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Briterne gar atter bktydelig Frem- 
gnng i Fslaiidercr. 

Jtalienetnc bcgynder cn tm Offen- 
siv, vindet nyt Terrain og tagt-r 

1400 Mund til mer. 

Tor-Ich i fidste llge nielder Iliii 
Press. at de engelsle, skotjke og an 

ftmlske Tropen-h trods de nucme 
annncere over Termin, der paa 
Grund as nolig falden Regn næften 
var et MoradT dar taget ilere for« 
vdelcigtige Punkter im Ti)skerne, nien 

ilke uden haairdnaklet Tlllodsmnd 
Gen. Haigs m)e FrenIstød leoeredess 
fm den Linie saf Ztillinger, han 
tog og konsoliderede fidste Ugo, for- 
an lwilken Tyfkerne Lioldt flerePnnks 
ter ai stralegisk Vetydniiig,, og lioors 
im de knnde sinerre Briterne Vejen 
til videre Freiiigang, idet de knnde 

befinde dereLJ Linie nied Mojkinges 
verrer oq Riflet -« Joni ved fid- 
ligere Lejliglsed los-sede- Luni et 
veritabelt Inferno as Artilleriild 
iinod Tnsserinn for sum-J Was-nd be- 
avndte dereLJ Ilngreb tidlig Onssd.m, 
og ved Jlftensiid var man-Je oigti 
ge Vinikter taget fra Rjenden Zone 
den vintizisle Vindinq niedin FI- 
Milss Frenmanq nirr pionnedekeH 
til E):1i—:s oesire Udimit de nndede Was 
fim Hundrede Ihrds nier, osg de mi« 
da innet til oxnlriiu ti Mil im 
Jerndanein foin loher im Ostende 
ti«s Lille-. Ooerfkasrinqen ni dennel 
Linie isilde meget besimsrliggøre 
Tyikerne Treus-dorten im derei« Zo-« 
baiis ned Ostende on Zeebnignu —-—. 

Fm Franskmwndeness Del as Linien 
—meldes owsenilig knn om Artilleris« 

duel, freeng foran Verdun, mutig-; 
visz som Forbcredelfe for Jnfanteil 
riangred ——— Fra Washington figes,« 
at de Alliecede owientlig er tiliredsl 
med at trætte Tiiikerne ud, menss 
de- venter paa, at Amerika ital bli-? 
frei-dies til at komme. dem til Hiælni 

Ein-sie Daq melder Ass. Brei-It 
vieseinlig lun um Fortsættelse as 
Kaniwn nur zzonneleektx iærlig di 
om imsldige Mode-naer sra Tys let-l 
nes Zide for at tilbagevinde tiibte 
Still Wer, nien nden Geld ined Umij 
taqelie as et Sted Nord for ZtJ 
Julien, lwok det lykkedess dein at» 
genoinde to Redonter. —- FmI 
Washington meldes, at Jtaliencrne 
hat fuldsprt deres Bescettelse af he- 
le VainsizzasPlatauet, hoilket nu 

holt er i Jtalienernes Hemden —- 

Tnsle Officin-eh som er taget til 
Forme, insdroninier, at Stillingen 
for deres Land er alvorlig. —- Ge- 

neralmaioror F. V. MauriceKrigss 
kontorets Hoveddikektøk ai inilitasre 

Operationen fagde om Situationen: 
,,Kampen i Gaar ftod i den beto- 

fdeligite Essi, et Højdedrag, som do- 

minerer FlandrrwSletten og er 

Noglen til hole Roekken af Haide- 
pnntterne. Tylierne bar gjort der-es 

Bedjte for at holde os af disse Hof- 
dekæder. Nenn-« vi bliver færdig med 
at indtage disie Hatt-etwas skal 
vi renne for at have vundet enSejr. 

