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(Emigrantens 67de, Budstikkens

Vedligehold i Rhinlandene (Elsas
Lothringen indbefattet) skal. bekost».,
af den tyske Regjering.
Vilkaar, der knuser den tyske Milita
10. Øieblikkelig Hjemsendelse uden
risme, oplæses for Kongressen
Gjensidighed af alle allierede og
af Præsident Wilsoa.
amerikanske Krigsfanger.
11. Syge og saarede, som ikke kan
Opfordrer til Tanlmodighed og
fjernes fra rømmet Omraade, skal
Hjælpsomhed overfor det nye demopleies af tysk Personale.
kratiffe Schre i Tyskland.

Betingelserne.

11. Angaaende Tysklands Østfront.

1. Indstilling af Operationerne
paa Land og i Luften ser Timer efter
Undertegning af Vaabenhvilen.

12. Alle tyske Tropper paa Om
raade, "som sør Krigen tilhørte Rusland, Rumænien eller Tyrkiet, skal
unddrages til Omraade> som var tysk
før den 1ste August 1914.
13. Tyske Tropper skal strax unddrages, og alle tyske Lærere, Fanger,
civile saavelsom Militæragenter nu i
det Omraade, som udgjorde Rusland
før 1914, h'emkaldes.14. Tyske Tropper ffal strax op
høre med Beslaglæggelser og andre
Foranstaltninger for at ffaffe For*
raad for Tyskland i Rumænien og
Rusland (som det var 1. Aug. 1914).
15. Frafaldelse af Bukarest- og
Brest-Litovsk-Traktaterne og Tillægstraktater.
16. Te-allierede skal have fri Ad
gang til Omraade rømmet af Tyskerne paa Østfronten gi'ennem Tanzig
eller over Weichselfloden for at brittge Formad til Befolkningen eller i
andre Øieined.

2. øjeblikkelig Rømning af offu
perede Lande, Belgien, Frankrige,
lZlsass-Lothringen, Luxemburg, inden 14 Tage. Tyske Tropper, som
inden den Tid ikke har forladt disse
Omraader, bliver Krigsfanger. Te • III. Angaaende Østafrika.
allieredes og amerikanske Troppers' 17. Ubetinget Overgivelse af alle
fælles Okkupation vil holde Skridt tyffe Tropper i Østafrika inden en
Maaned.
med Rømningen.
3. Hjemsendelsen af alle Indbyggere i de nævnte Lande, indbefattet
Gidsler og Personer itffbcr Tiltale el
ler funden skyldige, Jfal "begynde
strax.

4. Te tyske Armeer ffal udlevere
i god Stand sølgeude Udstyr: 5,000
Kanoner, 30,000 Maskingeværer,
3,000 Minekastere, 2,000 Aeropla^
ner.
5. Tyske Armeers Rømning af
Eguene paa Rhinens venstre Bred,
der skal administreres af LoMautoriteterite under de allieredes og de
Forenede Staters Okkupationsarmeers Koutrol. Okkupationen af disse
Omraader vil blive fastslaaet af allt
crede og amerikanske Garnisoner, der
bölder de fornemste Overgange over
Rhinen, Mainz, Koblenz, Køln, til
ligemed Brohovederne Paa disse
Punkter i 30 Kilometers Omkreds
paa den høire Bred, og af Garniso.
iter, der holder lignende strategiske
Pllnkter i Egnen. En neutral Jone
skal oprettes paa Rhinens høire Bred
mellem Floden og en Linie trukket
parallelt med den >40 Kilometer mod
Øst fra den hollandske Grænse til
Gernsheims Parallel og saavidt
praktisk en Afstand af 30 Kilometer
østen for Floden fra denne Parallel
ved den schweiziske Grænse.
Fiendens Rømning as Rhinlandene skal fuldbyrdes inden en yderligere
Periode af 11 Tage, talt 19 Tage
efter Vaabenhvilens Undertegning.

