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Kampeu paa Ve. - 

ftontcn. 
Der er itte stet store Forandrini 

ger i Situationen den sidste llgiy 
dog fynesJ Udsigterne for de Allies 
rede at viere mindre niørte end 
tidligere Vi skal sont før give 
et fort Uddmg af Oder Dagsts Mel- 

dingten 

Tom-das En Ass. Press- 
siukr., der er med den franske Hær 
i Frantrig, meldet: Medens Ka- 
nuntordenen fortsættes langs Kamp- 
linien, har Jnfanteriet i flere Da- 
ge væsentlig ligget stille, sasrlig da 
paa den franske Del af Fronten· 

Trods der-es frygtelige Tab og 
nmnge af- deres Divisioners Uds 
mattelse anses det for sandsynligt, 
at det tijste Stab tun har kom- 
nmnderet Holdt for at samle Kræfs 
ter til et ni)t Forføg Paa at bryde 
igennem. 

Ethvert saadant Forsøg imødeser 
de :’lllierede-fortrøftningsfuldt, sikre 
paa, at det vil lige saa lidt lykkess 
soin de tidligere. 

Korrespondenten bar haft Lejiigs 
hed til at blive kendt nied den her- 
stende Anstuelse af Situationen 

Eblandt de Allierede Nil-steil nden 
Undtagelse me.ne1··inan, at« Iiærvæs 

reiide«.5kaiiip vil faa afgørende Jud- 
fludelse paa Krigens Resultat, nien 

det«viide vasre en Vildfarelse at be- 
tragte den foin det fidfie Slag. Dei- 
lmr paa tysk Side været gjort Pro- 
paganda for at proklatnere, at dette 
eminente Forsøg vilde resultere i,« 
at de Allierede Vilde for-lange Fred, 
men de hiwde glenit at regne ined 
de Allieredes Heere-s og Nationers 
lldiiokoenhed 

ILwidtil maa Tyskeknes Offenfiv 
betragtes som inicslyktet da den iks 
ke bar oPnaaet noget af dens Maul- 
oq de Allieredes Heere endnu ex 
,,intact«, niedensI Tysterne pan 
Grund af de enorme Tab, de bar 
lidt, er daarligere stillt-L end de 
var, for de bequndte deres Offensiv. 

X Ästhetik Panz-, l-« .ii«1«. 
--— Dr kranle mwftrr i Punkt-Fix- 
Czkncn hat« iudtmwt Un TM as Eis 
nistet-Ean oq almnccsnst inmd 
Tusker-m- pna flcre chtorer — 

ifksige m i Aftcn ndftcdt officicsl 
Altoddislkslny der lndcrz »Ist hin an 

grebct fleu- nj chsndust Ettlin 
us pnu isturcfvlodmu pna ksn nrc 
Qui sonstier Mont nnsllmn Tldemes 
m JJuxiiiJtstmumit Øii ji«-r Ame 
bar vi Chancen-L oa Vest for den 
Mr Vi indtnavt den ftørsth Dtsl as 
JksnecatsStotmn og fort vor Li- 
ni(1 til Udkontcn nf Castel. Lwnaero 
End er vi naaet til Held-ringen of 
de Haft-, der domincrcr Arm-. —- 

Fangek·kn», vi bar tagt-t, overftiqcr 
SM, bvoriblnndt 15 Officvrett Vi 
csrobrcsdo ogfao noale Maskingcsi 

Unsrer-. — Et andet Stcsd tilbagos 
flqu de et Ovorfnld. De toa 20 

Tyftere til Junge-, og 40 døde Ty- 
iter(-" ertcrlodos paa Slagnmrkcn 

Fra Briterncz Del as Fronten 
meldegt »Der hat qtter i Dag været 
olvorliq Kamp paa den ftørfte Del 
at LysiFronten Fra La Basses-» 
Kanal ved Givenchy til Los-Moden 
Øft for St. Vernant bombarderedes 
der i Marsges, og dcrpaa fnlgte et 

tfendtliqt Angreb, der blcv staaet 
tilbagc. — Tal-et der tilføjedeg 
de anqribende Triften-, figes at ha- 
ve været ualmindelig stort, og over 