Lords-g MWU Wer Ast Preis 
at ifl. Msddelelfe fra Berlin hat 
Gen. Haigs Kanonerlng atter an- 

taget itore Dimensionen hmd der 

gerne et »Fort-nd paa et nyt stinkt 
Amtes-. —- Kroiwrlns Frederlk 
Wilhelm, der fovmodentllg money 
at han fiel blive i Stand til at 

bryde igennem Min- Llnie i Im- 
dre Franc-ig, migriber voll-samt her 

l 

Forberedelse for et nyt. Maajte der· 
lveknleres «vaa en ny Fordeling af’ 
Trovperne, yvorom Verden intet skall 
vide, fnk den er fnldført. —- ngaal 
paa den iranste Del af Vestfrontens 
er det jreindeleg stille. —- De drin-; 
fke Tab i Zsptentber give-s solnl 
10-4,598, fordelt faalnde5: Ojfxcerers 
drasvte eller døde af derei- Sank- 
(;3ei, Wenige 18,302. Officerer fau- 
rcde eller faivnede 2,151, Menige 
s;z,509. 

Mandag Morgen jigser Ass. Preis: l 
»Der Ster, fom var dæltet nsverl 
Operationerne langs den Ivritiste· 
Front si Belgien og nordre Frank-! 
rlg jidite Yel as Ugen, er endnul 
Ingennelntrængeligt. Siden Fredagl 
ljar nttet uden torte Notltser naaet« 
Werden udenom fra Zelttnarstal Y 
Haigs Hovedtvarten —- Briterne hat 
gennein Tilfangetagelsen af Tot-ter- 
ne j RentadieEgnen faaet fasteres 
Hold spaa B ag d a d. Den ottomanis 
ste General Ahmed Beo, yans Stab« 
og flere Tit-finde Man-d togeg til, 
Fortge, og en Masse Baaben og« 
Annnunjtion ·erovredes. — Mel-din-I 
ger fra Vejtjronten over Berlin lo- 
der paa fortsat stærk Kamp i Yperns 
Seftorem men uden vjdere Resultat 
til nogen af Stderncn ——«Jtalienerne 
hat degyndt en nn stcerk Orfenjliv 
intod sØjtrigernse paa Jfonzoszrow 
ten. Paa VainsiizzasPlateau er Hei- 
destillinger bleven stormet, og Car- 
dvvas Mel-nd hat taget 1400 Mund 
til Fange Ved dereö nye Gebein-- 
ger er Ztallenerne naaet til Bro- 
novedet over Clkiaponavosgloden nær 

Podlaca og Madoni, hvilket giver! 
dem Kontrol over næsten hele dens 
sydvestre Del af Vlateauet Ostrisk 
gerne forslaar— den sftrategiste Be-« 
tydning af, hvad Jtali.enerne hat-: 
vundet, hvoksox de lJar levecet sinkt-F 
te Modangceb, nten uden Betydniitg.! 
——— En tust Luftestasdre lJar atters 
gjort et Togt ind over London ogs 
kaltet Bamber; tre Maskiner sigcss 
bragt til Horden l T 

H Gaar Morges tneldte Ass.x 
Preis, at niedens Foltet i Englands 
gzsr atra-v paa Represfalier for Ty-. 
fterneii Luftangrev vaa aabne By- 
er, «l)ar franste Flyvete hævnet «sig 
felv for Angkobet spaa BarsLesDuc 
ved fra Luften at sbombardere den« 
tyste By Stuttgart Et l)alvt Tons 
af Explosioer udkaftedes. Baade bri-! 
tiste og franfke Flyvere jiortfgstters 
deres Exkussioner over tyfke Stil-· 
Unger, Jernbanestationer og Miliil 
tæwoster. Det styske Umdervandssbos" 
»lis- ved Zeebrugge og ,,A«irdrome«end 
ved St. Denis Westrene er atter« 
bleven denkbar-derer ——k Tyfkerne hart 
sleveret voldsonnne Angreb dmod del 
vritifle Tropper i deres nye Stil-I 
linger i Masche-den af YPernsMeninU 
Veer oa Polygondskoven Alle bis-J 
se Inqreb blev tillbageslaaet med- 
fvæve Tab, nden ved fodøstre Hiernes 
af naser -Sko-v, hvor to fremfkuth britiste Poster toges. ----— Langs 
begge Sider af Maastoden i Ver-] 
dun Settoven har Toffel-ne angresl 
bet, men uden Held. »·-— Oglaa 
Østrigeme har angrebet Jtalienerine 
l deres nylig vundne Stillingerz 
men alle Beane trden Held. —- 

Mme i Man-Gauen hat wun- 
qet Systeme tsil at vige en 800 a 

1000 Yade 

Sibsic Rut. 

