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WFestillingen paa 
den italienfte 

From. 
True tmnslntion filed with the 

postmaster at Bliiiksl Nebr., Nov. 
21sl, 1917 us required by the 
set approved Oct. 6th, 1917. 

Den indtrirngendcfchnde fyltes 
stunk-set 

Nunftfkattenc flytteø fm Venedig, og 
Vorgekne foklader Binn- 

Venicdig, li. Nov. — Venedig er 

nu næsren holt forladt. Denne By 
er undekgaaet samme Skæbne som 
Treoifo og Vicenza, kun med den 

ForskeL at den-:- Kunstskatte var 

saa mangfoldige og af saa kolossal 
Proportion, at der krævedes en hel 
Hæk af Arbejdcre til at transpor- 
tore dem. 

Associated Press: Medeng Jtas 
lienekne vedbliver at klynge sig 
fast til dct nieste af den nye Linie 
langö Piavefloden fm Adriaderha- 
vct til thrcstRegiioncn og igennem 
di- iiordrie Højdck vestpaa fra Feltre 
til vlardassøcik hat de attei- væi 

ret nsdt til at opgisve Grund til de 

teutonsbe Hast-e 
Paa Jtaliencrne alene maa Pia- 

vesLiniens og den historifke Vene- 

digs Sitterhed bero for flerc Vogt-, 
for Generaluij Maul-ich, Hoveds 
direkt-ten i det dritifke Flrigskontot 
ais do niilimsre Operationer bar 
forlikret, at det endnu vil vare nogs 
le Dage, før de britiftc og franste 
Stridskkæfter kan stille-s i Mar- 
kcn til at forstasrle Jtalilsncrne. 

Jmidlerstid arbejder chndcn ener- 

qiik ima at icrttu over Floden flere 
"Steder og har hast Held med sig 

ved Grissolem umkng 20 Mil 
Nord-it for Venedig. Her sholdcs 
Tmttonerne intidlisrtid of Forfvavers 
ne, san de ingcn Frcmgang Mk. 

J hist both-de Temin non Tren- 
tinofronten Istqu til steltm en 

Aiimskd as m. 12 Mil, er Italien 
enn- snlden tilbage for chndcn, der 

owns Gar vnndot fordelaatige Punk- 
tvr ncm Asianglatezmet og pan 
Seite Comune Pan Gardalsens 
vefm Lin-d iorføate Istriq Toskerne 
at tmane srem, incn holdes tillmgsc 
af Italiens-me 
Jtalirncknc kæmpck tappen i Hand 

om nllieret Hin-lu. 
lö. Jan »s-— Ass. Prof-f: Alle 

Vvanc lang-J Arius-freuten fm Gar- 

dasmsn i Jst og derfra sydpaa langs 
Ilkinzscslndisn til rildriaterlnvet holder 
Jtalienerne Fjenden Stangen und- 

tnqen i den bnkkede Ezm i Rast-bis 
den af AsiaqosPlateaueL hour An- 

grilnsrncs im qjort ny Amme Teu- 

tonernkss nve Avonco betyder dog 
Mis, at de sbar vnnth Punktes as 

strategist Vet1)dning, men at Ita- 
lienernv pcm flere Sektorer bar gi- 
vet eftcsr for over-legen Styrke oa 

hat« derbe-d reitet del-es Linie og 

gsort disk-es Front kuriert-. — J 
Bat-ferne Nord for den venetianste 
Slette bar General Mas, den nye 
Dverlomnmndsr over Jtalienerne, 
draaet fine Forpdster Syd for Mon- 

te Tonmtiko tilbage· Pan Imago- 
Platecmet og derfm Istws til hvdt 
Migsfronten msder Ivre AMICI- 
den, sget Tylkerne og Atti-PUNIT- 
vetne dekes Amrdbsschkse UM 

Icle i det Gaul-, at de stal kunne 

ttcrnge frem sover Hsttmdet UT Ve- 

nedigs Stetigk, spread de forventede 
brinske og franlke Hiælpetwpvek 
ankommt-· —- Næt Zenlon tret-MS 
ijdens Sei-klim- shamdd medeus 

hqn i det lunupige Lavland ncer 

Flodmundingev M MOM sp· 
dlg er under voMOM GMMU US 

Risselild 
Unzen-e Dich-tappe- nimmer-. 