200 toges til Fang-: 

L sr d a q. En Specialkorrefpons 
dent til »New York Tribune« og 

«,,Omaha Bee«, Arthur S. Dra- 
per, striver fra London under 19. 
Apr.: ,,Nyhederne fta Krigsfranten 

fer de bedste for en Mannes-. s— 

Stden Tirödag er Situationen sta- 
big bedredez, og i Das er« data 
t Stand til at melde, at hanc Linie 
er ubrndte et tystmtechu Gen-Zc .fet W hamkettbe «,Tukt’ck" 

Legt-M gener est-W vene- 
·««.z.· 

llvancen niin Kosten nordpaa Det; 
fan trygt siges, at Tilitnentiered Fla- 

getJ førfte Face er endt. 

Ludendorff beregner Situationen- 
og han finden at det stockte Frem- 
stød mod sinsten har bragt Tab faa 
vel som Viiidiiig. Storbritanien bar 
qfort sig Medici- Det ser Fremti- 
den tmstig i Møde Det trot, at( 
detsJ tapre Tropper bar vejret det 

vierste of Orkanem og at Død og 
Ldelcquelse er, livad Lndendorff 
bar vundet ved at ofre 150, 00 

Mennesker og en nmoadelig Masse 
as Amunition san har drevet 
Viiterne fm den dyrt erlwervede 
Passchendaele Nidge, han har avan 

ceret Beft for Amentieres, og tagct 
en Del Fanger og nogle Kanonei 
og ødelagt Oplag af Forsnning, 
men lmns Forng paa at bryde igen 
neni er lige san lidt lykkedes som 
Königs lange Kanipagne for Pas 
schendaele Nidge Vegge var faul 
kaldte »Nær- Sepre«. I 

Ludendoffs Tropper er længerel 
fra deres Basis og tvungne til at 
føre deres Fornødenheder over det; 
oprevne Land Øst for Ypern dg» 
Vesi for Arnientieres —— Tid eij 
Königs nicegtige Allierede og Lus; dendoffs stwrke Fiende De fran-; 
fke Reserve-r er nu, bvor de heb-ves; 
Mindest og Ludendoff bar tabt en: 
Del af sin Initiativ. Tyskerne er" 
lidt nærmere Kosten, men det betri- 
der inqentinq, dekfom de holdes, 
bvor de nu staat-. Lndendorff er 

slcmet, niedmindre han avancerer: 
Hain bar windet, bvis han holder 
Ub. i 

Z ø n d a g. Fra den anterit«an- ; 

fke Herr i Fraiikrig, ZU. April.! 
Amerilanfte Treppen der vogter 
Kampliniem der løber gennem den 
lille Land-Ihn Zeicheprey, Nord» 
fur Tonl, lmr tilføjet Tyfkerne ets 
NOT-erlag 1200 tuske ZHldate dkt 

størfte Anteil, der hidtil hat vasuW 
mwendt til en offensiv Operation» 
mod Lilimsritanerum kostele imodz 
thuerifanernes Ziilling paa en Milc- 
Front Veft for Hennerssstuuen ef- 
ter et fnmtelig Bombardement af 
Gag- og Bomben Det lylledess Fjens 
den at trwnge igeniiem Frontliniensts 
Ldbegrave og at indtage Zeiche- 
Jprceix men efter et rasende Hamm- 
sqetnceng, der fortsattes end-m vcd 

Plitencstid genindtoq Ameritanerne 
sved et Modangreb Land-Ihnen og det 

nieste as Grunden, sum var tobt tid 

iigere pcm Tagen Jugen Ameri- 
kaner togeg til Junge Amerilmiers 
sie tog tre Tystere Tyskerne lst 

