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Ugens Kampe hat ikte givet Re- 
fultater af Bewdnins. 

Tors dag: —— Ass. Press: Ty- 
Her-m der har lidt Nederlag ined 
gyselige Tab under ethvert Aiigreb 
paa Ypern-Fronten, har ikke gjort 
nye Fersen Uvirtsomyed herskede 
Onsdag foran Stillingerne, som de 
dritiste og franste Tropper holder 
beset, uagiet det var Tysternes særs 
lige Ambition at indtage dem, Bri- 
terne holder besai. 

Siden Mandag har al den AktiviH 
tei, der hat visi sig i denne Ress 
gion, været fra britisk og franski 
Side, hvilke begge har bedret deres 
Stillinger — Franskmændene neer 
Leere og Briterne ved Meteren. Pan 
begge Settores er der vundetGrund 
og iaget Jungen 

Standsningen i Tyikernes Offen-« 
siv bar imidlertid næppe tages sont 
Beine for, at de har opgivet Tankeni 
om videre Forsøg paa at bryde de 
Allieredes Linie. Lange- l)ele denne 
Froni brøler dekes store Kanoner,s 
og Bomber af alle Kalibre falderx 
og plsjer Grunden bag de Allieress 
des Linie, og tyske Reservetroppers 
frei-es til Fronten for at fylde Plads 
sen, de faldne hat ladt tom 

Jmidlertid sender britiske og fran- 
fte Jlriillerifier en veritabel Negn 
of Bomder paa Mont KemmeL detj 
verfenilige ftrategifke Punkt, soms 
Tnsierne vandt i Ypern Sektor 
Hidiil bar de allieredes Kanonen 
hindret Fjenden fra at sortsætic sin 
Stilling paa cis-jens- Top, og der-s 
sont dette Arbejde fortiættes, vils 
seid-Ins Top rinteligvis snart vise 
fig at vckre en Dedsfælde for dens 
Erodiere 

Zannne Tag nieldes, at et tysk 
Angred var leveret imod Amerika- 
nerne i Methoden as Villieresi 
Breionnenx, men det blev tilbages s flaaet med ftort Tab for Fjenden » 

Fredag. —- Jntet videre fras 
felve Stagniarken i Dag Frei dens 
amerikanika Lejr i Zrankrig iiiisldee,s 
at Col. Richard H. Griffiths, ders 
konnnanderede en Bataillon Infan- 
teri, er bleven drrebt i Pitardiet af 
en Bombe-, som sprang lige foran 
hinn, just fom han kin nd of en 

,,Dngont«. —- En amerikanst Flyi 
ver har bragt sin 4. tyske Aeros 

plan iil Jorden pcm den amerikan- 

ste Front Nordvefi for Tonl. Dei 
var Lejtimnt James A. Meiimcrz 
han var ca.1500() Fod oppe, oa 
der sind han en Illbatroci Ein-idem 
saa han faldt onigiven af Flammen 
Løjtnant Meissner er 21 Aar gl. 
og en ,,graduate« fra Tornell 

Vordem — Ast Press. Ty- 
skerne, der har ins-di Modgaug nn- 

der deres Operationer paa nordre 

Zidc af FlandersSalienten, hvor 
Fransiinændene ogBriierne var staa- 
et Stulder mod Skalder i For- 
ivar at Opera oq den htje Grund, 
der danner et Bolvært i Fronten 
af Greuels-Hemman har efter hvad 
de Wie Eftertetuinqer tyder paa, 
vendt fis mød Svdiiden af Bluts 
leni de Alliereded Linie i nordre 
Iranttiq. 

Terms Rai oa Frei-se ihn-! 
det tysie Aktilleki at have verei 
reitet mod Linien mellem Givenchyj 
og Newpe Skoven, oq maaste Stett-i 
den fnart vil rette et Angred mod 
dette vitale Punkt i den britiskes 
Linie-. 

Meldinqer fer- det britiske Gered-s 
wartet for-treuer om fryqtelig Kano- 
nade i Links-Sauen hviltet kan be- 

iyde den Oel as Slaqmarten i 
Flut-dem nær Meist-illa hvor Ty- 
steme gjokde dere- stssrste Frem- 
qang efter Nunentieres FAUS- 

Csndaq. — Its Mk Glis 
rig- illnsatn fuplerer nosle If Da- 

qens vWV M- U U for-s 
siclle om kritiste jkonoinisie oq po- 

-- titiste tilfiqnde der W ins-s 
rename- at udvikle fis die-inne Mis 

sont detsz Heere oed Fronten tilsys 
neladende er paa Nippet til at le- 
vere et nnt Angreb inod Italien. 

