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Kampen paa Beiz- 
itontcn. 

Tyfkerne fornyer dekeo Ofieufiv. 

Ftnnikmcrndene begyiider at flaa. 
igcin 

T ordag. —- Asf Preis-: De 
Allieredes ,,3tone Wall« bestorinesxs 
fremdeles af Tyfkerne paa Kain- 
fronten fra Zoissonsz til Eliatean 
Tl)ierrii. Jntet Stedsz gor Fjenden 
Freiiignng· 

Angrivernes Raseri er iinidlertid 
ikte endnn standfet; thi langs hele 
Fronten leverer de Angreb efter An- 

greb i forlkellige Sektorer i Haab 
oin, at de allierede Rcekker stal op- 
give yderligere Grund, hvilket vilde 
frette Fjenden i Stand til at rette 

Bugten i hans Linie fra Moulins 
SousiTouvent, Nordvest for Soisi 
sons til Troesnes, der ligger Syd- 
vest for Villers-Cottekes. 

Store Messer af Artilleri og et 

stort Antal Troppek bringer Ty- 
skerne iiwsten i nafbrndt Kamp, 
men trdds dette Faktnin liar de al- 
lieredes Linie holdt sig alle Vegne, 
og flere Zteder har Forfvarerne ta- 

get Offensiven og bedret deres Stil- 

ling. —- Tyskerne lider freindeles 
store Tab nndek deres uheldige An- 

fgrelx 
De mnerikanste Tropper i Linn-vi- 

le Settor (Sydoit for Verdun) vi- 

fer dnglig deres Meriter. Qnsksdag 
var Vidne til nok en Klip, sein de 

udsprte: sil) af dein angrele den ty- 

sle Linie og trængie irein til tredie 

Forsvnrslinie og angreb de 200 Ok- 
knvanter ined diiifler, Bajonetter on 
Graimter. Fiendend Tab var sinkt, 

nien «)lniei«it’aiiei·nes:s var niegei iniaa 
Fredag. — J Dag er det fast-- 

lig Amerilanere, der heiter Pris. 
En Etabstorrespondent til »The O- 
maha Vec« striver ira den am. Hier 
i Petnrdiet bl n«: Te mneriianske 
Marinere sang og flnjtede «Yankee 
Teodle«, nienszs de ved Daggry, gis 
over Toiipen i CliatsansThieary Sek- 

ten-. Te gjorde linrtig Bei inellein 
de iiiste døde, soin laa firøede over 

,,no mans land«. 
Fornden illll Fanger toq Amerika- 

nerne m Maskingevasrer Tiiske Fan- 
ger ingde, nt de ikke linvde faaet 
Spise i iire Tuge, ierdi Jlden fm 
de franffe eg aineritanske smnoner 

bavde liindret dein fra at bringe 
Forsnnistq frem. Disse Tuskere Uni- 

uden Ofelme De var trætte af Kri- 

gen. Der var fortalt dein, at det var 

Briten de stod over for, fordi derei- 

Koinviandører var bange for at fi- 
ge dem, at det var Anieritanere 

Tiiikerne blev drevet nd af Venils 

lyiSkoven ogiaa af Amerikanerly 
hvis Kanoner tordnede iniod Fjens 
den i Ellften —— ngaa Famil- 
masndene angreb Tags Morgen til 

Venitre for at rette Llinerikanerneö 
Linie, og det var et brillant Foretas 
gende De biftodes af Amerikanere. 
Amerikanik Jnfanteri udryddede en 