Dass Morgen figer Ass· Preisu- At Newpfitet over kommende Be- 

gsivenheder gennemtrcenger den ty- 
fke Front i Wandel-m det fes af de 
daglige JnfanteviAngrob, somskrons 
prins Wrechts Styrke lieberer 
.imod IFeltmarskal Haigs Arme i 
MiEgnm J vældigecStormbøls 
ngr gtr Tysterne tapre Fort-g paa 
at vrkste nogle af de Stillinger fra 
Order-ne, som die-se har taget fra 
Idom i Hätte Offensiw men ipaa et 
war sama Punkter nær uden Held· 
komme-» Tone-m- smmep spem 
kam-, er beste-et med dsde og sm- 

o 

rede. Vriterne tager fliere Fanged 
og udsen Undtagelse ndtrykker disse 
deres Taknemmelighed, at de er fik- 
rsede mod de nosphørlige springende 
Gram-ten sum Briterne fender imod 
de tyske Stillinger. —- Paa den nor- 

dre Front i Russland, Syd for Ri- 
ga, vedligeholder Russerne deres 
Offensiv intod -Tt)fkernse, og de bar 
dreoet dem en Msil tilbage Syd for 
Kronenberg Længere Syd paa Eist- 
fronten berfker der Oæfentlig Stil- 
sl)ed. —- J Msesopotamien var Bri- 
ternes Sejr over Tyrkerne ved Ra-l 
Inadie, Veft for ·Bagdad, ftørre, end: 
man stme antog. Næften 4,000 
Mund-Wes ttl Sange, og meget’ 
Kriqsmateriel erobredes. 

Undervandiskx ich. 
—- 

Lowdon, 26. Sept. — 13 britii 
sie Handelsfikibe af 1600 Tons el ! 

ler mere og 2 af mindre end 1600 
Tons og 2 Fiskefartøjer scenkedes 
nf Ubande eller Miner i ksidste Use-« 
efter kyvad Adnriralitetet melder ij 
Affen Dette er det mindste AntaH 
Steine-, der en scenket i een Uge, 
siden sden benfynsløfe Undervands z 

kriq beayndte i Februar d. A. 

—..-—..——— l 
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Demvltflkmioich i ngctk l 
London, l. Okt. En Demonstras 

tion i Essen, KrnppsVasrkcts Hiern- 
inmd den tnske Regt-ring, for-di dend 
tyka Kanslor ikke vildc freniscrttc. 
Tnsflandis -«Lkotingcl1·cr for Frvd, mel- 
dos der om i en Depeclpe fra Amsl sterdam 
,. Kvinder udgjorde Flertallet af«; 
Demonftranterne, Hsiger MeldimIen. ( Dr funfto Vindater i Byens Rand-l 
hus og fkkeg up om mere til Fjdem 
om Fred og om at faa deres Mand- 
folk hieni. 

Politict os( Militasr kaldtes nd for 
at qenoprcttc Orden. To Kvinsdorz 
kam til Stadt-, sog flere arrcsteredses ! 