Krisen i Wien har givet sig Uds 

slag i, at Kejfer Karl hat opløst 
det sftrigske Parlament og sendt 
Medlennnerne bort fra Honedftaden, 
og lian har ladet erklære, at Tvangsi 
midler vilde blive anvendt for at 
forliindre »dem fra atter at snnilecx 

En Offentliggørelse lægger det 
klart for Degen, at Regeringen for- 
tnedigedeis af den lovgivende For- 
famlings Splittelse angaaende Er- 
neeringsfitnationen og de forfkellige 
Raceforfkelliglieder i det politiske Les 

gerne og ønfkede frie Heender de 
nasnneste faa Maoneder. 

En saa drastig Handling over 

for den Uro, der finder Sted helt 
igennem ØftrigsUngakn fom Folge 
af Krisens Bär-weiser og de altid 
stedfindende Racevanskeligheder vil 
gøre, at Udviklingen af Situationen 
i DobbeltsMonarkiet vil blive fnlgt 
nced den niest ipændte Interesse. 

En anden Ass. Pr. Melding siger, 
at steifer Karl er afrejft til Fron- 
ten og hat bebudet stcerkt forøget 
Attivitet langs den østrigsitalienske 
Linie, hvor en Fornyelie af den 

teutoniife Offenfiv længe hat truet. 

Mandag. — Fra Genevcn 
Schweitz ftrives under d. Maj: »Det 
tundgøres officielt jra Wien, at 
steifer Karl, den øftrikjfke Sink- 
scigef og flere højeke tyfke og øftrigs 
fle Officerer ankotn til den østrigs 
sie Front i Gaar. Dette tillige med 
den hetydelige Troppebevægelse i Ty- 
rol og Trentino, yvoroni der mel- 
des fra Landets Jndre, udlcegges 
soin Tegn paa, at den lienge be- 
budede Offenfiv pan den italienske 
Front snart vil blive begyndt. 

Zannne Dag nieldes fka London, 
at Tnslerne Zendag Morgen an- 

greb dezi nye Ztilling, fom Bri- 
terne vandt Fredag Aften paa 
Krigsfronten i Flanderen mer Hin- 
Sei-, Nokdvest for Bethnne. De dre- 
ves tilbage nden at have vundet 

noget 
Zanmie Dag meldes fra det dri- 

tiske Hovedkvarter i Frankrig (nia 
Lttowa), nt anskmasndene og Bri- 
terne under en heldig Operation 
nielletn Locere og Droconrf freisi- 
skød derecs Linie over en tnsinde 
Yards Front til en ciiecnienisnitsi 
dnbde af 500 Ya1·d—:s. Briterne tog 
48 Fanger og Franskincendene 32. 
Fjenden blev drevet fra to eller 
tre mindre Farme, og de allierede 
indtoq liøjtliqgende Land ncer Kont- 
kot. 

T i rsidag. —- Ruitrnlske og ka- 

nndiike Tropper er i Virkfonihed 
paa den britiske Linie paa vitale 
Punkter as Zlaginarken i Frank- 
rig. Australerne hat angrebet Ty- 
stekue m Morlanwukt mellem Au- 
u·e on Zonnne Floderne Øst for 
Amiens og bar fremmet deres Linie 
Treiierdedel Mil sont Folge af to 
Ztorinanfald paa de tyske Stil- 
fingen 

Kanadierne bar vist sig i Arms- 
Emcen, laanere sydpaa, end de har 
Met, siden Wen begyndte i 
denne Egn den l. Marts. Denne 
Dei as Linien er i th Grad be- 

tydninstfuld da den forsvarer Ar- 
ras fra Sydvest og omfatter fan- 
danne Lokaliteter fom Neuvilles 
Vitassh Meteotel og Pauker-im St. 
Mate, bvot der bar ftaaet svære 
Mist-, fiden Tyskerne lsb dereg sto- 
re Offensiv as Stabelen. 

