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Te Allicrcdco Faun-e vindcr pun. 

alle stanter. 

Tct ck kommen nnt Lin i Lampen 
pna den italirnfke Fronf. 

J den sonndnc Um- lm1· Dom-S- 
inken-essen not-rot sfcrnket Mangon i 

Forbandlingon om mutig Afslntning 
as Fjondtlighederno Dorom agter 
vE at meddele i en anden Artikel- 
Men Hast-one paa Bestiman kann- 

per, sum ont bist-se Forlmndljngcr 
slet im vedkom dom. 

Eqksntlig st o r c Begjmsnheder 
er der ikke berettet om, men de1 
Alljereds bar boftandig og alle 

Vegno Overmagten, saa selu ont’ 

Krigcn fortsasttes endnn en Tit-, 
faa er dens- Udfald afgjot-t«, hvad 
ogsaa Toskerne og deroo Allierede 
indsek. — Vi skal meddcle nddrag 
af Dagcsineldingerne 

Ton-dag. ASL Prof-T Med 
den amerikanske Arm-e Nordveft 

for Verdun, 2:3. Okt. — Ameri- 
kanerne kasinper i Llften Nord for 
Bantlwvjlle, Hsjcne 297, 299 og 
281. Bautheville har stiftet Ham- 
der fleke Gange, de fidste faa Da- 
ge. Høj Nr. 281 har vcrret Eine- 
plads for spccr siatnp i sin- Dage; 
Tyfkorne har haft flere Mastinges 
værsRcdor paa dens Top. Jndtas 
gelscn as denne Hof gisver Amerika- 
nerm- Kommando over Mem-Le- 
Grand og Daten lang-:- London- 

Floduk Med den-S Rog niod en 

stoc Isiaskte Stank-, dcri indbesattet 
»Un- Boid De Bad« og »Ehe 
Boiis Te Bourgogne«, tacmpekl 
Tyfkerne for deres Liv. Fangek 

spaasnmn at Skovene er bogstaveliq 
fnlde of Masfingerwre og Kano- 
ner af fvcert dealibey og Zauger 
bar uman den ijncom at Ante- 
rjtanerne aldrjg fan jndtage Bont- 

gogms og Zwvene i Nordveft. 
Fta Belgtcn iIIeldes: Amster- 

dam, 2:3. Okt. — Rømning as 
Gl)ent, Belgien, er i fuld Honig 
ifølgc Letegrasn fra Sasvangent 
Te sit-ne Baade ougseres hurtigst 
hcnnnod Solzæte næk den hol- 
landitc Grasnse 

London, 23. Ott. —- Lsoer hole 
den From, sont Brjterne holder 
besat, bar Felunarihall Hing-s 
Manto gjort Frcmgang, fra Eg- 
nen End for Lc Catcan tjl Zehe-lot- 
Floden — Nogle Steder er Fjeni 
den-d thlling vleven genncnnrwugt 
til en Dybde af over tre Mil. Man- 

ge Lands-book er bleven indtaget, 
Here Tnsinde Fanger tagen og 
mange Kanonek hat Briteme ero- 

Met- 

zra Washington cneldes, at der 
nu j alt er fendt 2,008,931 ameri- 
kanfte Soldaier over Seen. 

Jredag. London, 24. Okt. — 

De bkktiste Tropper har overvuns 
det Fjenden langs hele Fronten 
mellem SambreiOise Kanal oq 
Scheldvzlodesh og deres Woance 
fortfættes, efter hvad Marshal 
Daig beretter i Aften Siden i Gaar 
Morges har Vetter-ne taqet 7000 

Fangek oq over IW Kanonen 
Paris-, 24. Okt. ’——- Franer 

Tropper er iat over Oifc Kanal 
De har ogsaa gjort betydeljg Frem- 
gang mellem Oise og Serre Flo- 
derne. 