Efton Tab. Amerikanernes Tals um- 

ikke store. 
« 

I Mandag. Ass. Press. Den ty- 
lske Omsrlununando, der liavde viel-et 

nlwldig mod den britiske Front i 

Flanderen og i sit Forspg pna at 

stille den britiske og fransle Hasr 
ad, prøvede saa iin Lykke mod 
Amerikanerne Nordvest for Tonl- 
Men ogiaa her flog dens Ztrategi 
feil Skønt Tusker-ne nnareb i Val- 
ger used langt overlegen Stock-, 
holdt Amerika-lerne og Iman 
masndene deres Stillinger m til- 
fsiede Fjenden stort Tab. Hvad 
Tysterne vandt i Førstningeik er 

blevet genvunden, og Søndag Af- 
ten fang Amerikunerues og Fransks 
masndenes Linie genoprettet « 

Sidste officielle Meddelelse fra 
Berlin paastaar, at Tysterne tog 
183 Ameritanere til Faust-, erob- 
rede 25 Mastingevwrer og mengte 
over en Mit iqennenc den ameri- 
taufke Linie ved Seicheprey. Der 
foreligger ingen Stadfæsielie af 

dennc Meddelelie Heller den tilføjes 
de Padstand at Amerikanerne led 
store Tab. Dei iynes imidlertid 
indlysende, at Kampen har( været 
bitter, og at det var de ipecielt trie- 

nerede Tyskereö Ambition at knuse 
Ameritanerne. Alt, hvad stod til 

Fiendm Raadighed bragtes i An- 

spendelse under Kampem der va- 

Yka irddg m hen ead O- ’«11tkods KMeVlfigen og 

ke imod dem kcempedc Amerikaners 
ne haardnakket og gav kuu efter 
Tomme for Tomme og først efter at 
de hade tvuuget Tyskerne til at 
betale der derfor i drcebte og saas 
rede. Og som allerede sagt vandt 
de siden det tabte tilbage. 

Tirgidag.« Ass. Press. Ve- 
givenhederue lang-Z Kamplinien i 
Frankrjg eg Belgien peger i Ret- 
ning af Geuoptagelse as den tyske 
Offensio Siden det grusomme An- 

gred paa Amerifanerne ved Zeiche- 
prey bar der ikke voeret nogcn sper- 
lig Kamp langs Fronten, men der 
er det, som tyder paa, atTeutonerne 
er nassten fcrrdjge til atter at be- 

gonde at slaa til med Forbammereu 
inwd de Allieredes Heere -—— Med 
mindre senere Operationer har væs 

ret sorestilte, saa er det sandsynligt, 
at kommende Uge vil blive Vidne 
til store Bevmgelser sra Tyskernes 
Side. Et Augreb vil rimeligvis 
blive rettet imod Robccq Nordvest 
for Vetlmne paa søndre Sidc as 
den Salient, der er drevet i de Al- 
lieredes Linie bag ved Armenties 
res. Det andet ventes at ville 11dvik- 
le sig neer Mesnih Nord for Al- 
bert, paa Nordsiden as Somme- 
Salienten. 

Dags Morgen. Der bereite-S 
om et dristiat Angreb paa Tusker- 
nes Ubaads Basis ved Ostende og 
Jeebrüqqe Vritiske og sranske fri- 
billige er sejlet ind i nasvnte to 
Byers Havne paa Belgiens Kost 
oa bar der sasnket gamle Krydsere, 
ladet med Kommt-, i Udløbet sor 
at bindre Tuskerues UbaadsiVirks 
somlsed Nojere Efterretninger mang- 
ler. 

En anden Beretning er as Be- 
tt)dning. Tusfland skal have sendt 
Holland-Z Regerittg et Ultimatum 

og gar Fordring paa Transporl 
as Kriqsformsdenbeder iqennem Lan- 
des og Holland-Z Neutralitet tritt-s. 

«-k-x--VW «-«-«-—-M-x- 
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III-ZU rsjef issjuss E 

Jngcn tust LicufitI Lincolm Neb. 
III. April Bi.n«qe1·1nester Miller Unr; 
fororduet, at kUcikmeapoliI Simifo-i 
niorkener, sont ffnl give en swncert 
lnsr Quan iffe man udføre t1)s1" 
Musik« Erkestret ledesss nf Emil 
Lberhoffer 

. 

