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Tyftecne brydet paa. 
Ftrste Indttyt er, at de gtr 

Fremgang. 

Men senkte Meldinger ptifer Gen. 
Haigs Strategi. 

Fredag Morgens Aviser bragte 
de første Meldinger om det sum-« 
Slag paa Vcstfronten — siltert 
Krigons største og voldsomste Slag. 
Sinn et Totalindtryk sagdes, at 
Tentonernc havde bøjcst de Allj- 
eredeg Linie. —- Der angrebes 
over en Front af 50 Mil. — Dvcr 
Amsterdam bercttedeg sum-ne Dag, 
at Kesiseren i et Telegranc til Pro- 
vinz-meidet i Slesvig-Holstht hav- 
de sagt: ,,Sejrsprisen maa ikte og 
vil ilte fejlc os — ingen til-dag- 
tig Fied, nie-n en, der svarcr til 
Tusslnnds Interessen « Summe-Mel- 
ding sigcr, at Hindenburg havde 
telegmferet til Provinsraadet i Po- 
sont »Mot) Guds Villie vil vi ogs 
fna overvinde Fjenden i Besten og 
rndde Vejcn til en almindelig Fred.« 

Lørdag Morgen tncsldtes der nærs 

merc om det store Slags Gang, 
uden dog at give nogct samlet Jud- 
twl af, til hvilkcn Side Balanccn 
hellste-. Som et Hellwdsindtryk med- 
deltch at Haigs Linie lioldt sig 
imod Angrebenez men fm Berlin 
meldtes om Tilfangtztagislfc af 16,s- 
000 Mond og Erobring af 200 
Kanoncr sont Udfaldet nf førftcsDagiz 
Kaum Fra det bkitislc Oovedkvars 
ter i Frankkig havde man intet 

modtngct lnnsrlcsn til Bcnægtclse cl- 
lisr Vetmsftelfc af dennc Moll-ins 
Disrimod meldtcss der oni Michan 
lldftrasknism, at ilko fwrre end 40 
Tiniiioncr eller ca. -ll)(),0()0 Mund 
deltagek i Zlaget pcm Mondensc- 
Side. 

J Zøndags var der særlig to 

Tim, der var fremtrædendo i Be- 

nsmjtmcrno unt det storc Stag. Dot 
em- vmz at Tontoucrnc fknldc have 
dnsupt en Kilc i de Allirwdes 

Frunt Zyd og Pest for Et. Quou- 

tin, der, bvor den lvritisfe oq den 

smnsfis Hm smdor sann-tun Tot 

N 
anbot unk, at Tyskcrnv lmvdo bunt- 
bnrdkswt Paris nnsd nycs 1(1ngtrwk- 
few-dir Sinn-mer — i csn Affmnd as 
62 Mil· 

As fasrlig Bistydning Var mausst- 
oqfua følgcnde Melding fra Lon- 
dsg »Den Sinnkznnslsm Of vasc 
rscn wrfonlig kounnandcrer paa Bost- 
fronton befragte-II sum ndurliqorcs Be 
vis« for, at han bar sat alt ind paa 
en Lisenfiiy idsst lmn lmnbcr at 

vindcs og gaa over i Historicn sum 
Zisrlsprrksn i dcnucs stons og afgis 
retidu Verdcniskonflift keuschen im 

Ilnksxcrdam nfnmler Kisjfcrcu simt 
vasxspndc i Spa, Vtslgickh der Ewi- 

dksci isolmst pna on Radiuss af fem- 
ten Kilometer. Ton tyffks herun- 

p1·1«-:s, Feltmarssal Wn sfdindksnbnnp 

Gen.«von Ludcsndorfs og andre pru- 
minente Tyikerc siges at værc yos 
hat-L 

Mundag Morgen bragte Preis-sen 
for første Gang Eftcrretninch 
der gav en Inrrtncsre Forftaaclse of 
Stagets Gang. Ass. Preis Tiger 
bl. a.: ,,Lang Tid forud var det 

planlagt at drage Stridskræfterne 
lang-i Kampfronten i Frankrig til- 

bage i det Tilfældr. at Tyitecne 
angrcb med itor Styrte. Denne 

Kundqtkelse kommer qennem en 

Ass. Preöi Korr. paa den britiitc 
Front. Gan bestriver den britiske 
Drei-B Operation fom et mefterligt 
Tilbagetog, der muliggjokdes af tap- 
re »Gott troopö« paa Frontliniem 
hvilke standiede Tyfkcrncs Amme- 
medens Artilleri, Mastingevceret oqI 