Ass. Press. Mon, 16. Not-.- 

Dm Wiss- 9wwent, som er 

qkkkednmt sit det nun-alte Bot-ed- 
watter, starr i en M- W 

tot-MS 
mw JOHN-sum ankommt 

im Italien kwek Dag i daglig sti- 
gende Antal. For at undgaa at ven- 

tIe tpaa Zog paa de overfykdte Ba- 
ner er nogle af de franfke Tropper 
sbragt over Alperne igennem de snes 
klcedte Metapani-U De allierede 
Tropper marcherer stadtg fvemad 
imicjd de dem bestemte Siedet i den 

italienske Fersparsplan »BaadeBri- 
jterne oq de Franske er ved godt 
;Mod. De synes om Forandring af 
Scenen og om Udsigten til ny 
Stnrkeprøve »Ehe Dain Mail«s"J 
Korrespondent ved det italienske Ho- 
vedkvarter fortæller under Fredags 
Date o-« do acvoklige sehmskengsves 
der, lom de italienske Forssvarere 
paa Trentino Biergfwnt tæinver 
med, kwor de famme Tropper Dag 
efter Dag maa ftaa imod Fjienden 
chen Anlednsing til at hvile, niedens 

Østrig-Tnfkerne, der Ihar større Re- 
serve, angriber uftandseligt med 
frifke og kraftige Treppen Jkke de- 

sto mindre, tilføjer Korresponden- 
ten, staat Forsparets vwfentlige 
Volvasrk inst, og antageligt vil det 
ikte var-e lernge, før allieret Hjælp 
nør fig gældende 

Jtulienetne holder Staud. 

til-Hi Press: Italiens Wonedtvars 
ter, 17. Non. —- Østkig-Tyskerne 
gjorde i dag et rasende Forsøg paa 
at liryde den italienfke Linie og 
satte over Piave Floden to Steder, 
nnsn de ndflettedes det ene Zsted oq 
drevesJ tildage det endet Den ita 

lienite Linie holder, nien Situatio- 
nen anses sont alodrlig. Det er 

nn over en Uge fiden thilienerne 
trat iig tilbaige im Tagliamento til 
Veftsiden as Piave-Reden og ind- 

tog en defeniiv Stilling bog den« 

Den tyske Kommdnde ldd singen Tid 

gaa ipildt, for den prevede at fast: 
te over Finden, og Fjendens Fokføg 
Medes hele Ugen —— Den italien- 

ike Modftand synes imidlertid at 

vokse iig stævkere fnarere end mod- 

fat Undet et ·itrigfk-tylk Forli-g 
naa at opnaa fast Sol-d paa Veftsiden 
af Piave blev nieste-n l()00 Teilw- 
ner taget til Faust-. 

Jtnlienckae ndiletter Angribetnr. og 

tngck 2000 til Fangr. 

Associated Preis-, Mandag: Hele 
Vejen langs Piave-Moden hold-er 

Jtalienerne Tyikerne og ØstrigisUns 
garerne Stangen Jntet Zteds bar 
Ilngriberne neeret i Ztnnd til at 

fastte over Flodem og flere Zteder 
lmor de liavde naaet Veitiiden, er 

de ved innre Modangreb blevet tvnns 

get tilbaqe til Flodbredden Itali- 
enerne lmr taqet oder 2,0()0 Mond 

til Fauqu u,1-erobret 27 :Ucaslinz1e- 
»Ja-see J Fagnrezonen er Fjenden 
dienen kontplet ooervnnden og wun- 

qet til at opqive jin Stilliim. — 

Paa den nordchront fra Gardn 

Seen til Syd ior Feltre er mild 
imnme tentonske Anng bleuet 

flaaet tillnme —— ifl. Roms Krigxsp 
kontor, itønt Berlin paastaim nt 

Jtalieneme Nord-Jst for Jliiago og 

niellem Brenta og Piave Flederne 
er blepen drevet fra stærle Bisng 
ftillinger. —- Jnaen Efterretninger 
er modtaget, sein vifek, at britifke 
oq iranite Forftærkninger er nansf 

Hden italinste Linie i noget starre 
AntaL men de «faa Dage,« lom 
’omta-lteö lidfte Uge, er til Ende. 
Det antages derfor, at da Italiener- 
ne nden Hjaslsv hat modstaaet An- 

arebet i »den lvundne Uge, vil den- 
ne Use med Allievedes Hirle se 
Balaneen vende llg til Gunst for 
dem. 