» 

Lord-as Med den amerikanikel 
Hær Norwess for Verdun, 25. Okt· 
—- Sfter en Das af overordentlls 

4 

som- Kamp var Amerikanerne i 
Affen i Mance as den Stillinw 
de holdt i Caor. Dei er kun lidh 
der er wendet, men det betragtei 
som oberst viqtiqt, icerliq til Ben- 
stre, hvor der er onndet hsj Grund, 
som dominerer det mesde of det omJ 
Iiggende Wu. 

London, 25. Okt. — 9,000 Ty- 
skere er taget til Sange, os Iöo 
Kanoner hat Vriterne erobvet i 
dere- Kamp mod Systeme i del 
side Dage. Sold for Valenoiemsss 
er W met M W; 

langss hole Linien nielleni Lein-es- 
non og Maiiig. 

Paris, -5. Okt· — De Franle 
lJar i Tag findt del-es Linie fix-in 
paa alle Punkter trodgs Fjendonsz 
incft l)-aardnatkede Modimnd Luci- 
2,»()U zanger ined Ilanoner og 

iMaskingevasrer hat de, ifølge Krigs 
ltontoretsz officielle Knndgørelfe i 

Aftem taget. 
Oder London tnndgøreis indem 

at Brit-erin- den Its-L Ott. var i 

Kainp ined Tyrkerne paa Tigris- 
floden nasr Fatal), lmor diose nol- 
der en stærk Stilliiig. Den M. Ot- 
todor retirerede Fjendcn nordpaa, 
forfnlat af britiste Tropper. 

Fra Serbieii nieldes over Za- 
loniti, at Zerberne, stottot af franst 
Kavaleri. Nord for Nifh fortsætter 
deres Avance heniinod Belgrad, der 
er"i H Mle Afstand Der siges om 

Sei-herne, at de avancerer, enten 
de faar noget at spise eller ikke. 
De øiifter Tyfkerne og Østrigerne 
nde af Serbien saa hnrtigt sont 
inuligt. 

Fra Washington inclchs oin ny 
Tllktivitet paa den italienlke Front 
eftek flere Maaneders Stillnsd De 
iørste Beretninger fra Rome Var 

more spage og betegnede itke det, 
der foregit ioin en ,,drive,« incn 

i Gaar tog Jtalienerne lienved 
3,000 Mund til Junge. Det disk-r- 
at Altare-bot inaa have ver-rot noget 
af en Overraskelse, inaaske det ag- 
saa tyder paa snnkende Moral 
blandt Øitrigerne 

Søiidag. Ass· Preis-. — :I() 

tyste Divisioner hat« net-rot inaiet 
samtnen paa ArgonneiMensestns 
ten, den tneit vitale Sektion i Frank- 
rig, hvor Ainerikanerne langsomt 
nærincr siq den jtore Jernboue, 
der løber til Metz, Franiknmsndes 
ne har naaet en ilantende Jtilling 
i vestre Udkant af slrgonneistimen 
Monden venter nieniynlig en nor 
,,d1«ii)e« af de Jlllierede tier. —--— Bri- 
lerne bar indtaget to Byer End for 
Vatenriennocx -- Jtalienerne liar i 
de siidiie 21 Tiiner taaet 2,000 Ost- 
rigere til Range-, afilaaet surrte An- 
greb og irennnet deres Eillina langs- 
«"DiaoeiF«lodt-n· Alliansike Statnmer 
hat ilnttet tiia til Jtalienerne imad 

Oftrigerne Jtalicnere bar naaot den 
birlgarike s(iirænfe. 