Gruppe af 85 beredne Uhlaner. 
»Lad itke een undkomniel« raavte 

en itor Amerikaner. Alle paa een 

ncer blev drcebt, og deniie ene toges 
til Fange 

Lordag —- skriver Ast Preis 
bl. a: Der hat intet Stands været 
i de amerikanite og de franike Trop- 
pers Offensiv imod Tyskerne Nord- 

vest for Cbateau Theerry, hvor Fjeni 
den de sidste Par Dage bar været 

tiliojet alvorlige Nederlag, og de 

amerikanste Marinere hat vundet 

ftor Iris for deres tapre Kamp. 
Kæmpmde Skuldre ved Sknldre 

over en S Milg Front hat Ameri- 
kanere oq Franstmcend indtaget By- 
erne Peuillhlaskoterie og Boures 

sehes og for-Mist gjort Fremlkridt 
lang- bele Fronten Tidligere var 

sorcy iulden i Umerikanernes Heku- 
der. 

Jutet Steds paa denne Linie bar 
Systeme væket i Stand til at stand- 
Ie de allietede Twppeb unstet de 

hat kamt-et meqet Woldmdr. Ma- 

ria-me bar alle Wes-eignet at 

Imgc et Erridt titvagez de har quan- 

ceret endoana naar Fjenden um- 

Ideni overlegen i AntaL Haardt 
itrængte har Marinerne ladet Ty-« 
net-ne sumin- det tolde ZtaaL end- 
ogfaa mod Mastingevcrrer Quirin- 
gede imr de kasntpet deresz Vej frein 
jqennein de qraasfmkkede Linier nIed 

sdereis Vaionetter Jfl. alle Rapme 
ster bar der ikke veeret nogen Dei af 
intoderne iirincsknnit iwor Mændene 
sfra den anden Zide Seen itke bar 
over-good Fjendeir 

S I n d a g — meldes der fremdes- 
les af Fremgang af Anterikanere 

Ida 
Fransfnnend Ass. Preis stri- 

ver: Amerikanske Tropper paa Fron- 
ten Nordvest for ChateansTbierrU 
nedmejede Fjenden med Maskinges 
værer og Riffelild ved Midnat i Af- 
tes, da Tyskerne angreb deres Stil- 
ling. De kæmper som Dæmoner, 
oa paa eet Punkt dræbte de 100 

Tyfkere 
Det anieritanske Artilleri var ak- 

tivt bele Natten i Belleausskovi 
Sektor. Jlden tildog Kl. 4 om Mor- 

genen, da Amerikanerne angreb i 

søndre Dei as Skovem bvor de tog 
iFanger og erobrede flere Maskins 
Inn-vieren —- Tyske Fanger siger, at 

Hder er nye tyske Tropper bagved 
deres Linie paa denneDel afFrons 

this-. chudcns Aktinckiitd tagok til, 
jimad der ian tyde paa, at imn bar 
Ibragt fiere fvcere Kanoner frem. 

Fra Verlin niisldes: R. Juni 
i— Allierede Troppers Anqreb din- 

’krinq Ciiatean Tiiierrn on Mod- 

engreb paa ArdreFloden refuitere 

Lde i »nbetndelia TerrainVindinq« 
ii Henimld til officiel Meldina fra 

isovedtontoret i Dag. 
Fra Paris-. — Fransktncendene 

qjorde nnt Frekiiskrjdt i Tilfteszi i 

Eanen nielletn Marne oa Qurcy, 
Nordveft for Cbatean Thiere-i J 
denne Zektor bar franfke Tropyer 
traenat fin frein gennem Ebezy til 
dens xiftre Udtant, og de har naaet 
den veftre Udkant af Landsten 
Dannnard Andre Steder bar TU- 
skerne nimm-lieh men er bleven fiaas 
et tilbaae 

Mandaa Morgen lød Ho- 

vedoverfkriften over Kriasimbederms: 
stenden begynder nyt Anat-ed Sim- 

nerneis Fremfted nieder taimsr 
Iiisidftnnd Videre lasses saa: Den 

bajerfke Kronprins anpricbts Has- 
re flaar atter ins mod de Allieredeirs 
Linie i en nn Offeniiv med Paris 
iom dered Maul- 