Der stempes forwivlet. 
Washington, D. C» 19. Nev. — 

»Den fortvivlede Karakter, Kampen 
tnellem Jtaltenerne og Ostrtgs Ty- 
»sserne unt-aged fremgaar as et Ka- 

"«belgram, man i Das modtog her 
im M. 

»J Geer Morge« Tiger Depes 
M- »Um-Ob de tin-W Tropper 
vone Stimnger nær Rentede 
estrr en spær Artilleriibd Stillins 

gen kafvaredes of M. Instrukti- 
Sdlvtiiom lammentat at Novara- 

Maden og tredie Wagnern-Bri- 
godeu CI W VersqglierisBrW 

Igasden ovewceidodk as Giftgquirkning 
gav vore Tvouper i Vegyndelfen ef- 

iter for Fjewdem men seneve lykkcs 
Ides det vore Tropper svsed et Mod- 

Eangveb at driroe Østrigernie tilbage 
«til Floden efter et svoldsomt Haands 
gemceng. Afdelinger af. Beriaqlieri 
laverer ogsaa heltemodige Slagsmels 

Eli-m Faaaro og San Bartolomeo, 
livor mian Navine, ethvert Hul- 
enliver Hindring forfvares hell-e- 
modigt niosd Fjenden i de blodigste 
Sammcnstød Eli hol Division af 
Østriaew sdeltager, i Kampem der 
freindcles rasen 

Østrigerncs er blvvet tvuiiget til 
at trække sia tilbage til lifflodlnsed 
den, ilyvor de kæmper haardnakkei 
med Floden bag sig sog meld lidet 
Haab oni Biftansd i den-s vanskes 
link Situation. J denne Sektor 
alone ihar vore Soldater taget overj 
500 Fang-er med 22. Officin-er og 
lxstndeligt Krigsmatieriel deribbandt 
nianae Maikingeværer, hvilde sie- 
blikkelig svendtes imvd Fienden. 

Dass Morgen. 
Ass. Preis melden De italienske 

Armeer holder Stand paa det 
Punkt, der for Nærvcrrende er det 
vigtigfte for Bevorclse af Piave-« 
Liniisn Mirigsthskerne,«forspger med 
fnasre Troppemaskifer at trænge sydL 
spaa langs Vestsiden af Piave fra’ 
Opera af for at flankere Zorfvarerij 
in-, man de italienka Troppers her-. 
viske Miodstand har standset dem 
ocd Msoiite TomlewMonfencraiLi 
nien. 
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London, 20 Nov — En Mel- 

»ding fra Kobenhavn til Exclianae 
Tab-grale Com. figerJ »National- 
tidcsndcsss Korrespondcnt i Berlin bis- 
ror indirekte, at den nye russiske 
Reaktian officiislt lmr erklwred atl 
den er traadt nd as de krigsførcnsdesj 
Rcelke ag er rede til at slutte Se 
peratfred « 

J- Forliindclfe derined incldeisfra 
Washington, at ingvn Forfyning til! 
til Nur land nil blind til lladt at af ; 
qaa lusrsIa, iør Situationen klare-J- ! 

——- i 

Unvervandsskk igrn ? 
Den vætfte Fare synes ovekvundenJ 

True traaslation filed with the 

postnmster at Blair, Nein-» Nov. 
List, 1917 its nequitspd by tho- 
act approved (.)(:t.. SM, 1917. 