Mandag. Rom, 27. Lit. 
Eva-r Kainp iandt Sted i Lørdagss 
i Monti- Ciiranpa Egnen: Italiener- 
ne aisloa øitriqske Altare-b og tog 
Jli Fanaer i den Ean 

Fra den ani. Heer Nordmsit for 
IVerdnn tneldesti under 27 Okt.: J 
siin iørite starre Operation iniod Ty- 
-sterne, betragtende Klaringen ais St. 
Miliie Salient ioin en total Iliias 
re, bar des-n atnerikanske Hast i 
mindre end en Maaned friajort 15 

LandIb1)ei-, aoanceret gennenisnitlig 
m Mil og jrigjort 165 Koadrati 
inil ai Territoriinn Og Anker-ita- 
nerne bar i des-es Offeniin taaet 
over 20,000 Mond til Fange 

Paris, 27. Okt. En betudes 
lig Fremgana ai de franike Trop 
per i Affttittet mellem Oiie og Ser- 
re Floderne meldes der om i Krisis- 
-kontorets offikielle Meddelelse i Af- 
teananae Land-Libyer er indtaget, 
og paa visie Punkter naar Jst-eingan- 
gen fem Mil. 

Tirsdaix Pan den italienfke 
Front blov over 9,000 Østrigere 
taget til Fange i Guar, oa 51 Ka- 
noner erobwdeg. Jtalienske og bri- 
tsiste Tropper er fat over Piave- 
Floden trods Østrigsunaarerneö 
fortvtvlede Modstand 

Fra den amerikanste Hær Nord- 
veft for Verdun: Trodg den« tyske 
Heer-s melt desperate Modftand for 
at hindre Amerikanerneg Gennems 
brud paa denne mest vitale Sektor 
set bei nd, fom det stal lykkeö dis- 
fe at bwde taemsem 

Dass Mokqem Agi. Press« 
M. Okt: sngsUnqarernes ven- 

trale Still-ins 'paa Piave-Moden 
beide-, i Das of brltiskr. franske 
es Wienste Rappen Istrigerne 
Ltat-risi- a Winde sm. —- us- 

Form Fanger er der tanet paa denne 

iFront i de sidfte Dage. 
i Oder Von-don- ineldecs, nt eivile 
Person« ilner im diiliiiio"s.n!kfe1«s 
ne sog V«««ts«:.ls:t. singt-Irr riegnkrdte 
onn mindre Skala, da de første Boni- 
ber fnldt i Køln, men nn liar den 
antaqet Flamkteren nf oild Flugt« 

Forspnkue i kaning af 
Fccdsf.-tyandling. 

J fsorrige Nr- nieddelte oi Prces 
sident Wilsoniz Zoar insed Zpørgs- 
inanl i Anledning af den tyske Re- 

geringss forste Note, og sidft nied- 
delte oi den tyste Udenrigsininister 
Solfs Soar paa Præsident Wilsons 
Sporn-zumal Sau var Præsidenten 
ifl. sit ferste Svar forpligtet til 
nn at svare paa den tysbe Rege- 
tingg Opfordring til hani om at 

foreslaa Vaabenstilftand og Fredss 
forlmndlinger for vore allierede. 

Dette Wilsons andet Zone bragte 
Dagbladense Tore-bog den U. Ot- 
toben 

Det gaar nd fra, at da den tyike" 
Regering gaar ind paa de Prinis 
cipper, Prwsidenten lJar hcevdet, og 
da den loder, at den ncewævende; 
tyske Regeriiig vil observere de hu-" 
mane Regler fsor civiliseret Krigssi 
førelie til Lands og til Bands-, saai 
føler han, at linn ikle tan afslaa ati 

»forelægge de Regt-ringen med hvil- 

sie vor Regering er asioeieret i 

Krisen, Zpørgszsinaalet om Banden- 
iiilstand 

Han foler det dog sont iin Pligt 
at sige, at den eneste Baadenitils 
stand, de Regt-ringen der er associ- 

Herede nnod Tostland, fnn gaa ind 

span, er en saadan, sont gør det 
nunuligt for Tysllaiid at forny 
Fjendtlighcderne 

Den tysle Udenrigsminister havde 
t)a-sodet, at han reprrefenterede enl 
Majoritet of Rigsdagen og en to 

i 
i 

Majoritet af det tyske Folk, nten 

dernied var Tyfklandg Grundton il- 
t«e iat nd of Kraft eller Kejieren 
og lians Slasng gjort afniægtige. 
Dei-for slntter Præsideiiteii sit Zvak 
med ot sige, at dersom de ital for- 
’handle med de militære Meftre og 
Tysflandg monarkiste Autolrater 
nn, eller derfom de vil fao ined 
dein at gøre sen-etc nied Heiisnn til 
det tnske Rigegi internationale For-» 
pligteliei·, san inaa de forlange itte 
Fredssforhnndlinger men »sni«ren-T 
der«, Overgivelso 