Tiiieilem Muntdidier oa Novin 
over en Front af umkran 20 Mil, 

forderedt ved sveer Bombarderinq as 

anber oq Mistgas, bar Fjenden 
med fin indiedende Manøvre øjeni 
snnlig til Hensigt at bøje de Allieres 

des Linie tildage benimod Bnen 
Zt Inn paa nordre Flni da intnd 

Jetnbanespnudepunktet Eompieane 
paa den spndre Flei, paa tvers af 
Oifeiladen. on saa trkenge frem i 

Sndvest benimod den franske Hoveds 
stud. In sen Paris-Melding fixier- 
at paa bele Angrebslinien inktedeiri 
det Fienden at avancere fix-e Mil et 

eneite Sied. 
Fra Paris meldeg: Den officielle 

Runda-reife i Dag, at en ny Faie 
af den tnike Offensiv var aabnet ty- 
dede Offentligbeden ioni Tean paa 

dereg Kræfters Aftagen Linien var 

iaa kort i Foebold til tidligera 
Tit-Mag — Tyikeme bar i 

«Eentret ai deres nve Anat-ed mel- 
lem Montdidier og Noyon vnndet 

nderiiaere Grund ira Franikniceni 
dene, men htjre oq venitre Fløf hol- 
der de. J de voldiomme successive 
Anmeb Mandaa indtoq de Biierne 

M Hektorn oq St. Maure, og 

de traengte fig frem og fik ogfaa 
Fodfcesie i Marauegliie —- mellem 

s oq C Nil Franstmændene til- 

føier fremdeleg Systeme spære Tab, 
idet disie miser frem i Pilger, og 

Franstmændene kun give-c efter, 
mat- de er nsdte dertil paa Grund 
of Inltwerlegenhed Jntet Steds 

M sjmden met i Stand til at 

dryde igennem Franken, der er 

dleven dsjet tilde-ge i fuldkonnnen 
Orden, naar Riddendighed tvang 
deriit Claset liest-eines af Korre- 

sende, der bar fundet Sted siden 
zhtrigcns Begyndelfe. 

Fra den mnerikauske Heer iFranks 
lrig meldes under 10. Juni: U. S. 

IMnrinere angrcb Tyfkerne Dags 
jMorgen efter Daggry og trcengte 
"i;1(-nneuk denss Linie omtrent ZXIz 
Mil paa en 600 Yards Front i 
Belloausskovom ordvest for Cha- 
tecm Thierry. Tyskerne holder nu 

kun Skovens nordre Udkant. Ame- 
rikanerne tog 2 ,,Minnewerfers«, 
boilke er de ftørste Kanonen de 
endnn bar taget. Man venter, at 
den cnc af disse vil blive fendt 
til Washington, den anden til Anna- 
polis. 

. Dags Morgen —1neldes fra 

lden franske Hovedkvarter under 11. 

,ds., at Kampen i Mandags Var- 

maqeløs voldsom Tyskerne, der fort- 
sattcs deres Angreb i kompakte Mas- 
sen mefedes ned af de Allieredeg 
Kansonild Bølge fulgte Balge, og 
naar en Stilling var taget af Fiens 
den, blev den ofte promte gener- 
obret af de Franske. Under diöse 
Modangreb finder Franfkmændene 

Lftedfe Grunden beftrøet med tyer 
Lig, der ofte ligge i Dynger. 

Nu har Franskmcendene taget Of- 
fenfiven over co. 71J2 Mils Front, 

Iqenerobret 
flere bewdeliqe Stillins 

ispondenter som et af de mest ra- 

I 

ger og taget 1000 Jungen De ame- 

rikanfke Marinere bar fuldført Jud- 

ftagelfen af BelleawSkovem en 

Stillina, fom Tusker-ne anfaa for 

luindtagelig. 
Kkjiexeiss Mig sikicr 

mupr k. 