- Rissetuv gjokve ikygteliq Vkrkumg i; 
Muster-ne af wike Jnfanteri, som; 
rykkede frem, oq fauledes satte de; 
den britiske Hovedstyrke i Stand til« 
at falde tllbage uden Forvirring. 

Denne Her, erllæreö der, er ble- 
ven bevaret, og hidtil er der qjort 
kun faa Modangreb imod Tylkernef 
Chor Briterne bar stormei d,e Stil- 

mer« sont Systeme nyliq hat vnns 

M 

«- 

« 

enhver Mil, Tyskerne gaar frem, 
gør det vanikeligere for dem at 

bringe Forfnning til baade Artilles 
ri og Zufanteri, og uden Tvivl er 

det Briternes Strategi, hvad der 

har vist fig siden Slagets Begyndels 
se, at lade Fjenden saa vidt sein 
inuligt opbruge sine Krcefter mod 
en kraftig Defensiv. 

Men Slaget fortfcettes nstandse- 
lig. Der siges, at der paa Tyskernes 
Side er over 90 Divisioner a 12000 
Mand eller over en Million Mund 
i Kainpen, og Berlin melder om 

Tilfangetagelse af over 30,0()0 
Mond og Erobring af 600 Kano- 
net. Dog niener man, at Angriberä 
ne hak tabt omkring dobbelt soa 
mange Mond fein Forsvarerne 

En Ass. Press Korrespondent 
hos den britiske Arme i Frankrig 
siger samme Dag: «Briterne og 
Franfknicendene, der fainarbejder, 
hvor de to Heere Ins-des, saa optimis 
stifk paa Slagets Gang Dag Mor- 

gen (Søndag Morgen). Kampen 
er l)aard, men de fidste Meldinger 
viser liden Forandring i Situatio- 
nen til Gunst for Fjenden siden i 
Guar, medens paa den-enden Zide 

Forsvarerne hat trængt de ausri- 
vende tilbage efter bitter 

Kainp og holdt sig fast i de nye Stil- 
linger, lniortil de havde trukket 

lsig 
tilbage. 

Den mest fortvivlede smmp har 
vieret fortsat siden Angrebene be- 

gyndte, men hidtil hat Briterne 

Ebrugt faa Tropper fornden dem 
dei holdt Frontlinien Dis-se 
«sl)ock troops« leverede et saa tap 

ipert Zorfvar, sont findes i de bri 

stiste skrigszs annaler, hvorved Hovedi 

Estyrken gaves Lejlighed til at falde 
tilboge i Orden. 

I«Lasngeke freiunie jiger sannne 
Iskorrcsspondcim at der er Grund til 

iat tro, at endnu haardere Kamp 

Hforestaan 
» S Gaak meddeue en Ast-Preis 
Narrn-wandeln fm den britiske Hast 
i Frankrig under 25 ds·: Det ljak 
været not en Dag af mcft fortviv- 
let og blodig Fiamp langs yele den 

nye sirigszune Front Der hat« i 

Virteligheden intett Ophold vcrret 

i dct frygtelige Alrlsejde paa den 
nordre Hektor siden i Gaar Mor- 

ges. Tyskerne hat fortfat med at 
fnsxe Tun-u Zturker af Jnfanterj 
i Kompon, stolende paa Vasgten as 
Ttlntal til at ovewinde Briternes 

ftadig ogende Modstand 
Pan Offcufivensxs nordrc Flin 

bragte chnden flere Tropper i 

Mat«l«m, eftcr at dc havdc fort den 

voldfomfte Kamp genncm Ratten, 
ug for-mode sit Forsøg paa at bcys 
dc den Dritiste zlsdnt ved Ervillerå 