NOer Dags Post bragte en stri- 
tit af Wilsons Soar fra Roosesoelt 
Han siger bl. a.: 

Dei eneste Fredstilbnd fra Tosk- 
lcind, vi for Tiden bnrde tage Hen- 
syn til, er Tillncd oni at tage nnod 
faadannse Betingelser, som de Vllliss 
erede nden vor Hjælp liar bndt Vul- 
natien Vi burde erklære Krig iinod 
ankiet uden en Time-» Venten At 

isoi lndtil ikle liar gjort det, det 

Thais fomarsaget, at Talen om at 

Igøre Verden sikker for Demokratiet 
Her kommen til ubehageligt at se ud 
Honi blot-ualvorlig Retorik. Zna 
ilcrnqe anken tillades at blive i 

yEukopn oq tyrannifere nndertvnnqs 
ne Falk er Verden grundig usikker 
for Demokrati« (Folkeswrei. 

Fm Paris meldes, gt Wilfons 
Soar til Tyslland cndosseres i,Re· 
geringskredse i Frankrig. Der figes 

Ibl. a.: »Pfæiident Wilsons sidste 
Svar resolverer hele Tingen til et 

«- k- 

miljtært SwmsmaaL sum Forb, 
Haig oq Pcsrfbinq lau af;1:-1s:.s.« Man 
memsr bei-, at Omnsdfaqscn er, at 

Tuskland :"l«"s.-r still-et sank-des, at 
dct ils( (s· « WITH TL1 cst fs)!«!"!) 

«Fjendtligliedxsmc. 
Tor er sjdcn sagt on lnsi Dol om 

den Zag, baadc paa den enscs Kant 

"og paa dru. andeu, og der har nee- 

sret fortalt unt, at Østrig og Tyr- 
Efiet vil søge Stsperatfrcd, mcn in- 
ktet ofgjort, og nmu veutor paa cht 

»afgøronde Svar til Tyskland fra 
Ede Allikrcdes Kriggmad i Versails 
Eli-I Naar dist kommen vil det ri- 
meligvig fnart vise fig, iom Ty- 
skerne vil gaa ind paa Betingels 
ferne, der stille-s dem, cller de vil 

fprtsasttc Kampcn endnu en Tib. 

sHidtil hat de med deres Fast- 
Loffensiv søgt at reddc Æren om 

Fikke merk. 

) 

j Der bereite-I Dags Morgen, den-I 
jne Sag vedrørende, at Vorsailles; 
Konfcrencen er færdig til at lcegH 
ge sine Beflutninger for de milis 
Ttære Kommandører. Som en Del 
Taf Betingselferne for en Vaabens 
»stilstand, siger London Evening 
News, vil de allierede Nationer insj 

.siftere paa Overgivelfen of den ty-( 
ske Flaade, indbefattende Underi 
vandsbaadene, og de Allieredes Be- 
sættclfe af alle de bcfæstcdc tyka 
Byer paa Rhinen. 

A-WW U-» 

M 

gort eget Hand. 
Forbusddloven j Dem-Z. Austin, 

Bexctsy Lä. Ott. Den saakaldtc 
»Tean nahe-wide Probibitjon Lon« 
blev crklærest for grundlonsstri.dig 
i en —.«c««om, du asfsagdes af »Sie-De 
Eos-irrt of Criminol Anpksals« i Au- 
stin i Dag. 

s 

En inims Fabrif for Tilnjrkntm 
gen nf Znrwngsmstr ser under Pyg- 
inan for Rekrcringisns Regning fi- 
rc ug en lmlu Mil Nord for Na- 
cim-, Wiiz Tot Uil dlive on nf de 
srørste Fabrikkksr i sit Ein-IS j Lan 
det. Den komme-r til at dække et 
Arml wf 2200 Arres. Dct er not 

Ichninnm nt den skal crftntstc den 
nbnw stott- Fahri«k. sont nyliq sprang 
i Lnfton wd Pertn Zlntbknh NR J. 