'

Ii

IV. Almindelige Bestemmelser.
18. Hjemvenden uden Gjensidig
hed inden en Maaned af alle civile
internerede eller deporterede, der kan
være Borgere af andre allierede eller
forbundne Lande end de nævnt i
Klausul 3, Paragraf 19, med det
Forbehold, at fremtidige K'^ fra de
allierede og de Forenede Stater ikke
berøres.

19. Følgende Finansbetingelser
kræves: Erstatning fur Skade. Un
der Vaabenstilstanden skal Fienden
ikke fjerne noget, der kan tjene som
Sikkerhed for Krigstab^ ?. Øiebl ikkel ig
Indsættelse af Kontanter i Belgiens
Nationalbank og Tilbagelevering af
alle Tokumenter, Aktier og Papir
penge samt Indretninger for Udste
delsen deraf vedrørende offentlige el
ler private Interesser i de okkuperede
Lande. Tilbagelevering af russisk og
rumænsk Guld, son^ forbliver i de
allieredes Besiddelse, indtil Fred er
sluttet.
V.

Flaadebetingelser.

20. Øjeblikkelig Indstilling af
.Fjendtligheder tilsøs og bestemt An
givelse af tyffe Skibes Tilholdssted
og Bevægelser. Underretning gives
de neutrale om Frihed til at fare i
alle Territorialvande for de allierede
og forbundne Magters Skibe, idet ethvert Spørgsmaal om Neutralitet
bortfalder.
21. Alle Fanger fra de allierede
og forbundne Magters Skibe udleveres af Tyskland med Gjensidighed.
22. Overgivelse til de allierede og
de Forenede Stater af 160 tyffe Itiidervandsbaade med Udstyr i Havne,
som bestemmes af de allierede og de
Forenede Stater. . Alle øvrige' 11baade afvæbnes og stilles under de
allierede Magters og de Forenede
Staters Opsyn.

6. I alt det Omraade, som Fien
den rømmer, skal der ikke foregaa nogen Rømning af Indbyggerne; ingen
Skade skal tilføies dem eller deres
Eiendom. Ingen ødelæggelse skal
ske. Militæretablissementer og Militærforraad skal udleveres i god Be
hold, og intet Udstyr fjernes under
Rømningstiden. Alt tilhørende den
civil? Befolkning ffal lades urørt, og
23. Følgende tyske OvervandsskiJndustriHablissemcnter samt Veie og
be, som nærmere udpeges af de allie
Kommunikationsmidler ikke flades.
rede og de Forenede Stater, afvæb
7. Alt civilt og . militært Perso nes og interneres i neutrale eller, i
nale for nærværende i Virksomhed Mangel deraf, i allierede Havne med
paa dem skal blive igjen. 5,000 Lo bare Opsynsmænd ombord: Sex
komotiver, 50,000 Vogne og 10,000 Slagkrydsere. 10 Slagskibe, 8 lette
Motorvogne skal afleveres til de for- Krydsere, indbefattet to Mineudlæg
bundne Magter inden den Frist, som ningsskibe, 50 Torpedojagere af den
er fat for Belgiens og Luxemburgs mest moderne Type. Alle andre
Rømning. Elsass-Lothringens Jern- Overvandsfartøier (indbefattet Flod*
baner skal tilligemed Personale og fartøjer) koncentreres ved tyffe FlaaMateriel font før Krigen udleveres deflationer, som de allierede og de
inden samme Tidsrum. Alle SMop- Forenede Stater bestemmer, og aflag og alt Materiel til at vedlige- væbnes fuldstændig under de alliere
holde Banerne ffal holdes istand af des og de Forenede Staters Opsyn.
Tyskland under Vaabenhvilen.
Alle Hjælpeffibe afvæbnes.
8. Den tyske Overkommando skal
24. Te allierede og de Forenede
sørge for Opdagelsen og ødelæggel Stater ffal have Ret til at feie alle
sen as alle Miner og andre ødelæg Minefelter og fjerne alle Hindringer,
gende
Foranstaltninger
(giftige som Tyskland har lagt udenfor sit
Brønde osv.) i det rømte Omraade. Territorialvand, og disses BeliggenI modsat Fald vil Repressalier blive hed ffal anvises.
/tøet.
25. Fri Adgang til vg fra øster-

y

9. Ret til Rekvirering skal forbe
holdes af de allieredes og de Forenede Staters Armeer i alt okkuperet
Omraade.
Okkupationstroppernes