ZydpsnL inu« Linien-;- Ecnt1«nni, g«-nf 
-:1ngcilnerns et lignende Zur- 
sog paa at nduide den lange finalle 
Salient, sont de har findt ind Sud 
sur Vnpautne nasr Longurvaldctstm 
er dermnt i Idnnnetampens Anna- 
ler. Djdse Steder var atter Skues 
plad—3, hvor britiste Mafkin— og Stif- 
felfkyttcre evede frygteligt Slngteri 
blandt de tth fremtrwngende Ty- 
skcre. Længere sydpaa tmsngte Ty- 
sterne haardt paa Fronten for at 
naa frein og faa Huld paa Meile 
og bøje den britifke højere Fløj til-J 
base, medens de deterntincnsde For--l 
svarere kæmpede arrigt for at tueka 
ge Fjenden«tt1bage og genvinde deg 
Stillinger, fom de tidligere holdtI 
langs Floden. Udfaldet paa alle 
disfe Steder er eudnu usikkert. 

sJ Lørdags forføgte Tyfkernc at 

sætte over Sommefloden paa Tem- 
merflaader ved Neste, men disfe 
ekspeditionære Kkæfter mødtes med 
et saadant Haglvejr fra Artilleriet- 
at de wesentlig ttlintetgjordes. 

Lampen t Das paa den historiske 
Grund omkking Longueval var mau- 

fke den mærteligste paa nagen loens 
gere Front. Det var Mafktnstytters 
nes og Jnfanteriets Dag. Tysterne 
fulgte W Taktik at rykke frem t 
Masfesokmatiom og de britiske Hur- 
ttgskydere og Risselmænd «gjorde en 

fwgteltq Mt fkq deres hijerc Stil- 
IM. 

U-Baads Situationen. 

De Allietede kau erstatte Tal-et, om 
de faar Mit-nd og Materiale. 

London, 20. Mart-s. —- Handels- 
skibe sænkedes af Undekvandsbaade 
sidste Ilge, 11 af hvilte var paa 
1600 Tons eller over; 2 Fifkefar-« 
tøjer sæiikedes. 18 Handelsfkibe seen-! 
kedes fertige Uge. T 

Om Situationen i det hele tageti 
skkivck Ass. Press: London, 20.! 
Marth — En af de betydeligste 
Meddelelser til Landet fornylig ga- 
ves i en Tale, som Sir Eric C. 
(-85eddes, førsie AdmiralitetssLord, 
lioldt i »House of Commons« i Dag. 
Han inente, at det nøjagtige Skibs- 
tab bnrde meddeles Landet, og han 
kundgjorde Udnævnelfen af Stor- 
britaniensz frennneste Skibsbyggey 
Lord Pirrie, som Generalkontrolør 
as HandelgskibsiBygningen. Lord 
Pirrie vil itke blive Medlem af Ad- 
iniralitetsraadet, men han faar di- 
rekte Abgang til Premieren og 
zirigskabinettet Hans Udncevnelse 
siges at ville møde almindelig Til- 
fredshed 

De Allieredes samledes Tonnage 
er nu 42,000,000 Tons, siger Sir 
Eric. At det er saa meget sknldes for 
en stor Del U. IS nye Konstruk- 
tioner og saa Kapringen af tyske 
Stil-e Bygningen af nye Skibe ftod 
paa et lavt Stade i 1915 og naaede 
Lavmaalet i 1916, hvilkets for en 

Dei faldt samtnen med den forøges 

Ide Produktion af Aininunition. J 
;1917 er Bygningen af Handels-ski- 
jbe tiltnget efter stor Maalestok. J 
sidste Knartal af 1917 byggedeö der 

ngnm Ton-is mod EIN-Don Tons 
ifidste Knartal af 1916 og 42,000 
Isidszc zwartat as 1915. 