·- 

Ten politiskc Friknsd Wasslnng- 
ton, D. C» 24. th. Den Inmældens 
de Ordn- onl, at strnlmnsofnnftios 
nasrcsr er forbndt at holde spolitisk 
Etnlnspe euer Onerhonsedist deltnge i 

Po«litikken, er nn modificoret De nil 
·nn blive tjuadt at beklasde kommu- 
nale Bsnstiujngcr og Embeder og 
til at vier Dielegatcr, nten ikke til 
at naer Clminnon i nolitiffc Oft-on- 
vontioncn 

si- 

Flsere Ekibc or sandige Washingix 
ton, D. C» 22. Okt. J Unen, foan 
isndte den 18. Oktober, lweredes tilJ 
Zhipwinq Vonrdcst 14 Staub ogl 
Trafkibe pan tilsanmken 77,150 Tons» 
Dødegt, nnilkist or omtrcnt 48,-’ 
000 ngstnstons. M af Skibene 
var Stäalskibe naa tislfnmmen 59,- 
150 Tons Dom-regt- og fern var 

bygqsest as Tra- og var paa tislsams 
men 18,000 Tons Dødvasgt 

It 

Italien og Frankrisg faar nyt 
Lnan Waflnngckom D. C» 22. Okt- 
Jtalisen » af Regt-ringen atter ble- 
non Tilftamst pt Dann as 3200,000,- 

·Iersom 
»DANSKBRBN" udebljver efter Iste November, Sas- er dot 

rimeljgvis, tot-di De ilcke bar akterkommet Kravet km »War- 
Industries Barmi« om Forskudsbotaling. 

stam- De til Rest-note — hvjlket Adressolappon paa Bla- 
det vil viso — kau De undgaa Akbmk i komendelsea og spare 
os Arbejde vcci stmks at incksondo Der-es Kontingent 
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Wo og Frankrig et Laan af Moo- 
000,00(). Derved er Italiens sam- 
lede Wan, sont dest bar tnodtaget 
nf dsen mnesriksanskse «Regering, goa- 
et op til Pl,01;(),000,000, medens 

Hanfrjg bar tnsodtaget tilsannnen 
"-ck42,1(55,000,()0(). All-e de Illlierede 
-««l)-ar Iaant tilsannnen 87,520,476,- 
(360. 

If 

Jernbaniefr·agternse. Wsashsington 
D. C» 2-4. Okt. Jntersstate Com- 
nterce Kotntnisjionen meddelstse i Dag, 
at den shævdede at haoe Mynsdighed 
til at fomndve de zragbfatsser paa 
Ziernbanerne, der oar fctftsot af Mi- 
nister Mchdoo endog n-den at be- 

hsve at paavise, at de var urigtig- 
ge. Konmnsssionen tog Asfstand fra 
Jernbaneadmiinsstrationens Akt-tagel- 
«fe om, at sde faftssatte Satsor var ckor- 
rekt-e og vetfærdige. 

— 

Den fpanske Syge «aftager. Wa-» 
sfkyingstom D. C., 24. Okt. For sførsto 
Gang tiiiden Epidemiens Udbrusd i 
Armeens Øvselsfsessleire melder dein 
ugentlige Jndbcretning om Red- 
gangen i Antallet af baade Døds-’ 
fald og »An-tollen af nye Dilfiæl·de. 
J den Ugse der endte med 18. Okt» 
var »der en Nedgung -i Dødsfaldenes 
Anstal fra 206 pr. Tufsinde til 190 
pr. Dusindo Antallet saf nye Tilfæls 
de var gaaet nied fra 4760 til 2914. 