Mod Tuskunderuignina. Plnladels 
plna, Pa., 20. April »Juki-Z of 
the dlievolution« Our pua sin tre- 
cmrlige Koxtqrtss, sont findet Sted 
ber, vedtaget en Resolution mod 
Tnshtndervisniim i alle offentlfge 
Skoler og Lceremnsmlter. 

. 

Billederne nmntte nd. Zt. Luni-J. 
Mo» W. April Der er her givet 
)Ordre til, nt fire Billeder af Med- 
Ilennner af den tnske Kejferfamilie 
skal ndtnges af en Bog, sont er un- 

der Trukninq Bogen er paa Tyfk 
sog indeholder en Beskrivelse af lGn- 
unver, 

En Fredrelandsven New York- 
20. April En blind Mand, Wil- 
liam Beutte, erklærede, do kmn frem 
ftilledeip for en Registreringskomi 
mission i Brooklynt 

»Im kan ikke kæmpe, men jeg 
kan vafke Tallcrkener.« Han op- 
fordrcsde Kommissionen til at fende 
ham til Camp Dis. 

De drak chferenss Skaal Onk- 
land, Cal» 20. April. Overretsi 
dummer Ouinn bar stadfæstet en 

Politiretsdom ifølge hvilken 9 vol- 
kendte vakere idømtes 90 Dages 
Fængfel og 200 Dollars Mulkt for 
at have udbragt Kejfer Wilhelms 
Skaal pan en berværende Hafe. 

. 

Byen Kenoskuy Wis» bar adops 
teret 100 franfke faderløse Børn og 

forpligtet sig til at førge for dem 

i Aar-— Der blev bevllget Bssöo 
M , de M q- net- 

Meninchn, at der skal hvort Aar 

sørgcssrs for VIII-neues Underhold. 
f 

« 

Den tyste lutyerste Menigl)ed; 
i Locust Grove, Ja» hac besluttehj 
at de tystc Bogstaver over Kirkedøsj 
ren ital erstattes mcd engelske, og’ 
at Ordet »tysk« skal erftatteii medH 
Ordet ,,eugelsk«. Det tyske SprogH 
vil iktc dlwe urugt mere der. Deo 
vil blioc auffasst-: cugelste Salmc » 

mager juausst mutig. i 
. ! 

Ud mcd Hvedm Fargo, N. D.,» 
16. April Statens Ernæringsadmixs 
niftrator, Dr. E. F. Ladd, har gi- 
vet Ordre til, at Farmorne ital 
scelge dercs Hvede inden den 15· 

Maj, fordi der er BrødmangeL 
Hvis ikke Fartnernc gør dette, vil 
Hveden blive bcslaglagt, siger han. 
Farmerne faar beholde chde nok 
til Saakorn. 

l 

Senator Lenroot Washington, 
D. C» 19. April. Jrvine L. Len- 
root of Wisconsin tog i Gaar Sco- 
de i Senatet som qfdøde Senator 
Paul Huftings Eftermand. Sena- 
tor Knute Nelson af Minnesota led- 
sagedo Mr. Lenroot op til Vicepræst 
sidentens Pult, idet Senator Las 
Follette, fom vcntelig fkuldc have» 
vist fin Kollcga dcnne HøfliglnsdH 
iksps tmde indfundet fig. i 

- ; 

To Officcrcr afskediges. Wasl)jng-J 
ton, D. C» 16. April. Løjtnant 
Grant T. Noth og Sckoudløjtmmt 
William Z. Hart ved Fort Boujas 
min Harrisom Jnd., er affkcdiget 
af Hærcn for ved flerc Auledningcr 
at have foretaget Ture til New 

York med en Sergeants Huftm 
Uøthmnt Noth idømth des-Juden 6 
Maaneders Arrest i Fort Jay, N. 