Ass. Pressa London, 1«l. Nov: —- 

unn ect drjtifk Handelsfile as more 

end 1·;W Tuan sasnkcdosz ak Ubaadc 
ellcr Miner sidslls Uges ——-— ifl. den 

1tgentligc«Ral-port angaaendc Tab, 
sum udftcdlvs i Aste-Ia Tot er laus- 
jte :)letord, jidcn Toskland begnad- 
tc fin lllmadsisimnpcszne. Fem Far- 
tøjcr as mindre end llSW og en Fi 
ikcrbaad sænkcch Laut-sie Roher 
spr uar 12 .L)l1ndcls3fkibe, as lmilkc 
d Uar osmsr lWU Tons og 4 nn-? 
der. ,»s 

New York, 15. Nov. —- Artl)ur« 
Pollen, en britiijk Krigsautoritet, 
hat udtalt sølgcnde til Ass. Profi- 
angaaende lkndevvandslrichu 

»Alt hvad der er utilfredsftillon 
de i»den militckre og politier Situa-l’ lion l Europa balanoeres as den; 
ekstraiordinære Nyhcsd at den ty-; 
fke llbaadssKampagnc holt er brudtI 
sum-men. Submarinen er ovewunsI 

den. Det er den bewdeligste Begi- 
venbed, fiden United States erklce 
rrdcs Kriq. Det betyder, at vi alle 
kan forlsætste, og Amerika kan kom- 
me med. 

« 

For 6 Mauneder fiden sdelagdes. 
der lfl. noqle Autoriteter Skibss 
fragt til en Ratio af 9,000,000 
Tons om Aavet Var sdetite Tab 

pedleeb faa ihavde Tyfklawd lhaft 
Not til at vente —- visgelig ikse en 

’mllitcer Seit-, men en Freis, lsom 
bilde betyde langit mindre end Ne-» 
-derlag. Det var Tyfllandö eneste 
Gaul-, og sdet var We Allleredes ene- 

fve Ængfthle For enbver Oel-, den 
bee Oderkommando indbefattet, at 
meb Sskonmmnisatlmm rtmeligt» 
lfisret var Tysklawdö Nsderlag Eil-; 
stet. 

»A-» z-va--- W-—.-:· » 

www- » 

Port eget xand 
John W. Fest-er døud Washing- 

ton, D C,15.Nocv. Forhenvævens 
de Ambassadør i Kan og fovhens 
vcerewde Udenrigsminisver John W. 
Foster, sdøde her i Dag. Afdøde 
svar Udenrigsminister wafings Svis 
gerfasder. 

Ward County, N. Dak., komme-: 
nilsste Aar til ckt bruge s45,000 
paa sine Veje og 825,000 paa -sin-e 
Vrwstn Der vil sblie brugt nieget 
paa Vejcn, som fkal bygges fra 
stntiiare til Minot, sog spaa Vsojcu 
melslem Nyder og Minist. Dct er 

Meningen, at Ward County vil Ihas 
vse de bedftc Veje i Staten. 

. 

En Majskontcst til Jndtægt for 
Soldaterne, fom bar deres Hjemi 
i Vridgewater og Omegm S. ·Dak.,« 
blev set-beben Dag holdt i denne 
VUL Farmerne havde givet 100» 
Bushels, hvoraf noget var usdmærsi 
set Majsfwd, sog ·det -hele blw folgt 
isor 3150, der vil blive brugt til 
Jsedksh as Jestegavek Der btev beis 
talt Pö. 50 for et senkelt Majssaks I 

Northern Pacific Tags-ges Mrs. ; 
Rath P. Johnftom der bar værists 
gift med en prominent ung Fartl 
mer i Bukleigh County, N. Dak.," 
bar sanlagt Sag mod Northern 
Pacific Bau-en med Krav paa 832,- 
760 iom Erstattting for Tabet af 
iin Mand, der blev iosverkørt og 
drasbt af at Tog i Bismaer i 
Zum-met san fkulde fkynde sig 
til Byen for at lheute Micdicin til 
«sin Huftru, ida Ulykkcn sskvth. 