Ira Amerikanernes Lejr i Frank- 
riq meldeö: Systeme har foretaqet 
et stærkt Daseinqu paa de ameri- 
kansse Tropper i Mkardiet i Li- 
bet af Ratten. Fjrst paa Ratten 

feudte de over 15,000 Bomben sam- 
meniat veesentlig af Samen-Gas, 
i kort Tid Disse Bomber inlgtes 
ved Midnatstid us M MS Attil- 
lekiild. Flete hundrede Sasbomber 
ialdt paa den mnertkanste Linie. 

Dette starke Anat-eh er maaske 
Jordnd paa Jnianterianqreb, men 

set-sinng- Mænd se belavet paa at 
mtde M ism helft 

i 

Dass Morgen. — Not en 
Dag er rundet, uden at Tyskerne 
paa Vestfronten har gjort Forsøg 
paa at fokny deres Offensiv. Langs 
den hele Linie har der været Ar- 
tillerisDueL paa visse Punkter af 
betydeljg Jntenfitet, og de Allieres 
de liggek i deres Stillinger og ven- 

ter med Spænding, men ogsaa en 

Følelfe af at vcere i Stand til at 
ins-Ide, hvad der maa komme. 

Jutet Sted har der vceret Jn- 
fanterisAngreb af Betydning ud over 

Togter. Sydveft for Arrasz nær 

NeuvillesVitasse udføkte Kanadiers 
ne et heldigt Togt Mandag Aften, 
drcebte et Antal Tyskere og erobres 
de tre Mastingeværer. Franfkmænd 
i AmienssSektoren udførte lignende 
Manøvrer med Held. Desuden af- 
slog de et tyfk Forsøg paa Anat-eh 
Angrebet paa den italienfke Front 
ladet ogfaa vente paa fig. 

i-—--—-.s-.o.-——s—- 

Ballen-music ved Ousaya. 

To Mund dreht, alten kommen til 
Stude. 

Fredag Morgen i fidste qu lee- 
stes i Omaha Bee:T-o frivillige 
Mcend af fjoktende BallonsKomi 
pagni blev brcendt ihjel Kl. 8,30 
i Aftes, da en »Pølfe« Ballen eli- 
ploderede i sit ,,hangar« paa Mar- 
len, en Mil Nord for Fortet i 
Florence 

Seks Mund fra Kompagniet i- 
dentificerede de døde uofficielt fom 
Fred Begl, 19 Aar, og Davis, 
22 Aar gammel, og erklærede, at 
de nylig var bleven flyttet til Fort 
Omalm fra en af de nordre »Anm- 
Cmnpg«. Beaks Hjem figes at vag- 
re i Minneapolis. —-— To aner 
Zoldater blev alvorlig forbrændt og 
menes ikke at kunne komme fig, ef- 
ter hvad Lægen siger. Yderligere 
16 blev forbkændt, fmen man kunde 
ikle endnu i Aftes afgøre, hvor al- 
vorlig del-es Brandsaar var. En 
Lasse, sum passekede gennem Despi- 
talet i Nat, sagde, at alle de saure- 
de fov MI- 

,.« k- G 

Østtigfke Troppcr gøt 
Opcøt. 

Lin Its-s. Paris-· Korrespondent 
striver under l. Maj fra.London: 
»Ehe Daily Mail Korrespondent ued 
det italienike Hovedkvarter siger, at 

benciske Soldater slutter sig til de 

italienfke Troppcr imod Østrig, og 
at flere Detaehententer allerede er 

pan den italienike Kamplinie og 
bærer italiensk Uniform Denne Op- 
lysning er Padseret igennem baade 
de italienske og de britiske Censos 
rers Hænder og fynes derfor at 
maatte vcere autentisk. Bøhlnernes 
Mangel paa Trofkab can i nogen 
Maadc for-klare Udfættelsen af den 

længe omtalte Offensiv af Østris 
gerne imod Jtalienerne 

De deserterende Detachementer til- 
hørte en CzecksSlovak Arme-, der 
dannes i mange Centrer af tidligere 
Underfaatter af Kejfer Karl. De 
holder allerede Stillinger befat paa 
ssere Punkten 

Man ved, tilføjer Korresponden- 
ten, at der-s« Ankunft allerede har 
givet Aarfag til Forvirrinq blandt 
de østrigiungakske Kommandørety 
der frygter Virkningen paa deres fla- 
viske Treppen Nu, da Fjendens 
flavsske Tropper ded, at dereö feel- 
les Slaver kcemper under det ita- 

lienske Banner i fuldstændig For- 
staaelfe med Jtalienerne og med det, 
for Sie at vinde absolut Uafhæni 
gished for dereö Fcedreland, faa kan 

hele dereö Holdning, tilføjer han- 
let nndergaa en vigtig Foraitdring. 
W 

.-» VDM«M. k- 

Yort eget Hund« 
Stateu Minnefotas Velfcerdskos 

mite har beste-tit, at ingen anden 
kan blive Lærer eller Lærerinde ved 
de ofentlige Stoler, og heller ikke 
ved private Stoler og ved Menigs 
hedsstolerne, end amerikanske Bor- 
gere Dette gælder baade Normal- 
skolerne og Universitetet. 