Gncnlingem Schweiz, 7. Juni. — 

Fieiier Wilhelm af Tyskland vidste 
om Lstrigs Plan at sendc til Zer- 
bien det Ultimatum, sont foraars 

tagt-de Krigenx Vidste, at det vilde 
ftyrte liele Europa i en blodig Kamp, 
gav Istrig sin Ztøtte i alt, det vil- 
de liegcere og wang saa de tyske mi- 
litoere, financielle, industrielle og 
konnnercielle Ledere til at forpligte 
lJam der-es Hjælp ,,til sidste Rande- 
drast«. 

Dis-se Befkyldninger gives af Dr- 
’Will)elnc Muelilom tidligere Direk- 
tør af Krupp Krigsværket, i en Udi 
talelfe, som han har udgivet. De 
suppleres af andre Aabenbarelfer af 
Dr. Muel)lon, der tyder Paa, at 
Kessel-en personlig er Skyld i Ver- 
denskonflikten 

speise-ten var sig bevidst, sagde Dr. 

zMuelilom at Russland vilde mobi- 
·lifei«e for at forsvare Serbien mod 

Centmlnmaternes Jlnqreo on lian 

«vidfte, at Europas andre Magter Vil- 

jde blive draget ind i Krigen Han 
«lmvde lagt Planer for den tyske Mo- 

bilifering, for end Ultimatmnet blen 

jendt til Serbien, paaftod Doktoren 
Mitelilon gav Datoer og Steder 

Itil Bevis for, hvad ban sagde: 
Han beskylder den liajerske Kron- 

prins for at have ordret, at ingen 
Skaansel skulde vises det befatte 
Velaien, og at Kejferen felv liavde 
sagt til fine Kommandører. at han 
havde Fanger nok og baabede, at de 

ikke vilde tage flere. Dette, fagde 
ban, var enstndig med en Ordre 
om ,,wholesale ntassacres.« saadan 
ne, fom fandt Sted i Belgien 
Mucblon sichs, at Tuskland ingen 
Clinnce bar til at paatvinge Verden 
fine Planet-, men Censuren holder 
Sandbeden borte fra Folket. 

l 
l 

stxsisercn apprllcrxk s- k- 

zzæves 
Unelc Snm ændfcr ikke hans Truch 

Washington, 7. Juni. — Udcns 

rigsbepartementet hat afslaaet Tosk- 
lands Forlangcndc om Udleverina 
af Kaptajn Franz Rintclcu mod 

Siegfried Paul London, en United 
States Bot-gen arresteret i Tyfkland 
fom Spion. Tyskland foressog Uds 

vekslingen af London og Nintelen 

gennem den schweiziste Negering og 

ltruede med Reprifalier, hvis U. S. 

IRegeng skuld nægte Udbytnings 
igeix 

Udenrigszdeparteinentet hat« paa 
en fin Maade inindet Tystland om, 
at dersin det speknlerer paa Re- 
prisalier niod Anteritanere i Tysk- 
land for Rintelens Feeiigsliiig, saa 

Ivil det vaere viist for den tyske Re- 
gering at tage i Betragtning, at 
dersom den liandler efter dette 
Priiicip, saa vil det uundgaaeligt 

kblive opfattet som Jndbydelse til 
lignende Handling fra United Sta- 

-te5 Side mod det ftore Antal ty- 
ske Underfaatter i dette Land. 