II 

Man lsruge Mast-on Jan Fran- 
c«is:ico, 25. Okt. Bymadet vedtog i 
Moor en Beslntknng, som gaar snd 

paa, at lwer enefte Person her i By- 
en skasl brnge Jnfluenza-Mafker. 
Der vfasttes en Mulkt af fra 265 til 
8100 eller ti Dages FiengEfel for 
Overtrcedelse af denn-e Vedwgh fom 
stracks tmadtc i Kraft Man san ta- 

ge Maskerne af tun i Hjemntene og 
under Maalkisderne Der hat« været 
over 5(),(")()(") Tilfælde as Jnflsncnza 
i California. 

If 

Den store Ztovbrand Tulutl), 
:lIc’iim, J Du or tut en Tid fal- 
det og isildir iusmdcles streiti- Neun- 
itan Jst-r »das s·" Amt-den Lin-mode 
Tisn«-ikt«r1·. Al Faro er derior ovre, 
oq Baader liur un fmlt do sidstis 
Rein-r ai Brand-m 

sinkt-W Mond til Flimdm Wa- 

shington, D. C» Zt Okt. Flaadcini: 
nistet Daniels moddeltie i Moor, at 
du- til sdeii unwrifanssstc Flaadc na» 

ste Aar wilde trwnsgests 2()s),i)sin Eli-sc 
krumm Den-u- Tiluækst vilde bringse 
jsprfoimlct ved Flaaden op til over 

TUU, Wo Mand. Ved Krigeiis Be- 
avndselsc Um Personalots Antal tun 
.)t Ums jllknnd 

Ilmoritasd Bann til de Allim«odo." 
Washington, D. E» 20 Okt. Fi- 
1mnDepartement-ist bar tilstansist Vol- 
qisen ydctsligch Kredit til et Veløb 
af ni Milliniiesr Do«llars. Velgiens 
Gatld til U. S. A. er dernusd nacwt 

op til IF1"80,020,000. Latinen-e til 
alle de Allievodts andraget nu til 
3795294712666 

·- 

Prohibition maa ventc lidt Wa- 
shington, D. C.9, .·2. Okt. Forflaccet 
oni Prahibition for del-c Lande-i 
tan iske oedtages før efter Balge- 
nse i November De, fom er inde 
for Sagen, kan ikke im se nogen lkds 
ist-i til at iiua dot liodtcmcst 

Horden rundt. 
s-M—s— 

Panik paa Wienerbørfeu.- Wa- 
«fl)ington, D. C., 24. Okt. Privil- 
dent Wilsons 'fidste Sonr paa Østi 
tiqs Note fuslgtes af sen voldlfom Pa- 
Hnsik paa Wienerbørfem modeles der 

i fra neutrale Stateu 
. 

Kvindefagen l Enqlanid Lan-don- 
24. Okt. Haufe of Tommons vesds 
bog i Gaar en Resolution i Fa- 
svør wf at Wir-der bar give-s Ad- 
qang til Parlamentet Molutionen 
blev heb-lagst med en. Majoritet af 

l 

i Belgsieuszi Regering -flytter «lijsein. 
Hame, Frankbig, 24. Okt. Da he- 
lse Bestilasndern og Dele af Østflaui 
sdern og Prooinfen Hainaut er blevet 
taget tilbage, har den belgifke Re- 

»gering befluttet at flytte til Brugge. 

Eritatusisngen til Belgieen. Lon- 
don, 22. Okt. Bisse Belgisere hat nu 

allsksrcsde optaget set sOuerflag over 

den Eviiatiiiiig, sin de wen-er, Bel- 
giisen bør kræsve af Ty«f«tlansd. Bele- 
bet opgives af inoglse til at villse an- 

drage til henimod 3,()00,()00,0()0 
Dollars. 

. 

Ruucamsieii lukker «sinse Havne Lon- 
don, 24. Okt. Det britiskse Admira- 
litet osplyfer, at tyske straadløse Te- 
legrancmicr, oder set opsncwpeh med- 
«deler, at alle nimmtka Havne ved 
Sortebavet og Donau ser lu«kket. 