llndiaacss iosr Jurvpligt Jst-hu 
Wolfe, fr» sont er Mælkemand, bad 
fort-eben Dag i Reiten i Fairmont, 
Minn» om at flippe fri for at 

vaer Jurymand, og som Grund 

.:.:«;.:.: Jau, en han hande 75 Kun- 

den sum ffnldcs have Male oa at 

ingen anden end ban vidstc-, lwem 
do var. Dommeren suurgic, lmur me- 

qet ban tog for Maslfem og han 
foaredc otte Ccnts. Da Domme- 

rcn hørte det, fritog ban bam for 
at iiddc i Zuwen. 

sEn enorm Stat. Washington- 
D. C» M. Nov. En Expert har 
regnet nd, at Baron Willjant Wal- 

Dorf Aistor botan-r 81,«-10(),000 i 

Eint of sin mncrik.1nske Jndtwqt 
Jan PLMODUU Baron Aswr be- 

mler »Is) Procent i engclsk slsri-gs.--» 
skat og 70 Procent i amerikanfk 
Ekat og New York Etat. Hans 
Rot-tunc i Atem York er mrrdfatz 
til 2380,()i)(),(n)0» 

. 

Manqvlen um Pennieiz bar bist» 
sig i Mittlyclh Z. Dak» sont i san; 
nkmme andre Vner ocsr Oele Lan-Z 
dot. Forledon Dem ringt-de eni 

Fwinde en Bank op oq fortalte, at’ 

Lntn bade 20,000 Pennicss, snm 
Hnn Imvdcs fnntlvt paa, siden «lnth 
um« Vorn Hnn fik sig ndbetasti 
8200 En Mand, fom shar modtasI 

get offcntlig Hjælp i flcre Aar,l 
fordi ban er K·røbling, kom oglx 
mskslede 14,000 Bewies-. 

f 

Et Patronilldskib paa Grund- 

Wafsbingtom D. C» 13. Nov. Ma- 

rinedepartemenstet meddeler, at et 

Patwuillefkib ser gaaet paa Grund 
i amerikansk For-dann Skibets 

Navn sog Siedet, htvor sGrunsdftøds 
ninaen fandt Sched er ikke med- 

delt, men det ·meddeles, at innen 

or kommst til Skade endnu, og at 

man er gaaet i Gang med thspcx 
paa at faa Fast-ja bragt flat. 

. 

Were Mslbeve ri Svd Dakota kom 

forleden Dag fammen i Aberde 

for at tale om Udsigkerne med Hen- 
-fvn til Mølleforholdene i Statem 

og ide vedtog en Resolution, som 
gaar nd paa, at sder er Fare for, 
at Mbeholdningen vil Inart væi 

re unt-nd faa der ikke vkl blinde 

noqst at umhe. Dette vilde unsdem 

at Molleinidustrien i Staten dlev 

edelagt og at der maatte indfiores 

iMel fra Minneapolis. 

Bæverne i Missouridalen er ble- 
vet saa talrige, at de er en ten 

Plage. Unge Træer, som Former- 
ne har plantet, -ødelæggeö, sog de 
fslsidtige Dyt lavser Dæmninger bau- 
de Iher og der, isao der bliver Oder- 
svommelfer. Jngen maa drwde dem, 
da de er fredet nu, men Skindet 
er meget kostbart. Fvedningstiden 
var-er i 10 Maaneder sfra den 10. 
Marts til den 10. Januar. Man 
antager, at der kan tjenes Tit-findet 
af Dollars, naar Jagttiden begywder. 

« i 

Gastro atter i -U. S. New York, 
w. Nov. Cipriano Castro, Vene- 
zuelas tidlisgserie Prwsident, er an- 

koinmet whertil Det er hans fjerde 
Bei-g i United States i Lobet af 
de sidstie fem Aar. Castro erklcerede, 
atchans Udvisning fra Trinidad 
ood de britifke Autoriteter fornylig,; fkyldtes amerikanifk Jndblawdiing. I 
Do Castro kom 7hertil paa «I«it spr-! ste Bei-sich blov han -h-oldt tilbages 
spiaa Ellis Island inden han fik 
Tilladelse til at gaa i Land. 

. 