. 

New« York ,,over Toppen«. New 
York, 4. Maj. New York BGy gik 
»wer Toppen« i Dag og Æresflas 
get blev hejst paa Raadhuset. For 
New York Distrikt var Quotan 
s900,000,000. Der var en Mængde 
Subskriptioner de sidste Timer, før 
Kampagnen sluttede. 

. 

En Gummifabrik brcendt. Fin- 
lay, Q, 4. Maj. «Giant Tire and 
Rubber Coinpa111)«'sAnlæg her neds 
hmndte Dags Morgen. Flere af Ar- 
bejderne reddede sig i fidste Øjeblik. 
De tabte Værdier anslaas til suc- 
Q00. Oele Fabrikken var omfpcendt 
af Flammerue 10 Minutter efterj 
Jldens Opkomst. 

. 

Aviserne protefterer. Wafhington,« 
D. C» l. Maj. Reprresentauter for 
»American Neids-paper Publishers 
Association« har i Gaar sendt Se- 
-uatets Posttomite en Protest mod 
Forhøjelfen af Porter for andeu 
Klasfes Post, som i Henhold til 

Krigsskatloven trceder i Kraft l· 
Juli. Planen foreslaas crndret, for 
saa Vidt soin den angaar Aussen 

. 

De fendtlige Udlændinger New 
York, l. Maj. Walter Sprach-T en 

Nevø af Sittkerkongen ClausisZprecb 
les, er hlevet forbudt Abgang til 
«Sukkekfabfikken i Yonkers, Hm hatt 
har vceret Beftyrer af i 16 Aar. 
Jfl. de føderale Llutoriteter er han 
fjendtlig Udlasnding Han skal ikfe 
have udtaget Naturalisationgspapireh 
fkønt han bar opholdt sig her i Lan- 
det 30 Aar. 

Mennoniternu og Krisen Yanks 
ton, S. D., 6. Maj. Memwuitch 
sum bar ou Koloni lnsr i chrl)eden, 
vildc ist«- kovc Fril)ed»:slmnd-I, da det 
ifke stemte mcd den-L- roligiøse Op- 
fattelse, meu de satte sig ikke til 

Mudvccrgc, da de, squ havde med 
Lamms Subfkription at you-, kom 

og fratog dem 1000 Kreaturcr. 

chegct vil blive folgt for 835,000, 
som fkal anbriimes i Friljcdszl)onds. 

Sm. Stola-is Eftvrmaud Jeffers 
son City, Mo, Im. April. Xenophone 
P. Wilfley, Formauden i St. Lunis 
Valgkonunissiotk ankam hertil i Dag 
for at modtage sin Udnævnelfe til 

Forscmdssenator ofter afdøde Sc- 
nator Willimn J. Stank-. 

Guvcrnør Gardner oplyste i Af- 
tes, at Mr. Wilfley vars blevet til- 
budt Scnatorstillingen og havdc 
akcepteret den. 

Laanct overtcgnet Washington» 
D. C., -1. Maj. Substriptionerne 
til det tredie Frihedslaan har naaetH 
de tre Billioncr Dollars og var; 
Dass Morgen paa Vej mod den fjeriI 
de Billicm 

Jndberetningerne i Astes viste en 

Overtegning paa 6 Millioner Dol- 
lars, og en uhyre Sum ventes ind- 
bcrettet i Dag. Det er mullgt, at 
de endelige Opgavcr vil vife en Sum 
paa 85,000,000,000 en Overtegs 
ning pag 40 Procent· 

Mellcm 15 og 18 Millioner Per- 
soner hat subskriberet. 

. 