f De Allieredesz Zkibsbyggerier, ja 
;alene Storbritaiiieiis, forinaar at 

erstatte Werden-I Tab, oni de blot 
san faa tilstriekfelig Forsyning af 
Mcend og Materiale. Storbritanien 

hat-de i sidste Kvartal gennemfnits 
lig tabt 263s),0(z() Tons om Manne- 
den og bygget 110,000 Tons i sam- 
nie Tid 

Sir Eric erklcerede,· at Tysters 
nes Opgivelse af de Allieredesv 
Zkibstab i Januar var en Overdriis 
velse af 113 pCt. Siden lian havdes 
Paavist Tuskernesi Overdrivelse fori 
tidligere Manne-den lnwde de ikkeE 
ndftedt nogen Bereining, stønt dets 
var over Tiden, dekplejede at ud-F 
stede den« Det samlede Tab var 6,-i 
()00,000 Ton-Z i Siedet for 9,600,-s 
000, sum Tyfkerne paastod i 

Admiralitetet kundgjorde Antoni-- 
sten af 2,098 Zkibe i britifke Hab-« 
ne og Afsejling af 2,317 i sidstef 
Uge. E 

Verdens Tnnnage, Fjendenski Skis 
be nndtageih var fm Krigenis Ves- 
qundelse til Udgangen af 1917 snnsf 
set 2,500,000 Tons. I 

w««-— Or 

Ziisstc NUL 
Taka Morgen sigor TIits.P1c-sti: 

bl o.: 

Zorn Tyskcrnc sagtncr Farten,· 
tegnor dcst til, at de- Allicredc er 

rede til at lerner Tillmgcslng no 
« 

get Stcdö lange Fronten Just hvor 
Slagct vil falde faar man ikke at» 
vidc, før det falder, incn dct kan 
ventes at dets Tryk vil blive fryg z 
teligt. 

Man ved, at de Allicredes Krigs 
mad i Versailles bar skabt en stor! 
strategisk Reserve of Mænd til« 

Brug ved just et saadant Tilfasldch 
som konfronterer Hærenm der hari 
baarct Kampens Byrde fiden Tots- 
dag Morgen. 

Denne Styrke vil rimcligvis bli·« 
ve anvendt naar og hvor den ine- 

nes at kunne bryde den tyske Of- 
fensivs Kraft og scnde Ficnden rn- 

vende tilbagc over den Ørkem fom 
Vriterne sagte bar draget sig til-s 
bage fra. Hver Dag vifcr klaren-, 
at Tyfkernes Heniigt bar været ol- 
deles at knuse de Mietedes Linie 
ved Qual-rai- oq det er staaet feil. 

Ovetiager yollandste Qkilie. 
llnder ZU. ds. meddeles fra Wash- 

ington, at United States lJar over- 

tagei alle hollaudske Stibe i ameri- 
kanske Farvande, og ligesaa hande- 
Storbritanien overtaget alle hol- 
landske Skibe i britiske Farvande, 
--— tilfanuüeu 77 Skibe, hvorved 
riineligvis 1,W(),000 Tons er lagt 
til de to Lande-Z Handelsflaaden 

Hin-geringen i Washington havde 
ført Forhandling med den hollands 
ske Regering oni Overtagelsen af 
disse Stil-e efter Overenskomst, og 
Holland var lige ved at gaa ind 
derpaa, men Tystland lagde sig 
imellein og truede Holland, hvis 
den gik paa Akkord med dets Fjeni 
der Dei bevirkede, at Holland sat- 
te sig imod Overtagelsen. Det heds 
der saa fra Washington under ovens 
ncevnte Dato: Ethvert Forsøg gjors 
des for at undgaa drastifk Hand- 
ling, da man foretrak Overtagelse 
efter Forftaaelse fremfor Veslags 
læggclfe, skønt det sidste er en su- 
verwn Ret, retfcerdiggjort ved inter- 
national Lov og praktiseret af alle 
Nationer· 

xw A-VJWV.. .- 

Wort eget Hand. 
seve- 

sisender Prcesten skyldig. Bur- 
lington, Va., Zi. Marth Præsten 
Clarence H. Waldron fra Wind- 
for er af en føderal Jnry kendt 
skyldig i at have modfat sig Uds 
skrivningsloveii Juryen for-handle- 
de i elleve Tinier. 

