af Politieti Hele Da- 
gen ftrtmmode der ind paa Howdi 
stationen Minder og Børn og spurgs 
te efter Juli-passen som Famkliens 
Overhoved var bleven her-ver 

Tornado i Arkansas. Vittle Rock, 
Art-, 27. Dec. Det centrale Ar- 
kansas hat vasret«kkasmet af en Tor- 
nado, fom krcwede 10 Mettkkeikclip. 
Over 20 Mennesker blev more el- 
ler mindre saurer Omfanget as den 
materiåle Skade kendes ikke endnu, 
og vil forst blive dendt, naar den 
ødcslagte Belefons og Delegraftjenes 
fte i de Idelwgte Distkikter bliiver 
gjdrfi Stand- Dkt figes imidlets 
tid, at Skwdenzer stor. 

Der næres stor Frygt for 
Fangefarmen vod Tusker, fom visti 
nok laa lidt i Uvejrts ch Zelt-fon- 
osg Telmrafforbittdolfen med Far- 
men er sdelagt Beftyveren for 
Statsfængslehher bar begiM sig 
Ikil Siedet misd en stockt Vogt. E» 
senere’Melding siger, at 12 umkom, 
og eg. 50 sauredes. 

O 

Stor Animusiitionsordre. New 
York, 80. Tier. Montroal Lokomo- 
tive Company,-Limä.dod, der er en 

Gren af American Locomotivc Com- 
pansy, bar fluttet Kontrast nted den 
dritter Negeving om Leverance af 
Ammunition til et, Beløb af 8175,- 
000,000. Ordren er stsrre ewd wo- 

gen enkclt Bestislling, som hat væs 

rot qjott i United States. Beschle- 
bem Stoel Corporation sit i Fjor 
en Kontrast til et Belssb af Pisa- 
000,000. 

Amerikaan Ammunistionsfabris 
kanter bar i nagen Tid vidft, at flere 
srore Ordrer paa fulldt ifærdiage 
Wranater var i Beute; men det 
kom over-tastende, at en saa stor 
Ovdw stude gaa til Canada. 

O 

Vintewejr i Novdvesten. Vis- 
m.arck, N. D» 28. Dec. En af de 
værstis Simstorme, som North Da- 
kota har hast, rafede H den kentrale 
Del af Staten Tirzdag. Der faldt 
17 Sommer Sne i 24 Amen hvils 
ketermevemdunderdenspæte 
Snestorm for 20 Aar stden i No- 
vember· 

Et Zog paa MknneaipoliT St. 

Paul awd Sault Sde. Mai-be Ba- 
uen M hcwe været her Kl. 5.50 

Man-bog IMM, men lau fast 
i Wurm medens to Smle 
gw md as wisse Bei for Mk 
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Dest dyre Brød Københavm 29. 
Dec. Et Delegram fra Stockholm 
til Ekgtrahladet siger, at der i 
Evekrig uil blive udstiedt Brøds og 
Melbilletter fra 15. Januar· 

. 

Millionbrand i Tofonta Toren- 
w, Ont., 30. Dec. Toronto Spor- 
vejsfelstabs Recnisfer pasa King 
Strect er nedbrændt. Tve hundrede 
Vogue ødclagdes. De tabte Vakrsdier 
nnflaos til eu Million Voll-urs- 

Misfornøjet med sin Ambassas 
dor? London, 30. Dec· Der gaar 
det Rygte her, at Ambagfadør Sir 
Gecil SpriiugssRice i Washington 
niaaske vil vlive ljjcinknldt i Anleds 
Hing af Regetingsftiftet Man hat 
kuitiscret i)ain, idet man har paastaas 
ot, at han ikte har Dygtighed not 
til at lJamle up ined 1den tyfke Am- 
lmsfadør i Washington, von Bern 
fturff. « 

Japanjl Lampe-r paa Grund. To- 
kio, Zu Dec. Poe-lagerka »Gan- 
lakn Maru« er atmet paa Grund 
udenfor Cyefoo nied fire Hundrede 
Piisfagerer sog Mandftab om Bord. 
Ekibets Ztillinsg betegnes i Gaar 
sum ,,l)aal)lø-:s«. Blandt Passiv-geker- 
nc er to Amerikanere Chefoo er en 

liiiisfisk Havn i Provinsen Chan- 
tung, adskilt sra Port Arthur ved 
diet gusle Han. 

. 

Politi som gør Revolte Rio de 
Janeivo, 30. Dec. Fra Belem, Ho- 
wdstaden i Staten Para, stelegrafek 
cis-J, at trc Bataljoner Politi gjorde 
Relmlte og angreb Guvernørens 
asnizs Paslad5. Gut-ernstem Eneas 
Martin-B, føgte Tilflugt i det fødei 
rale Regiments Kaki-ne Pkæfident 
Braz yar tklegrsafsist boordret Miti- 
tærdistriktets Kommandant at sen-de 
Tropper til Guvernøvens Hjælp. 
Det blev seneve meddelt, at Guyet- 
nøreu var vendt tilbage til sit Pa- 
lads, og at Orden var genoprettet. 

. 