. 

Hur Tillid til Regeringeu. KI- 
benh-avn, 25. Okt. tDsen tsysske kRigss 
«dag har mied 198 miod 52 Stem- 
mser gisvet Rigsksansler Prins Maxi- 
milian et Tillidssvotunh bedder det 
i et Telegram fra Berlin· 22 af 
sRsiusdagsmwndense iundlod at stem- 
ME. 

i 

Tyrkiet gioser op. London, 26. 
Okt. Den tyrtiske Minister stil 
Schweiz lbar overlevevet die franftse 
-og bei-tier Ministre i sdet nævntse 
Land et Freds«forslsag, der faktift 
er -eiis:«sk)et1)den«de med en Overgiuelie, 
hedder det i et Telegkam til Dailo 
Mail i Dag. 

. 

Optiser i Just PaVi4:s, 22. Oft. 
J Rumceniens temporære Hoveds 
ftad under sdets Krig med Central- 
magsterne, Jasfy, er »der udbrudt 
alsoovlsige Uoliigstisesden Oprørerne 
brød ind i Jssidor Rosette der er 

Negeringens Organ, og ødelagde 
Trnskkersiet og BUT-seit .-· 

s 

Tysk Daniver iwnket Stockholm, 
22 Okt. Damperen »Hab5vum,« 
som tilliørte HamburgOsnierikaltm 
isen, iwdste Lust i innige llqe 
ima en Mine paa Vejen til Daiizia 
sim Nigm fortælles im .xZ-elfinz1fm«-:s. 
Der drirknede 100 tuste Soldater 
o,1 l Offieei«ei«, da der opiwsd Pa- 
nif blandt Pasiaaeverne, fqu faste- 
de iig ever Baadene med den Fol- 
ge, at dicsise fasntrede 

Liebkuecht er Eri. Amsterdam, LI. 

Oft. Dr. Knrsl Lielifnsecht, der eiT en 

as Zocialiiterneci Ferere ng bar nas- 

Vet Medlem af den koste Ring-bog 
er blsevet løs«liadt. Hsan blsev for to 

Mir iidien dømt til uoqet over iire 
Aar-: Stminrbejde im atl aoe aimt 
iiq sknldia i ,,:Land:forrasdeii.« Hans 
Løsladelise til-en meddelt i Dag. Han 
forled Fæuisg let Tirsdag, og der 

var en »nlkedemonitration, da lian 

kom snd 
. 

Vil tmdse Regel-ingen. Witwe-veg- 
Man., 22. Okt. Torsdag Morgen 
komm-er alle Faliriskter liser i BUen 
M at sum still-e iiølge en Veilut- 
ni1m, sont Arliefderne inttede her 
i Altes-. Nasiten 25,000 Fagarbejs 
der-e vil ilnstte Oktbefdeh isiases der. 

Naar Arbejderne her bar gjort 
dette, nil de ande »Wer lasngere 

Veinma gøve det samme, til alle 

Fabrikkeme j den veftiie Del af 
iCnnada imar still-e Denne Sstrike 

ieil time Eigte sum at winqu Ne- 

ueriimen til at taqe sist For-hab 
mod Striker tilbage. 

. 

Revolution i Bulgaeien Waben- 
bcwm9 «2. Okt. Der meddeles hier- 
til, wt der ier udbrudt en vobdfom 
Revolutiimi i Bielqsariseiu Sofia er 

sSkmpladieu lfior en Mig Bdrgsers 
krig. Allerede over 8000 Mennefber 
er bleven dræbt i de Wmnte 
iGadekampe Dei er Arbejdeve, ftrt 
af sbulsarfke Bolfheviskledeve W den 
ewe Side og builgarfk Posbiti sog Mi- 
slsitær spaa den enden. Disse »Ah-MS 
Bestræbekser for at kvæle Oprtrest 
har san langt vist Iftg ast svære gan- 
im fragtest-se »- 

--.·-s.k«i. 


