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WHAT-Eil cller ein inan oil lidt tid- 

zonmallfthespget 
Te standinaviske Journnliiter, 

der for Tiden sont den anieriknnste 
Regerings Gceirer er paa en Jnspeks 
tiongireise gennenc de eitlige og nord- 
lige States-, koni til Pittslntrgh 
Torsdag Morgen den M. December. 
En Ullodtagelfestoinite, j lmilten 
Byengs dnnske Befolkning repariert- 
tetedeg« ved He. T. E. Billquist, 
mødte dein ved Ztationen og tog 
dem i Llutoinobiler til Hotel Wil-« 
liam Penn. Eiter en hurtig Frokosti 
kørte de nd til Pittsrsburgysz ver- 
densbermnte Storindnstrier: Cnrnes 
gie Steel Conipany og Westing- 
housc Electkic Conipany. J begge 
disse nhyre Etablifementer —- hven 
as dein en By i sig ieln — vlsev de 
vist tnndt af Vcerkernes ledende Jn- 
genisrer. der ndpegede for dem Fa- 
brittenee Vidundere De saa Zmeli 
teovnene, sra hvilke det lyvidglødeip 
de Jekn flydek som Band, de san de 
cyclopisle Triphannnere og Balle- 
msletne, der vrider Staalet med 
sannne Lethed soin Vrjdenmstinen 
i vort Hjein vrider det vaade Tei, 
de .san de vældige automatiike Kra- 
ner, der med Lethed haandterer og 
transporterer de tungeste Vorder-— 
kort sagt. de saa de to nlsyre Indu- 
strier, sont Andre-w Carnegle og 
GeokgeWestinghonse hvenfor sig ved 
deres vjdnnderlige Geni og Fore- 
tagsomhed byggede op sra dar Grund 
til verdensledende Industrien De 
sit Lejlighed til at yilfe paa nogle 
af Vasrkernes standinaviste Ingeni- 
ører og Veerkførere, hvorester de 
var ljiæster as Cornegie Steel Com- 
pany ved en bedre Middag, hvor de 

personlig niødte de Mcend, der le- 
det dette og andre as Pittsburghsz 
Kæmperoretagender. 

Zsor at vise dein, at Pittsbnrgls 
ogsaa beiidder andet end ildglødeni 
de Lvne og øredøvende Stanlniøls 
ler gis anen tildnge til Hotels 
let igenneni Bin-an sineste Residents3- 
wartet-, lnmr de hundreder as Mel-nd, 
hvein Ztaalnusllerne hat- gjort 
til Us-·illioiiasrcsis, leueri prægtige 
Palndser, onignnst as grenne Plas- 
ner og Haltet-. 

Lin Llftenen var de Mein-r as 
Bocan Haiidelistalnnter ved en Van- 

ket, lsvori tmlntredsp af Pittslnirghsd 
ledende Illiænd deltog. Zum Zwr 

paa de niange Velkonisttaler ndtalte 

Tage Halbexstadt fm »Polititen« 
Pan jlydende Engelsl de dringende 
Jonrnnllsters Begejitring out-Witw- 
burglics oidnnderlige Hndnstrler og 
nassten endnn vidnnderligere Qasit 

fritsed sllokten elleve ein Aftenen 
gik Turen til Bittdvnrgls Preis 
Eind, der lnwde arrangeret en meget 
genthljg »Vol)einian Right« til 

Ære sor dereg standinaniste stelle- 

quer-. Det vor tennnelig ient pna 

list pas Mergenen for de krøb i 

Fjerene 
illa-ice Morgen havde Kotniteen 

arrangeket en Juspettion as Redak- 
tionslontoker og Ulsvistrytterjer, inen 

nogel as Natteravnene var endnu for 
trætte seter NattensAnstrengelser og 

fotetkak at iove til lienimod Mid- 

dagötid, hvor de alle laniledeö ved 
en Bantet, fein Handel-stammt gav 
til deres Ære. Motten fire sagde 
de Fatvel til den sodede, men quest- 
frie By. 