New York, 7. Juni. — Kaptajn 
Franz von Nintelsen, alias Hansem 
alias Gotscbe, alias Gutes etc.,« 
Leder-en for de tyske Bonibeatten- 
tater i U. Z. A. og for hvein TyskL 
land forsøger at ndbytte en ameri-: 
kanfk Krigsfange, sandes, da han 
for tre Aar siden Var Fange i Eng- 
land, at være Hering Adolle af 
Mecllenlniras Schwerin, en Slægt-» 
ning af den tyske Keiser Under 
hanö Forhør her lød der vedbol dende Rygter om, at han var ncers 
mere beslægtet med Kejseren, men 
et Slcegtskabsforbold, der ikke var 

officielt anerkendt. 
Von Rintelen og 10 andre Komi- 

plotmaaere overbeviftes ber sidites 
Februar om Forføa paa at sprasnae 
et amerikanfk Skib i Luften og 
dømtes til balvandet Aar i Atlanta 
antbns oa til en Mnlkt af PL- 

,000 knien Dommeren, fom dmnte 
dem, fagde at livsvarigt Feenaiel 

;eller Ded, i Forbold til deres For- 
"brvdelfes Tyngde, ier vilde være 

Jfor baard Straf. Rintelen var 

Finantselief for en Sainnienfvwr- 
"aelfe, der nmfattede liele United 
States. 
T Denne ÆrkeiKomplotmaaer var 

oMndein fendt til United States. 

Ffor at faa Strikes i Stand i 
.Ammiinitions-Fabrikker, iagdes der, 
før dette Land kom med i Kriaen 
Det var bans Hensiat at forbindre 
Sendina af Ammnnition til de Al- 
lierede Da dette floa feil, ventede, 
man, at baii iknlde faa U. S. til- 
nt internenere i Merieo, oa naarj 
Landet enanna fik Uftand med fin 
Nabo mod Syd, vilde det felv faa 
Vrna for lin Ammnnition 

s-»-.,---.,« 
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I Flere Protefter er indkommet til 
Staten South Dakotas Forfvnrsmnd 

zmod dets Forlmd mod Burgen nf 
det tnske Sprog von nllcl offentlige 

EModer Tor spat-s famtidia om 

iLov til at biane dpt iioget lasnaerin 

. 
« 

Minister Cami tager Jlfsked Was 

Chingtom D. C» I. Juni Den ame- 

Jrikmifke Minister i Kebenliavm Mau- 

,rice Francis Cami, lmr indgivet 
Hffn Afskedsbmwrinq 
! Mit Egan lmr verret stig, oq det- 
Ite er Grunde-n til bang Tilbages 
stræden Hans Afskedsanføgning er 

lindvilget 
i 

I Avlsndfiqthn er Tasrdeles lovende i 

EDcwison Countv, S. Dak., nu, da 
YVefret er blevet klart efter Rennen, 
Ziom von-de i ti Dage. Majan og 
ESmnakornet er kommet langt frem, 
Hm Gmsfist arm- udmwrket Der er 

anldt up af Arbeidsbfcelp for Far- 
Imerne, san ingen er bange for, at 

kder ikke fkal blive Arbefoere nok til 
Hat faa Avlen ind til Eftemaret 
; o 

Den reldfte Astor død. Welt Co- 
pake, N. Y» R. Juni. Henrn Astor 
er død paa sin Farm her i en Al- 
der af 87 Nat-. san var Astorfamis 
liens ældste Medlem, men levede 
uden Samkvem med Slægtens av- 

rige Medlemmer i over 40 Aar-, 
fordi han ægtode en Dotter af sin 
Faders Gartner. Hans Millionfors 
mue ttlfolder bang Ente oq Born. 

. 

Meqen Hvebe tm Mormonerne 
Washington D. C» 7. Juni. Mor- 
monkirkens Govedlagere L Utah bli- 
ver nu for første Gang t so Aar 

, 

rtøint til Bunden for at forsyne de 
YAmerikanfke Soldater paa den an- 

den dee af Hauer Mormonerne 
bar overgivet Ernæringsadministras 
tionen vel en Kvart Million Bu- 
shels, det vil fige hole Reserveop- 
laget. 