We Essen sigps at mka i mai-! 
ringstilftand ( 

Worwarts, det tyfkc Socialistblad, i 
Wer-, at den tyskcs Rogering vis( 
Ifqu en formcl Erklcering angaa » 

ende Belgiem naar den money dens 
pfnchlogiske Tid dertil er aktive-rot i 
Øfoblikket vil anses for at verre; 
inde, naar Swrgsmaalet om Bel- 
gien viser ssig at være det kneith 
der staar i chen for Fved, siger 
Blut-eh ihvilket Als-sieh at ifølgc 
M 

« 

tust-c udcnkigsministck Dr. Ni- 
chard von Kuchlmam kan Erklcerins 
wen vorm-Z om et Pak Uger. —- 

Borwarts flutter med at Jäge, at 

den tyka Kanzler, Dr. Wittwe-UT 
oq Dr. Kuerlmann ikke er enigo 
anaaaende Fredsspsrgsmaalet Dr. 
Mitlmelis holder ipaa Panaermaners 
nes Ide, og Dr. Mehlmann er i 

Favør of Fred ved Kompromis. 

-- s-: s..«:-q,«-»«W--« 

«1"»1"i««?«-i3t«"e"xjht«i«jä«x;s" 
«:l11’c1iscn ndpnsor Fanx Zprinq 

fipld, Jll» Lis. Sept. Do idctslv 
chrforbold sont sycrfkcde i Unen, 
som endte tsidste Tirsdag, qiorch 
meget til at bringe Massen i Jl-! 
Tinois udonfor Froftfare, beddier dscts 
i en Napport fra det fødpmle Brit-( lmrvau ber. · 

· l 
Weib 113 Aar gamtueL New( 

York, 28. Sop. Rabbi Vamett 
Wolinfky die-de her i Garn-, 113 Aar 
gamme1. Gan vra gift tre Gange 
og efterlader Isig 118 Bsrm Vorne- 
bsrn og Børnebørnsbøm Han riøg 
Ohele sfkt Lim, men drwk aldrig Spi- 
ritwofa 

Miifs Law ftiger 14,700 Fod 
til Peits. Peoria, Jll» 28. Sept. 
Flyvevsien Ruth Law M M Imp- 
Iement Udstilltmzsgmnsd sher «i Gam- 
up M en Mde ak 14,7oo For-, der 

er Niderekord for windelige Flst 
vere. Wiss sLaw holdt ogsaa den« 
fomge Rekokd, der ivar 12,800 Fad- 

O 

Kuinderne og Kriigen. New York, 
25· Sept. Den franske Regering 
hsor akcseptseret det førfte Mobile Ho- 
spttaL der betjenes usdelukkende Yf 
amerikanfke Minder. Afdelingsens 
Chef, Tr. Carolinie Finley fik i 
War llnderretning herom af den 
franske Kommisjær, Kaptajn Andre 
T«1:«dieu. 

I I 

Dyr Haue Det røde Kore- holdt 
forleden Dag en AUktivn i Sabula, 
Ja» og ved den Anlednsing sblev 
sder folgt en Hatte, »der opnaede en 

sPris af 865. Der blsev føvst budt 
85 for den, og Monden fik den til- 
slasctct. Derpaa blov den alter hort- 
auiftioneret, og faa kom der. Bud 
paa Bud, til den kom olp i 865. 
Tot var en tysk Former, sdm gav 
Hauen til det Røde Kors. 

erjvet ved GoljkystmL New Or- 
lexms, La» 1. »Okt. stslge de senefte 
Eiterretninger om Ubejriets Zwerg- 
ninger i Kystegnene i sdet østlige 
sLonixsianm Mississilpspi sog Alwbmna 
ou del vestliqie Florida vil Dabei 
af Mennefkeliv ikke overftige fem. 
Bis-las Radioteliegram fra Petri-acad 
ais intist Menneskksliv tobt der i 

Vorn eller Omegn. 

Flere sForretningsmasnd til Frank- 
rig. Der vil sblive sendt endnu et- 

Hnndrede Forretttiugsmænd til 
Frankrig for at føre Tjeneste ved 
Transporten af Udrustning til de 
amerikanfke stlyvere Flsnvekommisi 
lsionens Form-ausd, Mr. Howard Caf- 
fjn, ihm-« mndtagct flere Hundvedse 
Ansøgninger om Austritt-Ue 