Lsrdagen tilbrndtes i Dayton, 
Ohio, hvok de san de kcempetnæs- 
siqe Fabriter, sont Wright Aircrast 
company bar bygget siden Krigeiis 
Beqyndelse for at sorlyne Hieren og 
Gnaden med mange Tnlinder af 
Flvvemastiner. De faa de forskellis 
se Modell-r sra de smaa Mem-pla- 
m, der tun hat Pladg til en Mand, 
til de mit stove Kæmpemaskiney der 
san dem et balvt hundrede Mand. 
De bleb soreviit de intriknte Ma- 

ssner. der nuderkaster alt. hvad der 

W i Wmsskknemy en Sm- 
W,soratfindeud,omalter 
M not Der var selvftheltg le-l 
um .- de Wullse Automobilturel 
VW Imm- i nsapwj 

Eiter en Dagsz Qphold i Dayton 
kom de til Zaint Louis Søudag 
Morgen, hvor de sont Byens Gæster 
scjlede en dejlig Tut ned ad Mis- 
sisippiflodens mudrede Bande -- en 

thir, der getltaldte i dercsz Erindriug 
sTusindcr of Smaatrwt fra Mark 
Twajuis »Hu« FUqu sont de alle 
kendte fra deres Drengeaar. Man- 
dag saa dc den ny Dam over Mis- 
sisippi uær Keokut —- et Fuge-tier- 
værk, der yar Rang iblandt de stor- 
stc i Werden og eved Hjælp af ljvils 
ket de nccrliggeude Byer og Land-- 
distrittcr forsynes med elektrifk BUT-» 
og Drivlraft. Senere ksrte de i Aus-! 
tomobiler en Tur ud paa Landet 
for at se, hvor flot de staudiuasviftc 
Farmere klarer iig paa den Zige 
Iowa Jordbund. Saa git det videre 
med Baue til Minneapoli5, hvor de 
blev mødt as en Modtagelfeskomite, 
i hvislken Byens Dunste ivar repræs 
senterede ved Vioekonsul John C. 
Nelseu og Viktor Jngemann. 

Ryhedek ira Daumark. 

Den anterikanste Regerings Han- 
delsattachee i Købcnhavty Erwiu 
W. Thompfon har lige fendt Han- 
delgntinisteriet i Washington den 
folgende Napport: 

Ztatsbanerne hat« længe trwngt 
svært til flere Godsvogne og har 
UU bestilt 750 fra Fabriktsen Scans 
dja i Randei·-:3. Det vil give Arbei- 
de til 500 Mir-id, der nu er uden 
Tilrdcjde Sein et Efsempel paa de 
nnværende høje Prifer i Dantnark 
san auf-resi, at Hjulene til en Godss 
vogn fsr Krigen koste-de 40 Dol- 
lars. Nu fester despijils Dollers, 

"ksorbindelfeii intellem Jylland og 
zeøbenhavn er blevet soebedret bein- 
deligt ved Etableringen af en nn 
Tanipssibszrnte niellein Frederilss 

fund vg Grenaa Dampfkibet Gre- 

naa«, der har Pladci til 300 Pass- 
sagerer fornden Fragt, vesørger Far 
ten intellem de to Aner. 

Dei tniber stadigt niere og niere 

cned at finde Boliger for stoben-s 

lnwnci smdigt ovtsende Beiolkning 
For Tiden er der dist) Faniilier (oin- 
trent lZW Personeijh der er ims- 

1nlde. Paa Grund af Mangel vaa 

Mnriten og Byggenmterialer er det 

nn blevet bestenit at opføre Lea-bog 

ninger paa to Etager nied ialt lWU 

Lejligl)c·dei·. Dei strider iniod Vog- 
geloven, nien det ventesJ, at Rigö- 
dagen vil give streng Tilladelse i 

dette Tilfcelde 
Bladene forlanger, at Regeringen 

skal kontrolere Zvineslagtningen og 

Uddelelsen af Flæsk, da Danmark 

Var en tilstkeekkelig Forsyning, naar 

det bare bliver ligeligt fordelt. He- 
scen hat« været god i Aar, ug der er 

tilsirwtkeligt af Kornstoffen Kartof- 
lek og Rock, nien der vil itte være 

not Fürst da Landnuendene ikie 

vil sælge derei- Evin for Slagtiii1m. 
For Tiden ilagtes der tun 34 Pro- 
cent af, hvad dei- behøves, og det 

vil væke nødvendigt at indføresilag- 
tetvaiig for at staffe de 600,0()u 

Svinetroppe, som Befolkningen be- 

høver. Under Krigen har der vces 

ret nieset felelig Mangel paa Pe- 
troleutn og Gasoline, iaa at Falk 
ofte har maatiet undværsc Belyiming 
i Hjemmene Nu meddeler Direltør 