Tag hele Forsamlingen. Detroit, 
Mich» 2. Maj. Paa ,,Jnduftrial 
Vetters of the Worlds« 1. Maj- 
mtde her i Gaar arrestercdeö hele 
Forsamlingen paa 1,200 Pexfoner 
De blev bragt til Politistationen og 
sent-re blev 44 indsat i Fængfel sont 
figtet for at have unddraget sig Resj giftkering 

Politiet greb ind paa Msdet med! 

Assistance af Statstroppeh efter at 
det havde vist fig, at Mødet gik over 
til en »J. W. W·« Demonstration. 
En hel Del Litteratur blev konfiskes 
ret. « 

. 

Michigan og New Hamshire 
blandt de ,,tørre« Stater. Detroit, 
Mich» l. Maj. Michigan traadte 
i Nat ind i de tørre Staters Rceks 
ker. Det af Vælgerne for atten Maa- 
neder siden vedtagne Konstitutionss 
amendement traadte i Nat i Kraft 
og satte Statens 3,285 Salooner ud 
af Virksomhed 

. 

Concord, N· H» 1· Maj. Det af 
Legislaturen i 1917 vedtagne For- 
budsamendement traadte i Nat i 
Kraft, og New Hampfhre blev dem- 
med Forbudsstat for første Gang i 
femten Aar. Godt og vel 500 Salo- 
ner lukkede i Nat deres Døre for 
godt· 

O 

Uloyal Lærerinde. New York, l. 

Maj. En Tysklærerinde ved Bassar 
College for Damm-, Miss Agathe 
Wilhelman Richrath, er arresteret 
i Poughkeepsie af de føderale Auto- 
riteter. Miss Richrath skal have for- 
svaret ,,Lusitanias« Sænkning med 
den Motivering, at Skibet var la- 
stet med Kugler, ,,til at «;.«æbe vore 

tyske Fædre med.« 
Miss Richarth er den tredie af 

Poughkeepfies kendte Personer, som 
er blevet arrestetet af de føderale 
Antoriteter i den sidste Tid De føri 
ste var Dr. Joseph Stulz og en st- 
riger Heinrich Vokisch 

Horden rundt 
»W- MMA-.A- 

Skudt iom Spion. Paris, 2. 
Mi. Eu svetsisk Borger·, Nivergel, 
Dlov vcd Daggry i Dag skudt i 
Vinccnnes sum Spion. Den weit- 
sjste Regering skred forgæves ind 
for at leaslpe ha1n. 

. 

Tujkorms i Ukræne. London, Z. 
Maj. Jfølge en officiel Meddclelfc 
fm Berlin, har Tyskerne ctablerest 
ncilitært Herredømme i Kicv, Uhre- 
ncsz Hovcdftad, og har arrcsteretMcds 
lemmcr as Roger-jagen med den Mo- 
tive-ring, at «Regeringcn havdc vist 
fig for sung til at opretholde Lov 
og Ordcn.« 

. 

En armensk Appel. Rom, 6. 
Maj. Annencrne har, efter hvad der 
er bragt i Erfariug fra paalidclig 
Kildc appelrrct indtrængcnde til Pa- 
ve Benedikt med Bøn om at frelse 
dein fm Følgerne af en tyrkisk Re- 
Okfupation af der-es Land. Pavcn 
er dybt bevæget, og vil gøre alt, 
som staat i bans Magt, for at be- 
vasgc Tyfkorne til at afholdc Tyr- 
kernc fra at begaa flerc Grufomhes 
der. 

. 

Valgenc til Landstinget i Dan- 
mark. Kobenhavm l. Maj. Jfølge 
Optællingen efter Valgene til Lands- 
tinget har Oppositionspartierne, der 
ledes af den tidligere Confejlspræs 
sident J. C. Christenfen, sejret· 
Oppositionspartierne valgte 45 Med- 
lemmer, medens Socialisterne og de 
Radikale, som har haft Flertal i de 
fidste 4 Aar, genvalgte 27 Lands- 
tingsmænd. 

. 

Stillingen I Oftrig Zurko B. 
Maj· J telegrafiske Meddelclfer her- 
til i Dag hedder det, at Situatio- 
nen i Østrigsungarn er -,,alvorlig". 
M. Karole har begivet sig til Wien 
for at organifere Arbejderne og 
andre mod Baron Burian og Grev 
TiszaY Videre hedder det, at de 
tyske Natinaliteter for-langen at U- 
denrigsminister, Premierminifter von 

Scydler, stal træde tillmge 
. 

Caillamx for Rettm Paris, 4. 