. 

En Anftion til Jndtasgt for det Røss 
dedioris indbragte i Rolla, N.D., sZk i 400 Ter blev folgt en Mæugde 
Enger, som var bleven skasnket En» 
Haue blev folgt for MS «5 Han,j 
foin købte den, gau den til en ansj 
den Tllnktion for det Rede stoer 

;;-i·il)edL-laanet. Den finste Sud I 

jiription til det tredie «Lil)erti) . 
Loan« er tegnet. JLJU York,1»E 
Mai-ts. — Den førsie Zubflripsä 
tiun til det tredie zriljedizslaan dlevs 
indiapporteiet i Uaar.351and Citys 
Zimings Bank tmnede sig for End-s 

· 
st: iutioner til it Ilelob af Sismu- 
Ulle I 

EII Flimm- 
tuuio, THA, 
luthaut i 

furulnffcst 
Bl. Mart-J. 

Flnvefnrpsvt sWnltor J. 
;-»-)!mfon fm Bellt-much 

Sau An- 

Wir-nier- 

Jll., blev 
drasbt i on Flmnsulykko lnsr i Gouv 
:O.«·»1’gcss. 

«,f-«t) Fods 

Han 
Unrtissschsrolslmh 

fix-f i 

Osjdis 

et canadisk· 
der fnldt nod fra 

Un tvsk lntl). Mu: iqhods sfulc dcsr 
.i«1qk-r H MilZvd for Colotitv,3.D., 
or bleven lufkot cum ubpsnsmt Tib» 
Cn Dag konc der un Dolmntion af! 
Musnkx sont lod Vefwrcslsen videH 
of, at de ikkc vilch vide nf, at der 
stnlde foregan trocken llndcrvizning 
i det tyskcs Sprng 

Wisconsin ffal ifolqcs Farretningss 
masndenes Oberstqu tsndnu have paa 
»wer 15,000,000 Vufljelsz Kartof- 
lcsr. Statens Ernæringsdirektør gør 
fit bedste for at san dem paa Mar- 
kedot for sanledes at spare paa Mc- 
list og Kødet Farmerne, som sidste 
Estemar fik 82,20 pr. BufbeL faar 
nu 80 Cents. 

Socialifterncs rødeFlag blev for- 
lcsdtsnDag brugt sochkoration iSkos 
sekmsot i Mai-Mam, Wis» bvor Be- 
Enlkningen er gennemgaaende finsk. 
Der blev opført et finsk Skuefpil, 
Jq man fandt ikke nogen Brug for 
det amerikanfke Flag. Som Følge 
deraf er«nu Skolcbufet blevet luks 
fet· 

Mikrndxfom -forleden Dass ikke lus- 
kode Bmtikkerne i Anlcdning af en 

Isuktiom sbm shall-fes til Jndckægt 
for det dee Korb, fik næste Dag 
travlt med at strabe den gule Ma- 
cing af dere- 0ufe. En Oel Mi- 

oter Thavde om Ratt-en Ihaft travlt 
med at forføge sig som Malere. De 
shsavde agssaa besiegt en Del Farme 
og havde ligeledes malet den tyske 
Præstegaard 

Henry Van Bank, der er Prcei 
sident for Skoledistriktet Nr. 79 i 
Cass County, vlev sfsorleden Dag af 
sFøderaldoiniii-er Aniidon døtnt til 
60 Dages Fængfel. En Jury havde 
'fnn-det ham fwldig i Overtrcedelcke 
af Spionlovem sfordi shan sskulide 
have sagt, at han hellere vilde se 
et Var Bnkifer paa Sskolens Flag- 
stang end dett amerikanfte Flag. 

. 

Forbudsamendementet. Albany, 
N. Y» 21. Marts. Senatet sorkastei 
de i sGaar Eftermisddag efter en De 
bat af seks Timers Varighed dett 
iøderale IForibudscnnendement med 
25 mad 24 Stsemmser. Spargsmaalet 
»ein Foribudsamendementet er dermed 
bragt sud aif Verden i New York 
Stat sfsor i Aar. 