Graskeirland Athen, 30i Dec. Den 
grassüe Negering er i Færd med at 
sende Enteiiten endnu en Note og 
iremhsoslde den voksende Missftemning 
blandt det grwske Falk mod den- al- 
lierede Blokade Roten slxnviser til 
ljlraslenlands tidligere Kominunike, 
der olpfordrcsde til gensddig Dis-stel- 
se for at faa Klarhed over Situa- 
tionen, og siger, at medmindve der 
snart blinin gjort noget i denne 
Hensecndc, kan Grælcnland blivc 
tvunget til «at spge Falkets Raasd 

medHensyn til »den Kurs, der skal 
folge-s- 

Venizeliifterne Wafhington, D. C. 
29. Dec. Den grasste Legation shar 
overleveret Udenrigsministeriet her 
et Brei-, dateret 24. November og 
skrevet af Vetrsizelos. Den graska 
Opkørssprer fdger i dette Bvev, fom 
blev taget af de konsgielige Troppen 
vlandt endet, at ,,vi spart fkwl in- 
stalleve os i Athen«. Dest formosdes, 
at det bar vætet den græske Rege- 
rings Henfiqt med Vrievots Oder- 
leverelse at vife sden amerikanske Re- 
aering Nimetvdigbeden af at der 
bliver gjort kraftige Foranstultnsins 
ger fsosr at ftanfe Venizelos’ og hans 
Tikhængeres Virkfomshod Det var 

som Folge af disse, at den ameri- 
Iansfkse Lmationsbygninsg i Athen 
nylbg blev udsack for Troppernes 
III-. 

sUchmdsassæveme Berlin, 2. 
Dec. Den tyske Regevings Svar paa 
endnu en amerkkawsk Forspsrfel med 
Hensyn til Sasnkningen af Damp- 
skibe — i datte Tilfwlde Odelwggels 
sen af den norfte Damper Deltso, 
fom hat-de Anker-M Man-di sit 

faa viidt det var gsrliiigt, blev der 
førget for Mandjöabets Sitte-heb: 
Beswhringen fik en halv Time til 
at gaa i Bande-ne i. Vejvet var klart 
og Afftansden til Land ikke over-dre- 
nen stor- 

. 

Plyndrct af Sørøucre Tokio, ZU. 
Tec. Eiter hvad der er bleuet op- 
nyt miftsede tve Huwdwde Passagei 
ret, for det nvefte sinefifke Arbede, 
sLioet vcd cden japansske Damper 
»Juki-Haku Marus« Straubing uden 
for Cl)efoo. De Ovevlwende fortwls Eis 
ler, at kinesiste Pivacket entrede dete 
strausdode Furt-j, myrsdedse trog-le af 
Pusfugcsrserniy forulemtpode awdre af 
de omborsdvasrende iog plyndrede alle 

Vom Bord. Paa Grund as den høje 
Zø mislykkesdes Redningen af de 
umhmduærewde fta førft af Der-nass- 
Unadkne ugørligt ack nærme figSkis 
tust i den Wie S-. JfL de ovale- 
msndc lykkedes det imädbmid Sam- 
mer sat borde Sidbet og undny 
hart insed et ftokt Bytte 

. 

llsszsaadcnse fkal spre Post· Ber- 
llin, ;3(). Dec. sundekvathdsfkibet 
,-D4sutfchland« og dets szterssibe 
fknl herefter føre Post med fpeciel 
«Poftporto. Foruden den almiudei 
lier Porto fkal et Posva koste to 
Mark, og det famme ital væreTili II fasbdet mod et Brav, der -ikke vejer 
over 20 Gram. For hver ovevfkydens C 
deude 20 Gram Wes osgsha L I 
Mark um«-M »So W. j 

Paa Brevene ital im »U-M 
breve«. De gam- LM W.SW 
eller til Mel-lern- eller Sydwk 
ka tii Kinn. De with-disk setzte 
hollandfke Befdddelfer sk Judan « 

til Filippinerne Man mener, at 
mange vil benytte sig af dumm Post- 
rute, da det nu ofte tager feks Maa- 
nieder for ct Brev at um TWD 
km Amerika og omvendt 

. 
b 

I Mitte de The-des dad. Paris-M 
JTecn Den hemmte Spaakvindexllcme. 
de Thehcö er dad. Afdade forttdsags 
de Berdenpkrigeth Dronning Wir-w- 
Hrm Dad, Mondet paa Præsidem 
HEarnoL Jordfkælvet si Sau Fran- 
Jniisw og utnllige andre historisse 
;Ik-giuenl)edcr Hun dsde i sit Hiern« 
H MeungsfursL oire og blev 78 Aas 
lflammt-l Hendeg virfelisge Navn var Hutte de Savigmx 

Ton ukasrkselige Kvindz fom kr- 
Itu stunkaer sum Jockeyers, Millio- 
nasrcrsd sum Tiggeres, States fom 
sumas Bin-base, skylidte Alexander 
Zaum-J jin Bernmmelse Det for- 
tastlseis, at Dumas en Gang gjorde 
u Mddagsieljtab for en Rækve 
neu-rasende Viidenfkabsmænd og ved 
den Anlednsing fik Arme de M 

uy til at lasse dem i »Dann-den- »I«;«"«J Iat han den stte Daq offentlsiggjorde 
Den-des Spaadomme og sattelte El- 
le Euswkeltheder for at W Madhe baden af sin Protoges W 

Ublu Pvifer. Kricktianim s. Doc. 
Ast er smnst bemalt —- eller meet —- 

end dct at fnakke om Prissttignityptpk 
Prifcrnc stiger —- men der et dsif 
intct Ssted, hvor Priferne stiger ta- 

skere og -fikreve md pan Kaieernr. 
Vasreslfe og Pensionatptsisitigttingm 
var Ilcm en Stand —- men del et 
sder da heldsigvis bbevet sat en Stop- 
por for Kafcpvßserne Iynes derimad 
ulyindret at kunne udee sig stki 
ver ,,V G. « 

Det er det besonderbiige, at Pri- 
fernc stiger Dag for Das My» M 
sum-s uafshaanig as Mit-TM 
de tilpvavmde Masken » 

At en Man Gans kostet M 
3,50 tpaa en faste-«WJ 
er der mvtrlws jWiUI 
til, hvsis Gans er en SUCH lukketpde er beste-M M 
Man der fis-des aginazmsp 
W sQM W M— 