Maj. Fhv. Præmierminister Joseph 
cailliauxz fom var anklaget for 
Landpforræderi i Forbinbelfe med 

Bolo Paschas Operationer, blev i 
Gaar Formiddag underkastet et fo- 
reløbigt Forli-In Kaptajn Bauchers 
don havde Forsædet i den militcere 
Ret. De Vidner, som blev over- 
hørt, var Charles Roux, der er for- 
fte Sekretær ved den franske Am- 
bassade i Rom, og Gustave Herbe, 
som redigerer La Victoire· 

. 

Tyskland og Østrig. Rom, 30. April 
Jfølge Meddelelse hertil i Dag vedi 
varer tyske slavsfjendtlige Demons 
strationer i Østrig til Fordel for en 
nærmere Forbindelse med Tyskland. 
Pan et Massemøde af WienersTys 
skere er klærede Herr Pattai, at 
,,Kompromisfredens Dage er ovre«· 
Paa Modet blev der vedtaget en 

Resolution mod hvilke som helft 
Koncessioner til Slaverne og mod 
en Forening af Slavakdistrikterne. 

. 

Bolshevikerne vil søge at faa 
BrestsLitovsktraktaten revideret. 
Bern, 3. Maj. De arresterede Med- 
lemmer af Kerenskys Ministerium er 

losladt fra Nitiken Fængsel og har 
modtaget Regeringsstillinger, siger 
et udarteret Telegratn fra Petru- 
grad. 

Bolsevilerne forsøger at fagorgas 
nisere de russiske Bolfheviker med 
det Maul at faa dannet en Koalis 
tionsregering, som Vil vcere i Stand 
til at forlange en Revision af Brest- 
Litovsktraktaten 

Exzarcu med sin Gemalinde flyts 
tos. Moskwa, 6. Maj. Jfl. en So- 
vietkundgørelse er den tidligere Ezar 
hans Gemalinde og en af deres DIS- 
tre blevet overflyttet fra Tobolsk 
til Ekaterimburg. Overflyttelsen 
fandt Stod as Hensyn til Rygter 
onl, at Bondebefolkningen og Mois 
nrskifter i Tobolskegneu haude for- 
søgt at bjælpe Czarfamilieu til at 

flygte. 
Kundgørelsen nasvner intot om 

den tidligere Tronfølger, Aleris. 
Ekaterinburg ligger 170 Mil syd- 

øft for Penn, paa den asiatiske Si- 
de af Umlbjergene 

. 

Den nrolige Republik. Brownss 

ville, Tex» :3()· April. En tilcejfens 
de Nanclnsr fra Tollwutin Gar- 

1«ett, fortæller, at niindft 500 Mund 

faldt i en Kamp ntellem mexicanske 
Negeringistroppcr og Oprørere un- 

der Cahallero. Kampen havde fun- 
det Sted i Ncrrhcden af Victoria, 
Hovedsmden i Tanlaulipas. 

Luis Caballero, der aspirerer til 
Guvernørstillingen i Tamulipas, be- 

gyndtcy efter hvad der meddeltes, 
en Revolte for et Par Uger, siden 
ug dcst bed, at ban hade taget Mag- 
ten i Victoria 

O 

En frygtelig Søulykke. Peking, 6. 

Maj. Over 500 Kincfere omkom i 
dcn nnlig stedfnndne Kollision mel- 
lem den Kinesiske Damper ,,Kinag- 
Wwan« og den Kinesiske Kanon- 
baad Chutai udenfor Hankom »Cha- 
tai« konvoierede en anden Kanon- 

baad, fom havde om Bord Premiers 
minister Tuan Chi Ini, som skulde 
besøge de militære Chefer i Nord. 
En Misforftaaelfe med Henfyn til 

Signalernc var Skyld i Sammens 

stødet, i hvilket Damperen sank. 
Kanonbaaden blev i den Grad rams 

poneret, at den maatte sættes paa 
Land. « 

Skoleraadsmsdr. 

Den for. d. ev. luth. Kirkes 

Skoleraad afholder Mode paa Da- 

na College, Blatt, Nebr» den 16. 

Maj, Eftermiddag Kl. 2. 

Ansøgninger om Adgang til det 

teologiske Seminar samt andre 

Sagen man maatte snfke behand- 
lct af Skoleraadet, liebes indgis 
net til den Tit-. 

Paa Skoleraadets Beque- 
H. Skov Rtelssty Sek. 