lY· 
Mmgci musi- Licuralcki Stillivass 

tu, Lkla., M. :’ipi«il. Eil Flut af; 
senkten sivindcr tug i Dag fat paa» 
In fuiiidoligc Liiisdicmmcr af en« 
Tcatertrup, sont opfortc ist ansiede-» 
läg Stykke ber. Moden-H uogle of 
siniudesrncs iioldt Politict tilbagez 
Vieh F)icvoll)erc. giw de vorige dismT 
Hi Locrimling mcd Tiærc og Fiaer 
iDis to Einespillcrinder blcv dcrpcms 
ikkwigct til at kksvs Viirct nd as Izu-i 
m og rojse dort med sorsto Tos. 

I 

Jutct ,,Mndc in Germuny« Phi- 
Eladclphia, Pa., :3(). April. »Mode- 
in Germany« biivcr fjcrnct fra de 

Tini-it uvcntcdc Siedet Dct bleu i 

Juki-mi- opdaget i jelvc den ærværdis 

'AS Sal, hvor Uafbængighcdsorklæs 
singt-u under·tisgiicdess. Eil britisk 
Eificer, som Disfmtc Bugningcm 

·-ik' i ist Ojnrms af ilnflmsngighkst 
«E«s.iisn Wi- pan ist Tisrmumptor, sum 
Ilion opdagcde vnr mærket »Mode- 
Iin Gcmmnn«. Therciiometnst blcv 
ins Forvalteren bisordret fjcrnot 
i 

O 

: Zins Kvindcrefolutioneu Indian- 
tapulics Jud» 2(). Aprii. »Wonmn’s3 
anchifc Lcaguc of Indiana« hat« 
inm sin Konng her vcdtaget en 

Resolutionl inmd Undervisning i 

Tusk i Jndianas Tillmueskolcr og 
Middelskoler. 

Kongressen vcdtog ogfaa Resolu- 
tioncr, som anbefaler Vedtagelfe af 
de føderale Kvindcstcmmcretsi og 
Forlmdsforflag, og Mifs Jeanette 
Rankins Bill, som gaar ud paa, at 
amerikanfke Huftruer af Udlcendini 
qe skal bobolde deres Borgorskab, 
og som tagcr Ordot for, at Lærere 
skal være Borgcrc af U. S. A. 

Børnene brændte Bngerne Lima, 
O» 19. April. 600 Middelskoleele- 
ver marscherede Onsdags Ast-en ud 
til Byens offentlige Plads,« hvor 
3000 Mennesker var forsamlet,- eg 
brændte deres tyfke Læsebøger og 
Grammatika, samt- sen Maque 
Mk Litteratur. En- Straamand 
forestillevde Geifer Wilhelm, lich 

Xfo ins-i W 

Mcengden sang Fædrelandssange 
Samtidig blev Straadukker, fere- 

stillende Skolebestyreren og en tid- 

ligere tysk Leererinde, ophængt udeni 
for Stoleindgangen. De fkal efter 
Sigende have nægtet at give deres 

Tilladelse tit ar urcende Bøgernez 
f 

Krigens Rædsler. Washington, D. 
C» 19. April. Et officielt Telegram 
lnsrtil fra Amsterdam siger, at utal- 
lige saarede tyske Soldater bukker 
under i Røde Kurs Autoucobiler, 
paa Sanitetstog og i Hundreder 
af Vogne langs Vejsene, furdi der 
ikke er Midler til at pleje de Tu- 
finder af spredte saarede som kom- 
mer fra Fronten, Det hedder at 
Gl)ent, Courtrai, Brslgge og andre 
store Vyer er blevet otndannet til 
rene Hospitaler, og at der endog 
stilles Baarer paa Forttovene.. Det 
meldes, at den tyfke Oveskonnnando 
er foruroliget over det store Antal 
snarede. 