Christian Larien af Nordisk Von-zin- 
kompagni, at de vil modtage en Be-i 
lioldning af Petroleum og Gafoline! 
fra Amerika i Slntningen af No-( 
vember. Til at begynde med viH 
tun Lægec og Dyrlæger saa Lov 

til at benytte Gaiolinen i deres 

Internal-sieh men i Lobet of kort 

Tid venter han at have nok til ogss 
faa at forfyne Taxicabs og Drauf-« 

dafer- 
Arbejdslønningerne er steget me- 

get i Danmark. Statistiske Efterrets 
reinger indeholder en Rapport gver 
Linningerne imligt i Jerninduftriz 
en, Pygningsiagenw og Væverierne 
i Mel Martal »1918. Gennems 

for Jagd-It var 1 Kr, 
til« MS i Mem for almindelige 

Arbejdere 75 Øre til l Kr. i Timen 
Fra April 1918 er Genttetstsstits- 
lønnen steget med 235 Procent 

Amerika tkæniiet cndnu 
Planeten 

llFm Landbrnsgsminisster HonftonLJ 
Tal-e tisl Nedasktørerne of Land-—- 

brngsblnsde i Nun 1918.) 

Der er mange, der Mem-mer, at 
der endnn er store Etmsknsinger af 
nIdnrket Lansd si de For-einst Sta- 
ter. Pan en Munde er vä endnn i 
Pionertiden Man regnen at der er 

1«14() Millioner Akt-es ldyrkbart 
Land i de Fonenede Stater og at 
kun 367 Million-er Arke-S er under 
Dnrktring. Megist af idet bodftie Jord 
er selvfølgelig optaget sp— Jord, der 
er let at dyvke og inden rismelig 
Asstiand fra Jernbaner og Marteder 
— tnen selv af vor dyrkede Jord 
frembringer 85 Procent langt fra 
lyvad sdet burdcn De Farmcy der 
man otpdnnkes for Frsetntidem visl 
iderfor vcere under langt flørre Ust 
gsifter end før for Rydning, Plai- 
ning, .Dræ11ering og Overrisling, sog 
for at Farnkerne Ean drive den med 
Fortjeneste blsiver sdet nsødsvendigt at 
arrange-re sasmvirkende Salg as Pro- 
duktionen -oq knn at Producere, 
Ema-d der givek det sbedfte ll«dbvttc. 

Naar vi Wertasnker disfe Its-ärgs- 
maal man ni tage i Vetmgtning 
Gnade lwad sde fenere Aar bar 
bringt og ogsfaa lwad de kommende 
Aar rimeliigvis vil bringe. Mange 
Mennescker tagt-r knn de unverken- 
-de For-hold i Betagtning. Hom- 
mange lænler for Efsempel paa, at 

Befolxningen i de Forelle-de Stater 
i de senkten alar fm 1900 Eil 1915 
er stecht Ined 22 Millioner Men- 
nofker —-- nassten tre Femtedcsle as 
ihele Frankrigs Befokkning, on dog 
er Frankniq et Land, det- bande pro: 
dncerer osg Eorbrnger mere end no- 

gen as de indamerikanske Lande 
Man nnslaar, at vor Vsefolkning i 
de fin- Krigsksaar enidvidere er Vol- 
fet med ZU Llcilliom flønt der næ 

sten innen Jmmiqmjion lmk owner 
Vi clmr altid"vasret i Stand til at 
finde Plndg for disse stadigt vokss 
cnde MEllisonsen De, der ønskede 
Hient pcm Londet, lmr snndet denk. 
Usden Tnivl vil Viefollningen voise 
nnsd 15 eller 20 Mellioner i Lø 
bot af de næfle femton Ilan on 
dem ffal ni lag-san finde Plads for. 
Qg die-se Nnkonnnere nil til sderes 
Støtbe lmnde de forffellige Virt- 
focuheder, der nn søxxer·0t insdkøre 
Forbedrinaer i Farmernes dagligc 
XVde og i Lnndvæsenet, og sont fan- 
vel i Onkjang, i Penqemidler og i 

Tygtsiglnsd ovcrgaar lisgnende Birk- 
.foknheder i andre Lande. De vil i- 

pfcer staa rede til at ftøtte dem, der 
ikke tiidligvrc bar m·«l)ejd-et» ved Land- 
vwsnet. 