I 

343,450 Tons bygget i Maj. Wa- 
shington, D. C.,,7. Juni. Flaades 
korporationen byggede i Mai Maa- 
iied 343,450 Tons- Dødvægt, 122,- 
()()() Tons mere end i April Maa- 
ned, meddeler Skibskommissionen 
Der blev i Maanedens Løb sat paa 
Vandet 39 Staalskibe paa tilsam- 
men 228,7.)0 Tons Dødegt og 32 
Træfkibe paa tilsammen 115,700 
Tons-. 

Packerens Kriästjenefte Camp 
Grant, Jll., 8. Juni. Ehicagos 
Packeren, Nelfon Morris, fom blev 
udskrevet for kiort Tid siden, er ikke 
«la-ngere Soldat i Camp Grant. Han 
er blevet overflyttet til Washington, 
hvor han er blevet anfat som Ex- 
pert i Refrigeration. Her i Camp 
Grant blev han sat til at sælge 
Brns bag Disken og blev senere 
overflyttet til Trænkorpset 

Onsdag Asteu Foldtes ved Luther 
teologiske Seminar i St. Anthony 
Park Slutningsfeft for de 33 Stu- 
denter, som absolveret den teologifke 
Embedseksamen Seminariets Beftys 
ker, Dr. M. O. Bøckman, holdt 
Festtnlcn og meddelte Diplonierne: 
der holdtes ogsaa Tale vaf Dr. H- 
G. Ztnb, Formand for Den norfks 
lntlnsrsle Kirke i Amerika, og en 
Tale af en Repræfentant for Klas- 
sen. Dette er den første Klasse, som 
er udcsxamineret fra den nye forenede 
norsk-lntherske Kirkefamfunds Prie- 
fteffole. 

. 

De gamle Vetoraners Pensioner 
forl)øjes. Washington, D. C., 5. 
Juni. Zenatet vedtog i Gaar For- 
slaaet oin Forliojelse nf Pensionerne 
for Vetemner fra Vorgerkrigon For- 
slaget blev vedtaget ined 36 inod 22 
Stemnieir Det ndfkillcsr sig fra Re- 

pmsfentantlnifets Forsng deri, at det 
forliøfer den maanedlige Pension fra 
525 til 880 og giver Pensioncr paa 
fra PJL til 840 om Maaneden, i 
Henbold til Tfeneften, til Veteraner, 
fom er over 72 Aar gamle. De 

aarlige Udgifter til Pensionerne øgcsss 
ifolue Linn-n nied s:3li,l)00,()(·)0. 
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Zer hen til Entonten Tokio, 
l. Juni. Alexander J. KonovaliL 

fis-u um« .LJk111delIIItj11iflc-t· i Kerenskuss 
Regering, er ankotmnet l)ertil over 

:’litiei«jfa. san erklærer, at allieret 
Jutervention i Russland er nødvens 
dig· 

«- 

U 

Stor Ulnkke i Frankrin Paris. 
-1. Juni. Fm Marseilles telegrnfes 

»n-s, at der i en Materialfabrik i 

;Bausfens i Ncerheden af Arles i 

ädet sydlige Frankrig i Gaar ind- 
Htraf en Eksplosiom som voldte stor 
Hemde Antonet as dkæbte error til- 

,skndeknmne Perspner er stort. 

m. Jfølge set-Brod fm en tyfk Flan- 
1deofficer til en Slægtning, overfat og 

Joffentliggjort i ,,London Weekly 

äDiinath i forrige Maoned, er den 

Qtnsfe Undervnndsbnnd ,,Deutfcbland« 
Ider snm Sondelsfkib fnretog to Ref- 

Jer til Amerika, nu indlemmet i 

Iden tyske Rande-, er fnldt armer-et 

loq kaldes Us52. Dens Oliebebols 
idere er saa store, at den kan være 
«ude langt længere end nogen an- 

den Undervandsbaad og kan endog 
forfyne andre UsBaade med Olie fra 
sin eqen Bebokdning. 

O. 