Missouri- gaiar sosver i sde tørre 
Staters Rækker. Jackfon, Mo., 22. 
sMarts. sHitfet Oedvosg i Gaar en 

Loo oni absolut Foebud mod Salg 
af sberusende Drikke j Staten Mis- 
souri. sLoven gaiar nu til Giwvery 
nøren til lindertegnebfe Forslaget 
poshoever de nsugcvldende iLove med 
Hensyn til Modtasgelsfen af svisfel 
klimanta Alkothol pr. Maaned 

Delaware har ftadfæstet det na- 

tisonale Forbndsamendement Dauer, 
Del. M. Martsx Delaware Senatet 
slmr i Haar stadfcestet sdet føderale 
Fovbndsamendenient nced 13 m-od 3 
Ztennner. Forilasget blev i forrige 
llge vedtaget is Hufet. ! 

Delaware er den niende Stat, 
sont sfiar stadfcvstet det nationale For- 
bndsainendennnit 

. 

IZeksJ inekjifanfke Banditiex bøder 
nied Liveck for et Overfald El Passa, 
Tera-:-, W- Msart5· Torsdag kein det 
ncer oed Polvo i Texas til en Stud- 
Oeksel ncelleni en amerikanik Gram- 
sepatrinlie og en Flut nteksikanfke 
Vanditter paa tredive Mand. Dei 
bleo fet, at set-S Mseksikanere ’faldt. 
En atnerifansf istasvnleriyest blev 
drwbt, nien ingen af de ameriskanfke 
Soldat-er blev trnffet. Meddelelsen 
oin Trasininzien fereligger officielt 
fra det niiliteere Hevedtivarteiz 

for udvist Mod. Den amerikanskc 
sFTont i Frank1«ia, Lö. :Ui’art-:-. Ni 
annsrjtanstis Loldmcr er Nov-un de- 
furcsroret used Fortjksiksnncdaljun. Trc 
as de saalksdoiz invdrcdc ur imjdlcrtidi 
Taldcik Ja den-:- Horis vil lslivcs fondtI 
nasrtnests Elejniiisp . 

To butukscrcde Laitmaut Jl. W. 
Zorn-L Zo:·1k«nt i Zanitctcm Tho- 
mas Peterscn dad; de mcniac Her I 
man Wie-»Um km Lonni Fillengem,l 
bmgc dødc; Sorgentcrtw Bat-nor· 
Gall og Janus-J s. West, og Korpo-4 
ralcrue sEdams H. Fruemsam Ohno-I- 
Tksstc sog Homer Wl)ited, alle vcd 
satnme Jnfantcrircsgiutent 

Noglc as vix-»so or i Form-fett de- 
konsrct med dvt sman Kri-gs'"kors. 

Grønna fra North Dakota taer 
Afstand fra Pacifismen. Washing- 
ton, D. C., 20. Mart-J. Senator· 
Asle Grønua fra North Dakota, 
der var en as de scks Forbundsfei 
natorer, der ftcmtc mod, at U. S 

gik ind i Krigen, tog i en Tale i 
Senatet i Gaar Afstand fra Pacifiss 
men. Han erklærede, at det nu ikke 
længer var et SpørgsmaaL om 

man var imod Krig i og for fig- 
Faktum var nu, at vi stod Ansigt 
til Ansigt med en mcegtig Fjendcn 
Og enhver fand Amerikaner maatte 
nu være paa det rene med, at det 
var hans Pligt fom Borger at go- 
re sit til, at der kunde vindes en 

Seit med Ære. Vi maa have Bliks 
ket rettet mod Fremtidm Autokras 
ti og Oligarki maa i Folkefribes 
dens og Demokratiets Navn knu- 
fes, hvotsomhelst det findes. 

;’l:1m·it"anst«c Enldater dekoreresl 
i 

( 
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Herden srtindt 
« 
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London, 25. Maus-. Krigsminis 
ster Baker konfererede i Dag i Dows 
ning Street med Præmierminister 

.Lloyd George i en Time. Krigsmis 
nisteren konfererede ogsaa med 
Landbrugsministeren og andre, an- 
tagelig om Situationen paa Best- 
fronten. 