Skal vi have 
Krigsskadcserstntning. 

Senat-It Simmons mutet-, vi skaL 

Wafbinmmk, D. C, 18 Dei-. Ec- 
nntor Sinmums im Nord Carolkum 
der er Fommnd i Scsnabetss Finanz- 
koistsit-e, crklcrrede i Haar i Sena- 

M, at Tuskland skulde tsvinqosz til 
at botalcs pftcr Evmn hmd Krigsen 
lmr kostet U. S. A· 

Senatorcn »Im-nich at pnn Regnin 
gen ilnldcs ika alcttcI anføres Er- 

statniim for Drob-et as Pevsonen 
.f-om,ikke dksltog i Kam-pen, og for 
Ødelæggebfcn af amerikanske STIin 
men ogsaa erstatte, hvad Ktigen bar 
kostet Lau«det. me menth at fclv 
om Erstatningen ikke udgjorde al- 
le Mostuinsger, vislidc den dog bli- 
ve ftor Imk tisl i ivæfentslsig Grad at 
lette Skattsbyvdon for det ameri- 
-ka1t«ste Falk. 

Disse Udtialelser kom, medens Se- 
Imtor Pentose vholdt en Tabe svod 
Mndlingcn mn Overkflaget af Ub- 
okisftcrne i 1919 og 1920. Senator 

jSismsmsons afbrstd hgm for at gsre 

H. 

opmasrckfmn paa, at medens Rege- 
’r«im;en vilde bslandt andre Tsing bli- 

ue nedt Eil at betnle store til-stot- 
njngser for Kriqskontmkter, nj-ld«e 
den paa den nnden Eidc Innre De 
tndeiige Jndtwgter sm Arbejde, snrn 
allerede var ndført. 

Desnsden maatte der eng-es med 
i Beregningen de 810,000,000,000, 
sum Regeejngen navde laant de Al- 
lierede, huilke Dilde blnde ,,de tnsest 
ndmasrkede Papirer for Regerisngen,« 
sagde Zenatoren Disse Bunds kan 
sælszes iog benvtveg tel at let-te Stat- 
tebynden for Folket, sag-de ban. 

»Der er mere end det, sog jeg 
snsber at sich at Falket hier «i Lan- 
det efter nnn Meninig isöke vbl gaa 
med paa, at Central-nmgterne sskal 
Isliwe fri sor at erstatte detbe Land 
paa en passende Munde de store 
Tab, isvm er tilføjset det ved den 
Mag-de, hvorpaa de shar sørt Kri- 
gen,« sag-de Senat-or Ziinncions vi- 
dere. -. 

»Jeg ved ikke, onI Centralmagckers 
ne vil kunne betale de Fordringer, 
der vil bli-ve sstilslet til dem as Ide 
Alslierede og United States-, men 

tdissse Fovdrjnqer Iburde blive ba- 
scret paa Centralstkamernes Evne 
del at betale, sog at det bnrde være 
den enesde Grcensiy sont vi ssknlde 
ssætte for vor-e Kran. 

United States bør forlange 
forholdsvis den samme Er- 
statning »so-n detZ Alslierede, mau- 

ske medunsdtagelse as Frankrige og 
Belgien Denne Krigserstatnsing Dil- 
de Oære en Hjaslp til at betale 
Statterne l)er, og jeg «tror, sat det 
amerikanske Fels venter, at det vil 
bl-i.·ve gjiort.« 

mesident Wilson hat aldrig sagt 
nogek onl, isvowkdi heuti Vilde be 
gnnstLge en Fordring pan Erstati 
nsing sor, knyd Reigen bar kostet 
Landet, edler en Del as Ankon- 
nsingernex Han dar imidlsertiid pau- 
logt lldenrigsminEsteriet at added-ej- 
de et Ouerslag over det Ejendoth 
tad- som de tysfe Undewandiksbaasde 
bar Dol«dt, i den Hensigt at fortan- 
ge Ernst-ihm Flaademinislser Da- 
nielss .-sogde nylig, at Amerika ikke 
agtede at sodann-e Erstatnsing as 
Tyskland 