I 

Borgerkrigen i Finland og Tyfk- 
erne. New York, 18. April. En af 
den finske »R,øde Garde«s Med- 
lemm-er, Santeri Ruorteva, der er 

Reprnesentant her i Landet for den 
,,røde« eller provisorifk Regering, 
sont har forladt sit Scede til Pe- 
trogmd, erklcerer, at »Tyskland gør 
Finland.til et andet Belgien«. Han 
siger, at Tusinder af Mænd og 
Kvinder, først og fremft Personen 
som indtager en fremtrædende 
Plnds i Arbeiderbevcegelfen, er ble- 
vet skudt. Gan siger videre, at den 
finske ,,Feudalklasfe« tilftiller Ty- 
skerne Navnefortegnelfer over poli- 
tifke Modstandere og at profkribere- 
de Personer nun-des benfnnsløft 

— —«-...z.«-- -....-— 
»W- »k- 

Horden rund-t. 
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Officcrcr im Russland En nl 
tin-disk Samt, l« szllinil »ein Oft 
ficcror af dot russiskc Flyvckorps ist is 
milonnnist bottil misd on Stillclmvz 
dumpor. Dis or alle dokoretot fot 
ducs Airksomlwd paa de ustiigsils 
og tyskcl Kiigs teatre, og citlmrei, 
at do vil tilbudcs det britiflc Flutw- 
forvss dort-I Tit-nostcs. 

II 

Cn nrgcntinsk Lisftnant flmsisi o l 
vcr Ellndvsbszrgcsno Vucnos TilirisJ 
»i. April Løjtnant Cendislarial 
of den nimntinskc Oper flof i- 
Stcmr i et Aeroplan ovcsr Unbes- 
biemisno fm Psmnla i Argentinn 
til Cnrieo i Chile. Afstanden er 

JIRO Mil, og Flyticsrcn memttcs stigis 
til en Høich af 3,200 Meter-. Dotte- 
.I-r førfte optcgnedo Aksroplmthnvi 
Fnina one-r Andissbfergcsne 
i . 

De Jlllicsrodc i Østcn London, 
16. April Blokadisministor Lord 
Robert Eiscil udtattc soiu Svar 
paa en Jutcsrpollation i lludorhus 
set i Guar: 

»Der er ikkc givet nogen Garanti 
for, at de britifke og japanskcs Trop- 
ppr vil blivc trukkot tilbagc fm 
Vladivostok, san fnart sont Ordcsnsn 
or gonoprettet, men dct haabes, at 
Affæren snart vil være ovre. 

I 

Atter tysk Mytteri Amsterdam, 
19. April. Det er bragt i Erfa-· 
ring her, at der har fundet Sted 
endnu et Mytteri blandt de tyfke 
Tropper i Lejren ved Bevorloo i 
Provinscn Limburg. ngaa dettc 
Myttcsri udbrød, da der kom Ordre 
til Afmarch til Fromm Dot bed- 
der, at mange Soldater blev fkudt, 
og at Urolighederne nehmt-en 

. 

De ulykkelige Armeniere. Jeru- 
salem, 16. April. Britiske Lasteaiis 
tomobiler bringer 1,500 Armeniere 
hertil Armcnierne er overlevende 
efter de Tusinder, fom blev for- 
drevet af Tyrkerne for over to Aar 

fiden, og fom blev fundet under et 

Forføg paa at naa vJerieha 6000 
syriste Flygtninge fra Es Salt, iom 
ists-si- MIsngk-..sss »I- 

YHmY ventes til Jerusalem denne 
Ugc. J mange Manneder er fra 20 
til 230 nf Flygtuingerne død af Sult 
hver Dag. Der var oprindelig 10,- 
000 Flygtninge. 

I 

Underjordifke Teatre i Paris. Pa- 
ris, 18. April. Luftbombardemens 
terne paa Paris hat faaet Jndrcts 
telse af underjordifke Teatre til 
Følge. Der vil blive indrettet to 
saadanne Teatre. Det ene, som vil 
faa Navnet Abri (L1)), sknl ligge 
paa en af Boulevarderne. Det an- 

det skal ligge paa det gamle »Ca- 
veau de la Revolutions« Plads nch 

ved Palnis Royal. Palais Royal 
Teatret vil give fino Forestillinger 
ber. 