Den første Anieritaner bliver til- 
delt Victoriakorset. Toronto, Ont., 
l9. Marts. Sekgent i den canadiske 
Arme George Mullin, der er født i 
U. S. A. ertildelt Victoriakorset 
for Tapperhed i Krigen Han er 

den første Amerikaner, som i denne 
Krig har vundet Vietoriakorset. 
Han staat i Prinsesse Patricias Re- 
giment. 

. 

Nicholass arresteres igen. Petros 
grad, 19. Max-ts. Storfyrst Nichos 
las er atter bleven arresteret. Det 
Ventes, at lfan tilligemed den tids 
ligere Generalfiabschef, General 
Silinsky, vil blive fokvift til Perm, 
hvortil Storfyrft Michael allerede 
er sendt. » 

. 

En amerikansk Damper sendes til 
Bunds-. London, 25. Marts. Den 
amerikanske Damper ,,Chattanoche« 
er udenfor England sendt til Bunds 
of en Undervandsbaad, melder det 
britiske Admiralitet Besætningen, 
der udgjorde 78 Mand, reddedes. 
Kaptajnen erklærede efter at være 

kommet i Land, at 11-Baaden af- 
skød flere Torpedoer, af hvilke 

fire traf Skibet 

Zuerjge oq de Krigsførende Lon- 
don, ZU. Mart-T Det form-Sen at 
de allierede kiicsgeringer under-hand- 
ler med den svenske Regering an- 

qamsnde et Tilbud otn at forsyne 
Zinsrige med 2()(),0()() Tons Hvede 
i April og Mai og andet Mel eller 
Korn sene1·e, oq at Zuerige, ifl. 
Meddelelser fm tysk Huld nllerede 
har lnvet Centrolnmqterne, at det 
vil nfflna Tillmdet 

Russland og anænicn Mosk- 
wa, Bl. Mart-A Nømningcn af 
Pcstrugmd fortswttkssts ng Regt-rin- 
gan Burcmusr Hirn-r forflyttct til 
Nizhni.NoUgorod nq Pmn san hur- 
tig, sont de udolngte Jornbaner til- 
lader det. Togcne kom- nndcr stærk 
stuatning ng nma wingc sig ch 
lanng Bank-ruc-, sknn or ovcsrfyldt 
med Soldaten der er pnn Hjcnwojcn 
fra F1·ontcn1, og Fkygtningxh som 
rcjscr dort pan Grund of den tnske 
Jnvasion Leon Trutzky er ankom- 
mct til Moskwa sm Petwgmd og 
online-n at ban vil forblivc der for 
nt ndka sinc- anftionor sum Krigizv 
ntinjstcr i Tilfælde of Krig: i mod- 

sat Fald vil lmn ikke ovcrtage Stil- 
linamt 

Et Vorka nf Franck«-. 

Moskwa, 19. Worts-. Russland 
vil blivcs en tysk Provinz og Rus- 

fcrnc vil tabe sin Fril)ed, hviI de 

givcr sig tilfrchi med den Red- 
der blov dem paatvnnget af Cen- 
t1«almagtemc, c!·klw1«er den ameri- 
kanske Ambasfadør, David R. Fran- 
cis, i et Bndfkab til det russiske 
Folk. 

Han lovede Amorikas Hjælp til 
cn lwilkcsn som helft Regering i 
Russland der vilde modsætte sig 
tyfk Jnvassion. Han tilholdt dem 
at qlemme deres politiske Stridigs 
heder og sagde, at han ikke vilde 
forlade Rusland, inden han blev 
tvunget dertil. Venskabet mellem 
Rusland og U. S., fom nu bavde 
eksisterct i over et zAarhundredd 
burde heller blive stærkcre paa 
Grundlag af den Omstændighed, 
at Rusland var bleven en Repus 
blik. Lkmerikanerne var levende in- 
teresferet t, at Russerne tillodes 
at fortsætte som et frit Falk vix ist 
blev tyste Underfuatter. 