-

Seiren er vunden, Krigen er endt.
Tysklands Befuldmægtigede undertegnede Mandag Morgen de allieredes og Amerikas
Betingelser for en Vaabeustilstand. Kl. 11 Formiddag
ophsrte Fjendtlighederne paa hele Fronten.
Tysklands Armeer er slagne, dets Regjering styrtet og dets Hersker paa Flugt. Prcesident Wilson underretter Kongressen og Verden om Betingelserne.
Vaabenhvilens Varighed er tredive Dage.
En Krig, hvori 24 Nationer har deltaget og 33,000,000 Mand har varet under
Vaalien. Over 16,000,000 dræbte og saarede. $100,000,000,000
i Krigsudgifter. Nu jublet Folkene i mange Lande.
imorges, og at Fiendtlighederne op
hørte Kl. 11 Formiddag. . Premierminister Lloyd Gmrge erklærede, at
Fieiidtlighi'derr.u in^stuledes paä alle
Fronter i Europa Kl. 11 Formiddag.
Washington, lite Nov. (Af Robert
I. Bender.) Kl. 6 imorges (hervæ
rende Klokkeflet) afsluttedes Histori
ens største Krig. Udenrigsdeparte
mentet oplyste officielt tidlig idag, at
de tyffe Befuldmægtigede underteg
nede de aUierede-amerikanffe Betin
gelser i Fochs Hovedkvarter Kl. 5
imorges, og at Fiendtlighederne op
hørte Kl. 11 (i begge Tilfælder sranff
Klokkeflet).
En Vaabenstilstand stanser Krigen,
men ender den ikke. Te af Marschal
Foch satte Betingelser er flige,
at
Tyskland ikke er istand til at gjenoptage Fiendtlighederne. Krigen fan
derfor betragtes som desinivt forbi.
- Tilbage staar nu de store Proble
mer i Forbindelse med Fredskonferencen og Kjæmpearbeidet med at
bringe Krigerne hjem. Med Henfyn
til det første nævnes Gens og Brussel
font de Steder, hvor Konferensen mest
sandsynlig vil blive Holdt, og hvad det
andet angaar, saa har Generalstaben
allerede Ternobiliseringsplonerne i
Orden.
Over hele Landet hersker Glæde.
Tusinder as Telegrammer strømmede
ind til Washington med Underretning
om den glade Stemning.
Alfterika har gaäet fri fra Krigens
Herjing og skuer over Havet mod
Frankriges og Belgiens Slagmarker,
hvor Stilhed^nu. herffer „for første
Gang paa aver fire Aar. *

og Tyskland. Fem Monarker og
Thrcmarvinger blev drevet fra Thronerne. '
;.

Ved. Slutningen af denne uhørte
Strid stod Tyskland alene överfors
civiliserede Nationer. Disse- 22 var
i Vaaben: fem andre havde afbrudt
sin Forbindelse med den tyffe Regjenng/og tojrødre — Rusland og Ru
mænien —havde -det vendt mod sig
ved at paatvinge dem en nedværdi
gende Fred. Tyfflands Fiender hav
de kaldt over 23,000,000 Mand til
Fanerne under Konflikten sor engang
for alle at knuse den Magt, font hav
(Spa, hvor det tyske Hovedkvarter de forstyrret Verdensfreden.
antages at være, er i Belgien, 17
For blot at antyde Krigens forfær
Mil i Sydøst for Liege og nær den delige Omfang nævnes, at 24 Ratiopreussiske Grænse, omtrent 100 Mil ner har taget Tel i deil. Over 33,.
i Nordøst for La Cypelle, i hvis Nær- 000,000 Mand var under Vaaben.