Amerikaan Eichen-r juduiklet i! 
e Spioneringssag? Jan Fs1·a!1ci—3cn,· 
CaT., IS. Eism ch :I.I(’(-?-lummcr’ 

af Flyvekorpset her, en Artmsrkskrurj 
terinqsoffirkr m to Ensigngi i Flaasj 
desi, » ist. sit udmictjcr as »dem-? 
le Autoritctisr indvjklvt i et Zpio E 
Instinqcskanmlot, for Lmjllot en Løjtsk 
nant Erwiu Friederich chmcsidserj 
wd den tnikc Island-, ou en Don-i 
delsbetjrnt i r Etommgasim Tshcoij 
dore Kasinger skal staa i Spidseitk 
Vqur de to sidsmwvnte blw anholdH 
for fort Tid sichn. I 

Morde-L i «Villi-:sm. Nod Oak, Ja.,· 
29. Sept. Juryen i Sag-en ncod 

Lyn J. Msorgo Rolle-m sont var nn- 

Usmcsl for at kmvc bksgauut det ottos 

dobbelte Mord i Willisca i 1912, 
fnndp ika ones um on Wendelsp vg» 
blev i (53aar. sendt bit-m iqcn aHl 
Bonn-usw« Do Empfier da fisddet han 
ljet sich Onsdnxx Der fortwllcssJ 
Er 11 Jnrymasnd var indes for, at 

Jxkklaxwdc Hulde srikonduT known-T 
l ai dem svilde imm- bam erklcerct 

skyldig. 
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Scuutor Osrønna munodcs om at 

tage Afsked. Grund Forts, N. Dj 
26. Sept. Paa et MIN, sum bien- 

Ooldt sher af Vrotberhood of Rails 

way Trainmen og Order of Ratt-J 
way Conductors, blcsv vedtagiet derI 
en Resolution, hvori iblev endossesl 
ret, hvad Minot United Commers 
rial vaelers Counscil havde Ded- 

taget, nemlsig en Henvendelfe til 
Senator »Er-nun som at tage Af.fked. 
Desuden blev der still-et en Heu-ven- 
delse til Guvernør Frazier med ! 

Forlangende om shelt at ftptte Rege- 
riwgen sk dens Mstivelse. 

Oder 1200 Geværser dagliix Wash- 
ington, O. C» W. Sep. De ameri- 
kawfde Fabrikser. fom lsevever Gebet- 
rior M Regerinsgem Ihar overtrusset 
Fomntningerne hmd hurtig Le- 

mering angnar. Migsdepartementet 
Imädelier, at to Schriften Tom lede- 
rer Mdge Vaaben til ArsenalerM 
er wer en Maned fomd lfor MU- 
WW, de M W Mit-et at 
kmme besyade Lebermeer-m Dekes 

og RegeringssVaabenfabritkerneszs 
Produktion tilfammen udgør over 

1,2W Geoærer dergl-a Dette Antal 
Uil bliroe forøgiet hurtig i de kom- 
men-de Uger. 

Vil have «La Follette affat. Wash- 
burn, Wis» 25. Sept. -stbrugte 
over Senator Robert M. OLaFollet-» 
tes Osptræden mod Regeringen flog» 
Borg-er her i Bnd fisg fammen Sen-l 
dag for at tvinsge ham til at tagei 
Affked Der blev lholdt et hemmengF 
Mode af Loyalitetsligiaeth og en! 
Mwngde af Byens ledende ViorgereT 
ntødte frem. 

l 

Det -l)lev befluttet at fende to De- 
legrannnser, et til Senatets Præfis 
deut og et til I Ienator La Follsette 
Disfe Delegranrmer blev fendt sum-I 
me Aften I 

J Telearannuet til Senatets Prces l 

fident opfordres til at fcettse Sonn-( 
tor La Follette under Tiltale for 
hans Udtalelfe mod sRegeringen . 

Det er Meningen at faa andre 
Loyalitetsligaer i Staten til at flaal 

l fig fannnen med Ligaen her og sen- 
de en Diselegation til Washington- 
for at arbede for Senatorens Af- I 
fwitelfe. 