Zenntor Zimmon Bemasrfniimer 
blev as Remtblifanerne opsnttet sont 
Beut-:- s-or, at de nilde fnn De- 
nmkmternesz Its-Irre i dekes sit-an 
naa Erstntning fra Tnskland, i det 
mindste en delniiz Erstatning for, 
lnmd striaen lmr kostet Landet 

k--xiA--.---«.-x-«x w--»»-xwx, 

Wort eget Fand 
W- xWMw 

sirigizslibc i New York. New 
York, ZU. Tier. 7 Torpscdojugere ta— 
frech Anker pua Hudsonfloden i 
Gans ligp udenfor Nrantd Grav. 
Te stal del-tagt- i Cercntonierim, 
sder fkal gsines i Ansledning af, at 

Flrigcsflaachn tommer tilbage den 
Ili. KIc-ecitclw1«. 

O 

For-um- opfordrcs til at orga- 
nifere fig fooporatiot. AunapoliT 
MU, 18.. Dec, J en Tale for Gu- 

ucrtmrkonjcrenceu ; Dag, opfordrcs 
de Miso-elect Samuel R. Mcsilelvie 
fm Nebraska Farntcruc til at danne 
stoopcmtioe Organisationer for For- 
lmndliua af bonI-J Pmdutter samt 
for Optagclsks af Ida-an til lavc Ren- 
ten Zamarbejde, Fagdc »han, var den 
»Im-ste- Løsning for de minsdre hel- 
dige øtouumsiske Landbrugs Forhold, 
sidet Samarbejdc vil overvinde Kon- 
turrenoen med andve Agentuver og 
Vil gøre Formeren til ssip sogen A- 
sgeut Guvernør W. B. Hat-hing 
fra Iowa opfordrode liaeledes til 
Sanpärbejde. Der maa, smente han, 
Idaimcs et vivkningsfuldt System, 
Tom kan vejlede og beftytte Former- 
nse i deres Bein-Edelsten naar de 
kober- og naar de sælget Giovann- 
rerne fsowenter en Diskussion om 

hvcxd der Idol gutes for national 

San, efter at Sol-Mem- er ide- 
moblilerebe 
L ». 

Horden rundt 
M- -.-..— -— -». — 
v m Z L- 

Polakkcrne i Danzig. Paris-, 20. 
Dei-. Tct licddcr i est Zelt-graut 
im Warst-how at Landsættolsen as 
polssbe Imer si Danzig begynds 
te Onsdag. Der «siges, at iden posi- 
ske Aruns udgør 50, 000 Man-d 
Polens chmisenckanter i Berlin hat-; 
forladt Tysklawd 

If 

Flaum-r over Andcszibjergensc Buc- 
nsos Airegy 13. Dec. Løjtnant Da- 
gsosberto Gody i den dhileussike Ar- 
me fle i Gaar Formiddag over 

Audiesbjergense paa ideres shøjeste 
Punkt i en Vvistiolchasckiiw. Flsyi 
veren sorlod Satiago, Chile, og 
passerede Tupungatoranscheu i en 

Højde as 19,700 Fad. Han kam 
used i Mensdozsa i Arg-entwa. 

I 

Daimmrk sog Wislson. Købewhavm 
20. Dec. Weg-ge Hase si den dawske 
Nigsdaq senth i Gaar tilsammen 
et Telegrmn til Prcesisdent Wilson 
og ønsskedc hanc soselfommen til Eu- 
ropa. J Telegrammet udtaltes 
Haab «om, at han svil uaa ssit store 
Maul, nemlig den samme Ret for 
de smaa sum sor de siore Nationer 
sont Basis for en netfærdig iog 
Oarig Frcd 

O 

Vaslgier eii ny Monat-L Købeni 
haust, 17. Tec. Pan et monarkisk 
Mode i Wien i Mann bvori fleve 
Atem-roter doltog, til-ev Erkehertug 
Maixmilliam dci er cu Moder as 
fuisiienHvæiendss «.;K" ««.c Kari, opsiil- 
list sin Troiiprasx-sud-u..i Tot I«)«;ddcr 
i ist Tote-graut fra Wien, som mel- 
disk bis-Ue, m Zwinle sagt-r at 
taqe strenqk Fordolsdsvegler mod 
M·onarfiit«csnus. 