Flaadens Opgave vil herester for
en- stor Del blive at gjøre Polititjene
ste.' Flaademinister Daniels mener,
at ved Nationernes Forbund, som ffal
oprettes ved Fredskonferensen, vil det
falde i Amerikas Lod at føre en stor
Tel af Politiopsynet, og han tror, at
en stor og stærk Flaade bliver en
Nødvendighed. Han har ikke taget
noget Skridt for Afvæbning, men
bedt om et nyt tre Aars Program.

Paris den 8de Nov. (Kl. 1.36
Em.). Te tyske delegerede ankom
imorges'til Marschal Fochs Hoved
kvarter og siges bestemt at have airmodet om Vaabenhvile.
Te allieredes Betingelser blev læst
høit og derpaa overleveret til be
fiendtlige delegerede. Sidstnævnte
anmodede om øieblikkelig Indstilling
af Fiendtlighederne, hvilket blev afslaaet.
Tot siges, at Tyskerne har 72 Ti
mer til at svare i.
Brest, Frankrige, dett 8de Nov.
Admiral Wilson af de Forenede Sta*
ters Flaade, Kommandør for de ame
rikanske Skibe i fransk Farvand, af
gav idag følgende Erklæring til Oplysning for. United Press' Redaktø
rer:
" „United Press' Erklæring angaa~ende Undertegning af Overenskomst
om Vaabenhvile blev offentliggjort
fra mit Kontor paa Grundlag af,
hvad syntes at være officiel og auto
ritativ Underretning.
„Jeg er istand til at sige, at jeg
ved, at United Press og dets Repræ
sentanter handlede i aldeles god Tro,
og at den forhastede Meddelelse var
Resultatet af en Feil, som Presse
bureauet ikke paa nogen Maade er
ansvarlig for."
Paris den 9de Nov. ' Te tyffe de
legerede syntes under sit Möde med
Marschal Foch at være svært nedflaaet, blev det oplyst. Ker idag. Mø
det med Marschal Foch fandt ikke
Sted i det regulære Hovedkvarter.
Det siges, at Tyfferne forsøgte ot
indflette nye Betingelser, som de bad
Foch om at kundgjøre.

Fiendens delegerede bad om Tilla
deise til at sende, traadløse Meddelel
ser til fin Regjering og den tyffe
Hærledelse. Da Foch svarede, at de
maatte bruge den franske traadløse,
ombestemte de sig og bad om at saa
sende en Kitrecr. Dette blev tilstaaet.
Kureren afreiste til det tyffe Hovedkvarter i Spa, og den tyffe Hærledel
se blev pr. den franske traadløse un
derrettet om hans Komme.

Det faldt i Weri^aS^oK
Vktnge et vældigt Bidrag til Omslaget i
Krigens Gang. Paa dets Indtræden
i Krigen i April 1917 fulgte Sendelsen af. over 2,000,000 amerikanske
Krigere til Europa, Laanet af otier
$7,500,000,000 til dets forbundne i
Krigen og Omkostninger af over
$20,000,000,000 under de 19 Maaneder. det deltog i Krigen.
Tet faldt ogfaa i Amerikas Lod
gjennem Præsident Wilson at forme
de Fredsprinciper, forn dannede
Grundlaget for en Afslutning, og
som nu vil blive nærmere behandlet
i Fredskonferensen. Hans Venner
mente idag, at Præfidetstett kom til
at være tilstede ved denne Fredskonferens, uanseet hvor deit bliver holdt.
Hvori Planerne for Troppernes
Hjemsendelse bestaar, er ubekjendt;
men saa meget kan dog. oplyses, at de
Tropper, som har været i Europa
længst, vil komme hjem først. Ter
fynes at være en hel Tel Politiseneste at udføre i Europa for vore Trop
per, og det er meget muligt, at en
stor Tel af Styrken vil forblive der
en Tid. Tet er desuden vanskeligt
at ffaffe
den nødvendige Tonnage.
Ter maa tages Hensyn til Farett for
at kaste saa mange Mand ind paa Arbeidsmarkedet med en Gang. Poli
tiopsynet i Rusland vil udentvil bli
ve et stort Arbeide, som Amerika og
de Allierede maa dele, idet Tyskerne
rømmer de besatte Omraader. '