Shtv og tyve Mennefker entkom- 
mer i en Toanlykle. Tulfa, Okla," 
29. Sept. Sent i Gaar indtraf der 
i Methoden af Kellyville en frygtes 
lig Jernbanesulykke. Et ·St Louisl 
and San Francisco Pasf fagerteg Nr! 
7 kolliderede med et tomt Treppe ( 
toa, der var for nftgaaende Sin 
oa tyve Mennefker blev draebt, vgl 
de faaredes Tal anflaas til 50. i 

Sammenftødet fandt Sted, umtd 
l 

delbart e fter at Passagertoget havde 
pasferet Brer over Polemt Creek · 

Mandfkabet spaa begge dLokomotfver 
reddede Livet ved at springe af, 
fkont de kom flemt til Skadr. 

De døde blev bragt til Bristown 
oa sSapnlpa sSyv af de omkomnei Var lwide Moend fytten lvar Negre, 
hvoraf tre Kvinder, og tre var Jn- 
dianere 

Fra Vanemsnndiaihederne i San. 

Franciseo har det ikke sværet mu- 

liat at faa nærtnerie Oplysning om 

Ulnkken 

WA-.«k-- --..—---H- Mw 

Sarden rnndt 
--.... q--«,,- « «----M 
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Etor Brand i Anuuutionsfnbrit 
Mundun, LU. Sept. En stor tysk 
Anmutnitiunszfabrif nær ivrd Kon- 
stanz-is i Baden er ifølge tclcgkafifk 
:I.I«’«.-dd«.s1e1su im Nonf ødcslagt af 
Brand. 

I 

Orkan spaa Jatnaira. Kingfto1k, 
sum-aim, 25. Zept. J Port Anto- 
ujo drmbtos s) Menneskcr i en Orkan, 
sum Eøndag hjmnføqte Jmnaim 
Der voldtcs ogsaa bcstydelig math- 
riksl Bindi-. 

I 

vakcrne i Velgisen Amsterdth 
IS. Sept. ,.-Telegmaf« har bragt i 

Erfaring fra Gut-»dem at umkring 
30 Vomrre Ei ant er blevvt ben- 
rcttet i Løbet af de side tro llger, 
anklaqist for Spioneri. 

. 

Frankrig tager alle Skiibp. Paris, 
I. Oktober. Præfichnt Poincare un- 

dorfkrev i sGaar en Ordre, som gaar 
nd paa, at Regscringsen fkal tage alle 
Skibe, fom befindet «ng i franske 
sann-m for Voretransdporh enten de 
tr fronsske ellcr de tilbører neutrale 
Lande eller Frankrigs Amt-rede- 

i 

Riuslands tidligeve Krigsmindster 
djmmeQ Getrost-ad 27. Sept. Der 
er faldet Dom i Forræderifagen mod 
General Soukhomlinou deh forhens 
Wende Krigsmsiinkstet Damm-en lød 
paa haardt Strafarbejde for Lins- 
ckid· Mme Spukhomkinov blsev fri- 
kendt. Generalen var anklaget for 
Mforræderi, General-Enden for Med- 

delagtiqsbed i Isin MS Forer- 
dessen 

. 

Kam-it Rwievelt Æveskaptajw 
W, OR W. Dei offirielle 
Organ moddeler, at Mit Reche- 

velt, en af Theodore Rooseoelts 
Sonnen er midtsertidig udnceont til 
Æreskaptajn i den britiske Arm-e. 

Kermsit Rooseoelt ajrejste til Eng- 
lsansd den U. Juli for at gøre Tie- 
nefte i General Maudes Stab paa 
den neesopotmniske Front. Han an- 
koni til en britisk Havn den ZU. 
Juli, ledfaget af -si-n Huftm 

« s 

Tyskland faar Ultimatntn fra 
Peru. Linta, Peru, 27. Sept. Pera 
hat ·f-endt Berlin et Forlangende 
om inden otte Dage at give en til- 
fredisftillende Fortlaring naa Scenki 
nsingen af den spemoianfske Bart 
««'Lorton«. sForlangendeL »der blev 
isendt gennem den Perusvsisasnfke Mi- 
nister i Berlin, er et Ultinmtnm. 
Det truer med et Brit-d i den di- 
iplomatifke Forbindelfe, dersom der 
inden det nioeontse Didsrnm ikke kom- 
mer en tilfredsstilletrde Fortlaring. 