Amerika Vil laane TSkibe og til 
Gengæld udføre Madvar-er. Wa- 

i 
i 
i 
i 

shington,D.C,1-4 N-.osv United 
States er i Fcerd med at føje flere 
Strøm crf -Skibe, som bringet asssme 

rikansfie Tropper og Udrustning til 
de Illlierede Urrdekhandlinger, fom 
bar foregaaet med de nordiskeLande 
i Europa og med Japan anganende 
Tonnage, har naaet fit fidIte »Sta- 
dir-m, og de Skibe som opnaaes, 
oil acm enten direkte i tronsatlansI 
tisk Fart, eller de vil erstatte ame- 

» 

rikanfke Skibe, som vil gaa i sdenne 
Fari. » 

Tot blev i Aftes bragt i Erfa- 
rinq, at de neutmle nordifke Lan- 
de i Europa endelig havde sam- 
tnkfet i at sovergive Skibe til Usp 
S. Lil. og de Vlillierede for til Gen- I 
uasld at foa de Fødeimrer, sont del 
inn kan san im Amerika i 

i 
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dfkwulution i Ecuador. thenos 
Rims- 1(3. Nov. En Reuolution ers 
udbrudt i Ecuador. Oprørernc har! 
tngct Pueblo Vieij Caracoal og Otoan Mangc er blenet dræth eller sannst 

I 

Vrazilien og Urugnay. Nin dei 
J«m;-i.s-.s, i7. Nov. szilien ogl 
Ilruguny har i Gaar und-e1«t(-gnot ens 
Voldqiftstmftat Piæsident Wenn-ö- 
lno Ums bar undcrtcgnet Lovfuv slagct, sont beste-nimm at der skal 
tagosti Represuliier kmprfor Tyfklcmdz ·- 

Ndrdisk Kottgemødc i Kristicmiaf 
Købpnlzavm Isi. Nov. Dct 1110ddeles,j 
at den dnnske og den fuenske Kon-« 

ge oil besøge Kong Haakon af Nor- 

gv i Kristiania den 28. Nov. De! 
suil blive ledsagct af dercs respektive» 
Jtatsi og Udcnrigsnkinislrcs. ( 

i ; 

Ke« 

Petrograsd, 19. Nov. Jfl. Petrogmds 
avistsr har Koffer Will)soln«1 mcd 
delt de rusfifke Arbejders og Sol- 
daterdelegercde, at han kun vil for- 
hanidle.-om Fred med de logale Ef- 
terfølgere efter den kejsserlige Rege- 
ring eller mod Grundlsovsforfacns 
lingen. 

. 

Northclifsfe i England New York 
13. Nov. Det meddieles kher, at 
Lord Northcliffe, den britifte Kom- 
missasr tsil U· S. A. vg Lord Read- 

ing, der var extraordinær financiel 
Udfondsiwg til United States, er an- 

ikommet tisl England Aar-sagen tisl 
ELovd Northcliffeö Ast-esse fra Ame-! 
rika bemmeligshobdes. F 

. 
! 

Polakkerne 1 Tyskland Ksibensl 
havm 16. Nov. Dei fremgaar af 
en Anmut-e si Auges Zeitung," at 

Mker Arbejdeve i Wand blisver 

l- 

"l)o-ldt ssosm Slwvet Annonicen til- 
byder at usdsoeksle tyve mansdlige og 

»tvedi—vse windeligse Polakder for det 
samme Arntal andve Arbeit-eve- Dei 

Hm: ikke Arbejsderne tillsasdt at gaa 
til andre ArbedeAivere trden »Ta- 
ladelse fra Roger-ingen. 

VanditsGeneralen Vsilla giver fis 
ikke. Presisdi-o, Tex·,15. Niov. Mexi- 
kos Historie shar gsentaget fig. Fran- 
cisco Villas Falk har erobrset Byen 
stsinaga, der ligger slige over for 
Prefsidiia De tog Byen med Sturm 
Tirsdag, fire Aar efter, at Villa 
første Gang ewbwde den lille Klyns 
ge Lerhufe, sum liggser paa Slet· 
ten med Udsigt over Riso Grunde del 
Norm sfra Huertas Føderaltroppen 

. 