« 

Vil kfsu tmlc Tuikoxc Paris-, 17., 
Toc. Te imnskis Hotcleiscrcs Inn-: 
ning nchdvlety at di-« Mr tmsslnttcst 
i de næite ti Aar ikksc at iillnde 
uogen, sont or Vorgcsr«i de Lande- 
Der ligger i strkg mod Frankrig, 
Abgang tix lsitu- ressvekaisvsc Gott-l- 
Ver lwerfsen sont Tiemsre elle squ 
Reisende Tenno Beslutuing vil bli- 
uc moddelt til sotselomanisatiuner- 
nc i crllo do Alliepcdeis Land-it 

O 

Bett-erne- beder om Hjælu Stock 
Wink ZU. Dei-. «L401s-1)cvit«isrnch Trop- 
insr sor pcm Marscswn visiwan nun-et 
W Inmitt, der iiwec lUU Mil Hit« 
is. k1i·-,1a, sg Nk-p:«cls5csutamer«-r sur 
den lpttisko Nepublif hat bcdt De 
Allievedess Logationer om sZikrlp i 
Kampcn mod Uolsihisvikerno 
»in-J Tropiscr konuner lige eiter 
Tisiifeiius sum trmkker sia tilbaqe. 

taqier Midsch plyndrer og paa- 
lazigc .mig:sknt. 

s 

( 

Flync OvdsrdrnkL Paris, ts. chY 
Vritiskc Wade- Imr til dsssensiqt at» 
istudlerc en sprich-l Rlynorntes nie-d 
Nyncder Im Frcdzkongregsien Der 
er Mkningem at Nnhcdcrne fkal paa; 
den Man-de bringe-Z tisl London fra’ 
Paris to Gange onI Dimen- Bri- 
tcsrne arbede paa at fcm i Stand 
et Pressednth her i Bnekn mens- 

Franstmænchne aator at brnqe den 
snnnne Organisation, sont de hav- 
de under Krigen Amserikanerne or 

j Fcerd nwd at organiferse fig. 
O 

Dis fmnstc Fordringw »Nro 20. 
Dick. Lonis Dndois ndtalte i De- 

pnttsretkmmneret i Goar nnider De- 
batten om et Forslag ansgaaienide 
.-(skensopbc)gningm af Lan-bot oft-er Kri- 
gen, og den Smde den shar voldt 
at Værdisen af de ødelagte franfke 
Hnie udgjorsde s4,000,000,000, Vo- 
knwet s1,250,000,000. Tat-et for 
Landbvuget mindft 32,000,000,000, 
sØdelcrggellserne i Gruberne "s4,000,- 
000,000 og den Stabe, som Bauer- 
ne Gar lisdt 81,900,000,000. Ta- 
leven Tag-de, at disfse Tab fkulsde 
erstwites fsrft 

« i 

Weng Politik. Rom, 17. Dec. 
Pape Benedikt vil man-We ansmsode 

Præsident Wilfon oni at vceee Mäng- 
«l-e-r i Bestræbelssen for at opnaa en 

Oioerensksomsfh dser vil gøre Ende 
sipoa den Jtråd, der ljar sværet smels 
lem Vatikanet og Kvirinialet, ·siger 
Popolo Romano. leadet ssig«er, at 
Bogen under ingen Oinftændsighed 
vil blioe forelagt Fredsksongresfen 

At Pasoe Benedikt ser oillig til at 
opgioe den g-amlse Politik, ssom har 
ioaret sisden Jtnsliien satte v-sig i Be- 
Fiddelse af Rom i 1871, sog ikkef 
lmIkgseve føler fis bundet til crt op- 
ilyolde ifig sstadig i Vatikanet, tror 
man-ge her fuldt og fast. Jngsen Pa- 
sve bar ioæret udenfor Vatikanets 
Omraade xfiden 1871, hvilket er en 

Protest mod, at den italiener Re- 
gering satte ssig i Beifisddelse af Rom. 