Löndon den 11te Nov. (Kl. 12.40).
Extra Politi maatte indkaldes^ for ot
hjælpe til at holde Orden paa den
Folkemasse, som demonstrerede i Anledning af Vaabenstilstanden. Lordmayoren kom ud paa Mansion Hot:hed de tyffe delegerede ffred over den- Over 16,000,000 Mand blev dræbt,! ses Trap og holdt en Tale. Han
|saarct eller
gaswrgiftet.
Over ^ anførte derpaa Forsamlingen i Af
søen gives de allierede og forbundne franffe Linie.)
London
den
Ilte
Nov.
Det
blev
;
$100,000,000,000
gi?
med
til
at j fa »gelsen as „Dorologq". PremierMagters Skibe. For at sikre dette
ffal de allierede og de Forenede Sta- officielt oplyst, at Vaabenstilstanden j føre Krigen. Den hidførte Ncvolu- j minister Lloyd George agter at sam, (Fortsættes paa 2den Side.)
med Tystland blev undertegnet Kl. 5 i tioner i Rusland, Østerrig-Ungarn j le Underhusets Medlemmer til en
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XUfafgS. Hvis De har neget, som
De øeffer ot fælge, fon indryk et
lidet Avertissemeut »»de? „Sil*
salgS" I „MmneapoliS Tidende".

32te Aargaug.

Washington, 11te Nov. Følgende
cc et Uddrag af Præsidentens Tale i
Kongressen i Eftermiddag:
Det vil lette mit Ansvar i disse be
vægede Tider at meddele eder ende!
af Situationens større Omstændigheder. Te tyske Autoriteter, der iføl
ge Indbydelse fra det øverste Krigsraad har været i Underhandling med
Marschal Foch, har antaget, og uudertegnet de Betingelser for en Vaabenhvile, som han bar bemyndiges til
og paalagt at meddele dem. Betin
gelserne er som følger:
I. Militærbestemmelser paa Vestfronten:
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Takkegudstjeneste i St. Margarets
Kathedral i Eftermiddag.
Washington den 11te Nov. Præsident Wilson underrettede i Eftermiddag Kongressen og Verden ont
de Betingelser, som Tyskland antog,
idet det undertegnede Overenskom
sten om en Vaabenhvile. Tisse Botingelser skildrede Tysklands ydmyge
Overgivelse til General Foch paa
Slagmarken, dets Armeer slagne,
dets Regjering styrtet og dets Hersker
paa Flugt. En liden Kongres ög
en liden Tilhørerskare hørte Præsi
dentens brændende Ord; men Begeistringen var stormende.
Præsidenten oplyste, at Betingel
serne indbefattede Indstilling af Fi
endtlighederne, Rømning af alt okku
peret Omraade, indbefattet ElsassLothringen og Luxemburg, Udlevering af en Masse Kaitoner og Mate
riel, Rømning af den venstre Rhinbred. Udlevering af en Masse rul
lende Materiel paa okkuperet Omraa
de, Opgivelsen af Bukarest- og BrestLitovsk-Traktaterne, ubetinget Over
givelse af alle tyffe Styrker i Østaf«
rika. Erstatning for al Skade anrettet, Overgivelsen af Snese af Under
vands baade og større
Krigsskibe,
Koncentration af Flyvemaskinerne
paa bestemte Steder, Rømning af
alle Sortehavshavne, Erstatning for
alle allierede og amerikanske Koffar*
di ski be.
Vaabenstilstanden varer i 30 Tage.