O 

Den islandfke Polarforfker Ste- 
fansson ligger sng af T1)fus. Fair- 
banks, Alaska, 17. April. Fra Fort 
Yukon i Alaska er der kommet en 

Meddelelfe om, at Vilhjalmur Ste- 
fanssom som overvintrer paa Her- 
skbelsømh ligchr fyg of Tyfus, og 
at hans Tilftand er meget alvorlig. 
Dr. Burke, Fort Yukons Missionss 
læge, begab sig øjeblikkelig paa Vep 
den tre Hunbrede Mil lange Bei 
nordover. Han medbringer fem Hun- 
despand, fom han vil bruge vekfels 
vis. Paa denne Maade haaber han 
at naa Stedet paa ti Dage. 

. 

En nedfkudt Statue. London, 18. 

April. Den berømte hældende Sta- 
tue af Jomfru Maria paa Dom- 
kirken i Albert, som nu ligger in- 
denfor de tyske Linie-r, blev skudt 
ned sidfte Mandag, bedder det i et 

Telegmm fm det tnfke Hovedkvarter 
i Frankrig til Reuters Bureau. 
Korrespondenten siger, at Statuen 
blev skudt ned af det tnske Ar- 
tilleri. inen at baii itke ved, om det 
sknldes et Tilfælde eller Bauch- 
lisnie -—-— Albert lim- vceret i TU- 

fkernes Besiddelse siden Vegnndeli 
sen af April. 

. 

Er sitter paa Zeiten« Stockholm, 
16. April. Amerikanste Soldaten 
sont ei- tiiget til Zunge af Tuskerne, 
fisler sig sikre pau, at de «.’llliei·ede 
vil gaa sejrrig nd af steigen »Einn- 
fka Dagliladet« offentliggint unsinn- 
tale i denne Retning Inellein tre 

tilfiingetiigne nineriknnste Lasger ng 
Bliidetci sierrespondent Jngen af 
dem var begejslret for de-rigeii,« si- 
ger Bladet, «men de udviste den 

samme ftandyaftige Fland, som de 

britifle sauget-. De havde den støri 
ste Tillid til Linieiikas Hjcelp i 
Krigeii.« 

Tysterne og Luftangrebene Alm- 

flerdani, Ili. April. sil. et Tele- 

grnin fra Karls-ruhe til ,,Fr«:intfur- 
ter ;—’,eitung« hat« de Illlieredeizs Flu- 
sverangred pau tyjle Byei«, found-gn- 
;gieldelse for de tvske Flnvecingreb 
Epaa allierede Born-, fcmet til Folge 
en officiel Annwdning fra Sturheris 
tngdøinmet Baden til Berlin om at 

forsøge at faa indqxiaet en Oder-ens- 

ikomst niellem de redigiert-fide Lan- 
de oin at oplnire med Flnvenngreb 
udenfer Kriggoinmaderne. J Janu- 

sar nedkastede britiske Flyvere ti Tons 
fBoInber paa Karlsruhe 

O 

Ukmsne og Russland Amsterdam, 
22. April Jfl et Telegram til Ber- 
lin fra Kiep fremkom de russiske 
Nationalkmnmisscerer Onsdag med 
et Forslag til Ministerraadet i 

liandlinger, og at Forilaget blev ak- 

lcepteret llkrcenerne bar fendt en 

Kurer til Moskwa med de ukrænfle 
Autoriteters formellem Akceptation 
af For-steiget Fredsunderhandlingers 
ne vil finde Sted i wirst 

Tyske Blade figer, at Tyskland 
er ifræd med at genoptage den per- 
manente diplomatiske Forbindelfe 

den tidligeke tyske Minister i Græs 
kenland, iom nylia udnævntes »til 
tysk Ambastadør i Ausland attei- 
lte tra Berlin til Mpstwa ,i Tars- 
OW — isgs »H» 

N 

Ukræne oni at begynde Fredsunder-· 

med Rusland Orev von Mrbach, 

,k sp« 
« »Vi- 