. 

Polakkserne er lsaagaaende Ber- 
lin, 19. Dec. Socialistisske og an- 

idve Blade er meget sopbragte over, 
at den polsike Regering har givet 
Qrsdre til, at der "s-ker Valg til det 
polifte Parlament i Distrikterne Al- 
lenftein, Pole-m Oppelm Weichen- 
Kattowitz, Flatsow og Danzig. 

Bladene got opmærkszom paa, at 
dette betyder, at Polen tænker paa 
at tilrive sfig en ftor Del af Tyfks 
lau-d i Striid med Folkevetten De 
Insenen at Polakerne agter at ta- 
ge disse Di«striktei·, saa de kan fis-e, 
at de bar dem, ncmr szvedskonfes 
rener trceder ’sosncmen. 

Blsasdene Eritis-ever Riegseringsen for, 
nt den iikke Mr nioget 

Kobenbavm 19. Dec. Den pol- 
ste Regering hat ertlæret sfig oili 
lig til at kilutte et niilitært og po- 
litift Sol-bund need de Allierede, si- 
gesx Fiolnisejie Zeitung. 

i 

tholiieiæ ; PortugaL Ljsfabon, 
172 Der. Dr. Brito 'Ean1aeho, der 
er Fører isor Foreningspartiet i det 
dormgisiigke Tep-ntet·kamsneer, og Ma- 
xinlijmses Linm, der et Fsører for det 
repnlsisifanfke Parti, er bleoet kirre- 
steret Linm blev arm-steten fordi 
der "skasl srwre fnndet hsoss dam, sont 
niyvdede Prassisdent Sidoie Poet-, et 
Brseo med hans Adresse 

Liget af Tr. Paes blev i Gam- 
vragt til BeleniPaladiseh hoor det 
ssknl oceve, til Begravelssen findet 
Zted 

Den not·t11gj«fiffe Reactian et- over- 

timet of Jnstitsminister Lscsorw Ca- 
stro- 

Politiet Zur en llsiicstnnte om, sat 
Illiordet part thsident Päess blev 
notiwtdet of Den reouoljitanfte Ung- 
duknis Sich For-eine for Ilrbejsders 
partiet Er tuget under Ueikvttelfe 
af Pelitiet 

Listfobom 17. Tec· Admiral Can- 
to y Castro er dlevet valgt til Por- 
tnaalsrs Pmssident efter Tr. Sidonic 
Pack-, sont svloo niyrdet «sidste Lor- 
dag Aften 

.- 

Feltnmrjtnlf Lungeduarcr mud 
mein-A Mel-« Tusfland, IS. Tec. 
Fettmmsfknlk Huig tom til Edeln i 
Man-days Forucisddaskcs for at inspi- 
cere det Territorinm, sum Briters 
ne holder befat lang-J Rhinen. Da 
kom frem, kørte hnn We ben til 
den bserømte Howenzollerubko for at 
frwffe over ZU dirjgskorrefpondenter 
fra alle die sture Vlade i de Allies 
rede-»F Lande og i ueutrale Lande. 

LBllv im ikke altjor kry ov-er·vor 
Esejn sum andre Pers-euer blev ef- 
ter 187t)." sagde F--eltmm«fka1ken i 
ssiu Tale 

»Ja-g øusker at taskke Dem for 
den store Tjenefte, som De har y- 

;det. Jeg -ued, at De har gjvrt De- 
res Bedske fsor at fortælsle Publikum 
nøjaatig og fuldstætidig, hsvad der- 
er gjsort. 

De Korrespondentser, som represe- 
ssenderer Pressen i sde Allieredes Lan- 
de, bar sknyttet et Bank-d mellem 
ivove AIllsievede sog ios ved at fige 
Sau-Wedel i ideres respektive Lan- 
de og Oed at fortcelsle om vore Be- 
stræbelser i bete-V rette Formaal 

J sdette Øjieblih da vsi kan tri- 
umfeve over Seinem er Dem W- 
we Kamerast Georqe Basseh i mi- 
ne Junker-« 