I 

Kexenspy Eulen Petrograd, 28. 
Sept. Ptemiekminister Kerensky talte 
i Gaar paa den demokratifke Kon- 
greLZ førfde Mede, der blev holdt i 
det kommunale Teater, og blev 
wwnlauderet Applanfen kont bened- 
fagelig fra de radikale Delegerede. 
Premierminsifteren talte med Kraft 
og i en over for Lsine insponenter 
ndfordrende Tone. Talen var for 
en «stor Del en Forfvarstale for 
Regeringens Handlinger under hans 
Feder-sind 

Tet We Mexico Mexico City- 
28.· Sept. Amerika-risk« Minister 
Fletaher shar fra den amerikasnske 
Regeking modtaget en Sskrivelie, 
boori Washington anerkender Venni 
stiano Carranzns ann til Were-Isi- 
dent og bans Jndfwttelse i Ent- 
sbedet. Dettse er det sfisdsie Skridt i 
Anerkendelsen af den nuvceriende me- 

xioanske Negering. 
Saa vidt svides ftøtter den ameri- 

kanfke Regerinsg Mexico financielt 
ved at tillade Mexico fra Staterne 
at indføre sGetldbarrer til Mnntnina. 

O 

Denmnftration i Vuenos Aires. 
Vuenos A«ioes, 27. Sept. En Kann- 
oedemonstration for Krig fandt Sted 
her i Haar-. Ei Hundrede Tit-finde 
Mennesker droa gennem Gasderne oa 
raabte naa Krig 

Der hserskede fuldfttendia Orden- 
nndtaaen sndenfor de fipanfke Ho- 
teller og Klub-ber, twor »der ikke var 

befft Flag. Her truede Moengden 
med Plyndring, dersom Flagene ikke 
sblev hejft 

For at betegne Demonftratisonens 
Aand, kan unseres-, at nogle Ame- 
rikanede, der bar et ftort amerikansk 
Flag, flnttede sfig til Mængden nn- 

dser Rnabet »Slnt eder ti? obi« 

St illinqut ; Maskutano;Ilt!)u11, 
EI. Z pt. «J.sru«kiitic1111i1ist:1 Venizos 
los or kommen tillkme til Athen 
eftcr et Opbold i Hypati. Hatt er- 

ti.1«srur, at skønt Ztillingen i sin 
Lllntindcligbud csr tilfnsdszsstillcndm 
svnldcr ErniningEispørqsnmalct storc 
Vonskisljgs)cdk-1-, woan Kommunikas 
tionsernc inde i Landet. De Foran 
Halt-ringen sum er-gjort, liudrede 
bog Ewde der paa find Stedser umr- 

modcs Fig Hungersnød. Ministercn 
lang til, at den nylig ftedfundne 
Nekrnttoring til Hærsen basvde over- 

truffist Form-umingierne, og at ban 
vor kmabefnld tin-d chfyn til 

Fremtidm 
O 

Fugen Usdførsicl IIIercs»ti-l Frank- 
rig asf Trybpapir fra Norge og 

Sverrig. Paris, 19. Sept. Her er 

kommot Meddelexbse onn, at sde norfke 
Paipirfabrkkmwer bar ophævet deres 
Kontrakter og nssprer den tyfske Un- 
demandsblokade fom Aavfag. Et 

tilsparende Sckvidt er bog-et asf de 

wer-site Fahrt-kamst, der gør gekl- 
dende, at Wort af Trydpapir er 

blevet forsbudt of sden Msse Ro- 

gering Da sde franfke Avisser sam- 
Hulvdelsn cf deres Mr fra Not- 

ge vg M, dense- M- It de 

msgot Than vil blsve W M W 
at TUW W For-nat — 