En belgisk Hjælspedanrper indi- 
bringes til Swinecnünde· Amster- 
dam, 14. Nov» Jfl. ,,Delegraf« er 

den belgiske Hjælspedamper »Hm-len« 
-brsagt inld til Swinemünde af Grun- 
de, som ikske kendeå Af Hensyn til 
»den herfksende Hungers-nnd i de ok- 
kwperede Distrikter i Belgien gsk 
OpbringelsenSituativnen end met-re 

s(IEt Delegram fra London Tiger- 
at ifl. den belgisde Hjcglpekommisi 
sion blev Damperen »Hu-elen« ind- 
bragt til Swinemünsde for at un- 

dersøgse Skibe. Kommislsisonsen ven- 

ter, at Skibet snart vil blive leis- 
g·1o«et. ) . 

. 

IEn Resolution om Voykottsisng 
af alt ty«sik i Norge Kriftiania, 17. 
Nov. ,,1Tidens Tegn« siger, at sdet 
novske Søfartsforbund har Vsedtagsest 
en Resolution, «som proklameret 
fuldstcendig Bsoykotting af Tyfkland, 
asf tyfke Skibie, tysk Handel og tyfke 
Vorgere i Rom-e 

Forbundets Formcmd udtalte, at 
deisfosm tnsfs Zkibe ikke var i Stand 
til at lafle eller losfse i Vorge, kun- 
die Forbudet mosd Eksport blive bee- 
vet, og at tysske Underfaatter fnart 
vilde for-lade «Landet, derfom de 
blev nægtet Mad. Norske Sømænds 
Lin Dilde saaledes ikke mere sblive 
udsat for de nuvcrrende Farer. 

Lignende Nesolutioner er vedtas 
get i andre norfke Vyer. 

Krisen i Jrland over-sman Lon- 
don, 16. Nov. Baron Witthome, 
sum er Lordløjtnant i Jrland, sag- 
.de i Overbuset i Goal-, at Krisen 
i Jrland er overstaaset. Han. sagde 
uidere, at det er en Fejltagelssh naar 

det paastaas, at Sinn Feinerne er 

tyskvenlige. De lader sig bare lede 
as en Drøm om at gørie Jrland til 
en Nepnlslih Imilket ikke fan blive 
noget andet end en Drønt 

Den vierste Fare efter hans Me- 
ning er, at der kan landssasttes 
sjendsle Tropper eller bringechms 
ben i Land. Hau mente, at de mi- 
litærse Forholdsregler «v-ar tilstrcrkkei 
lige til at sklare Stillingcn, og ban 
saade, «at Regscringen kontroleredc 
Ztillinaen. 

. 

Vceldig Nedbør. Hønanger, Norm-» 
80· Sept. Et forfærdeligt Regnskyh 
der bar vor-et uasbrtidt i 5 Uger, 
truer nu msed at ødelasgge adskillis 
ae Vcerdier. J Forbindelse med or- 

kanaatig Storm var her i Gam- 
staerk Flam. Den store Hjetlandstelv 
shar foraavsaaet fture Usdgravninger 
oa drevet sen Masse Træer med sig. 
Mdskilliat Lan-d liager under-Band- 
den stsrst trafikerte Bvo er revet 

delvis verk, og flere Gusse er stcerkt 
benet. Et Par Beboelseshuse bar 
maattet rømtnes. Fra det ene, hvor 
der er et lLandhawdleri. maajbe Va- 
rebeslwldningen brinsges væk. En 
Del Vater Hdela«a«des· Hvis Regu- 
veivet vedvam er man banae sor, 
at de store Damutbygninaer til 

Fiede kan swræwges iog ·foranlsedige 
Odelcvgelsser of stsrve ·O-tnfeng. De 
fasvbosende i Høyanger san ikke erin- 
dre lignende Nedbør og Rom Eid- 

ligeve. 
Paa disse Kaum staat der ad- 

stilligt Korn ude entmu. Man frygs 
ter ansaa sor, at Kartofbevne mer 
Stabe 