46de, Nordvestens 38te Aargang).

UmVestkronten.
Te allierede var i Brvægclsc paa hete
ben 200 Mil lange Front, da
Fochs Ordre om Stans ko«.
General Pershings 1ste og 2den Arme i forfærdelige Angreb nnder
Kampens sidste Timer.
Lortdon den Ilte Nov. Da Ftendtlighederne indstilledes Kl. 11.
Formiddag, var de allierede i Bevæ
gelse paa hele Fronten fra den hol
landske Grænse til Met,jegnen, over
200 Mil. Linien syntes at gaa ve*
stenfor Gent, østenfor Audenarde>
Mons og Maubeuge, vestenfor (Shi*
may, søndenfor Rocroi, gjennem
Mezieres og Sedan, søndenfor Montniedt) og nordenfor Pont a Mousson. .
Fra sidstnævnte Sted fulgte Linien
den gamle, indenfor den franske
Grænse til Nærheden af Diedolshausen, hvor dett gik ind i Tyffkmd og
derpaa i lige Linie til det Punkt,
hvor de franske, tyffe og schweiziffe
Grænser støder sammen.
Paa Balkan holdt de allierede
fremdeles paa at trykke Tyskerne til
bage. Serberne havde okkuperet
Sarajevo, hvor Verdenskrigen blev
født, og Scutari.
London dett lite Äov. (Kl. 11.10
Form). Marschal Foch udstedte
følgende Ordre til alle de allierede
Arntcfommandaitter idag:
„Fjendtlighederne vil ophøre den
11te November Kl. 11 Formiddag
langs dett franske Front. De allie
rede Tropper vil ikke, før nærmere
Ordre kommer, skride bortenfor den
Linie, som da er naact."

Den preussiske Statsbank bedraget. New ?)ork den 10de Nov. Tyske Blade meddeler, at den preussiske
Statsbank i Berlin har været Gjen
stand for Bedrageri.
Et udenlandsk Handelshus over
sendte Banken $120,000, der skulde
Paris ben Ilte Nov. „Østenfor
godskrives en udenlandsk Bank. Bre
Trenton Skov naacbe vl den belgiske
vet angaaende Transaktionen blev
Grænse," bekjendtgjorde det franske
opsnappet og et falsk Brev sendt isteKrigsdepartement idog.
den, hvori Banken blev anvist nt
„Italierrffe Tropper trængte gjett'
kreditere Summen til et Metal firma
nent Rocroi.
i Berlin.
Efter haarb Kamp tiltvang vi os
To Dage settere traf Metalfirmaet
Overgang
over Meuse mellem Vreig^
Summen i Kontanter. Bedrageriet
ne
og
Luntes."
blev opdaget lidt senere, da den uden
landske Bank ønskede at gjøre Brug. r .London denM^3!ptz^Mns^^
af Pengene. Det blev da opdaget, belgiske By gjort berømt ved det"
tiffe Forsvar- i Begyndelsen af
at Metalfirmaet ikke eristerede.
Gorki er Bolshevik.
Amsterdam gen, er blevet erobret, bekjendtgjoröe
den 10de Nov. Fra Moffau meldes Feltmarscbal Haig idag.
det, at Maxim Gorki, der indtil for
Med de amerikanske Armeer i
nylig efter Forlydende var fiendtlig» Frankrige, lite Nov. (Kl. 2.10
sindet mod Sovietregjeringen, er Em ). (Af Webb Miller). Kurerer
gaaet over til Bolshevismen.paa Motorcykler kjørte over Veiene Han har faaet i Opdrag fra Fol Idag og raabte: „Tet hele er over,
kekommissæren for offentlig Oplys Gutter!" Marscherende Kolonner,
ning Lunasharsky at udgive et Ud der var trætte og overdænget med
valg of olle Nationers Literatur t Søle, fif nyt Liv. Soldater raabte,
det 18de ö§ 19de Aorhundrede i lo og sang. Jeg saa flere Infante
2,000 Bind.
rister med fuld Oppakning danse
Gorkis Hustru, Andreyenna, der er over Veiene. Hurraer gjenlød fra
Skuespillerinde, et blevet Direktør Kolonne til Kolotttte. Paa Farten
for Bolfheviktheatret i Petrograd.
til nærmeste Telegrafkontor passere
Tabene i Krigen. London, 11. Nov. de jeg mange Detachementer, som
(Kl. 2.30 Frit.) „Express" anflaar de ikke hovde hørt om Vaabenhvilen.
europæiske Nationers Tab i Krigen Det var let at skjelne mellem dem,
som følger: Tyskland 6,900,000; som havde hørt, og dem, font ikke
Østerrig 4,500,000; Frankrige 4,- havde hørt. Ordene „Zt'S over"
000,000; Storbritannien 2,900, havde en elektriserende Virkning.
000; Tyrkiet 750,000; Belgien 350,New ?)ork den 11te Nov. Under
000, Rumænien 200,000; Bulgarien Kampens sidste Timer paa Vestfron«

200,000.
Med de endnu ikke beregnede Tab
for Ruslands og andres Vedkommende, der ikke er med i ovennævnte Li
ste, anflaar „Express" Krigens samlede Tab til 26,000,000 Mand.

Indkaldelser stanses!
Præsidenten, beordrer Generalprofofro at a»«»llere gjrnbirrenbe
J»bk^«a»der»ss»rd?er.

ten, inden Fiendtlighederne indstille
des imorges, vedblev General Pershings 1ste og 2den Armeer med for
færdelige Angreb paa Tyskerne. Den
sidste Melding viste, at Amerikanerne
trængte frem paa en Front af HVi
Mil mellem Sedan og Moselle.
Skarp tysk Modstand blev brudt, idet
Amerikanerne avancerede mod Metz
og drev Fienden tilbage tre Mil paaenkelte Steder og erobrede vigtige
Fæstninger. Stenay paa MeufeDhøire Bred, Grimenaeourt, Marche«...
ville og St. Hilaire blev stormet.Gourauds Arme tilvenftre for Ameri
kanerne ffred over Meuse paa en vidFront mellem Mezieces og Sedan o§
forfulgte Fiende:?.
Tilbagetog
fif stedse større Fart.
'
Franskmændene vedblev at sage Ft»
enden foran fig paa begge Sider «f
den belgiffe Grænse. PetawS Mcnch^.
drog frem overalt.

Washington, 11te Nov' Præsident
558ilion bemyndigede idag Generalprofos Crowder til at underrette alle
Udffrivningskommissioner, at alle
gjenværende Jndkommanderingsorbrer ffal annulleres.
Crowder meldte i sit Telegram til
Ndffrivningskommissionerne, at de
blot havde at annullere de udestaaende Indkaldelser og stanse Troppetransport i samme Forbindelse. Alle
Ten britiffe Arme var næsten ule
registrerede, der fritages for Indfø
relse i Armeen ifølge det.e Telegram, af Franfrige, idet Fortroppen vase
kan naarsomhelst blive wdkaldt igjen fommen over Grænsen, meldte Feiit»
paa vanlig Vis.
marschal Haig. Udkanten af Fæft»
Klassificerings
Lægeundersøgelse ningen Mons var taget af Brittern«*,
og anden Virksomhed i Forbindelses der med fine langtræffende Kanoner
med Udskrivningsloven vil ikke blive var næsten istand til at naa Brussel
En Masse Krigsmateriel iog For*
berørt eller afbrudt som Følge af Or
(
raad samt mange Jernbanetog, som
dren.
Tog underveis til Leirene er blevet Tyfferne maatte efterlade sig i fl» *
Flugt, blev erobret at ds aUierébe, <
beordret tilbage.
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