- »Dentfch1"and«· New York, -1. Jn- 

Norges Skibstab. Washington, 
D. C» 7. Juni. Not-ges Stil-Stab 
paa Grund af den tyer UsBaads 
Brig og andre Aarsager er fremde- 

jles store, til Trods for den norske 

YRegerjngH Protester mod U-Baadss 
krigsførslen. Et Telegram til den 
norskc Legation i Gaar siger, at i 
Maj Maaned mistede Norge ved 
Stenkniug 14 Zkibc paa til samtnen 

,11,791 Tons. To Sømænd omkom 

iog fjorten favnes. 
Name-:- Tab ved Krigsforlis si- 

den Krigen begyudte udgør nu ialt 
796 Skibe paa tilsammen 1,127,310 

)Tons, med ist Tab af 1,()08 norfke 
ISømcend, ved Siden of 704 savnede 
Sømænd og 53 favnede Skjbe. 

. 

England mangler ikkc Fisch Lon- 

idom 7. Juni. Jobn R. Chaos- 
Yder er Parlamentfckretær for Ernte- 
»ringsminifteriet, fortaltc i Underbui 
set i Gaar, at det vilde blive umn- 

ligt for de tyfke Undervandsbaade, 
hvad de end gjsorde, at bringe Mad- 

forsyningen for den civile Befolki 
ning i Storbritannien i Fore. Hatt 
sagde, at der nylig var blevet bragt 
til Landet fra Amerika 457,000 
Tons Sideflcsk og Skinke. 

Mr. Clydeö fagde, at Kartoffel- 
arealet var blevet udvidet med 100,- 
000 Acri-s i Storbritannien og med 
120,000 Acres i Jrland. Fabrika- 
tionen af Margarinefmør var blevet 
øget til det firedobbelte siden Kri- 
gcns Begy11delfe, faa der ikke be- 
høvedes at indføre denne Vate. 

Gæringen i Øfttig. Washington, 
D. C., 7. Juni. Jfølge officiel 
telegrafisk Meddelelse fra Schweitz 
blev der paa den nylig afboldte 
Kongres i Wien af tyske Socialis 
ster i Østrig vedtaget en Henvens 

»delse til det østrigfke Proletariat, 
som ftadfæster, at der raader Um 
blandt østrigske Arbejdae og vifer, 
at der er planlagt en Generalstrike 

’msod Krigens Fortfcettelse. 
Telegrammet siger·. at Socialisters 

ne advarer Regeringen mod de Føls 
ger,fom Vil opstaa, derfom Central- 
nmgterne agter at fortsætte Krigen 
for de kejserlige Regeringers Krigss 
maals Skyld Paa den ondon Side 
figer Henvendelfem at Kongresfen 

»er bekræftet i sin Opfatelse, at det 
Inuvwrende Øjcblik ikke vilde were 

gnnftigt for en ftor Strike. 
. 

Udvcskslingen af Krigsfanger fra 

IRusland og Tnflland paagaar nu. 

IWnsbingtom D· C., 5. Juni. Jføls 
zge telegrafifk Meddelelse til Udens 
Irigsdepartementet fra Moskwa i 

IGaar vender· de tyfke Krigsfanger i 

anslmId nu tilbage i ftort Anteil. 
zDe fleste af Soldaterne meldtes i 
igod fysisk Kondition, og det blev 

bei-much at 70 Procent af dem 

jvil knnne Være fcerdiae til aktiv 
ITfeneste igen om en Maaned 

! J Henbold til. Telegmmmerne 
Ipasserer der bver Dag gennem Orfba 
tre. Jernbanetog, bvert medførende 

Ifra 400 til 1000 Mand. Disfe nd- 
veksles mod rusfifke Kriqsfanger, 
bvis Snndbedstilftand er daarliq. 
De flefte of de russifke Fanger skal 
lide af Tnlnsrkulose, og mange dør 
pan Vefen biem 

o 

I Cualnnd nq Jrland Dublin, 4. 

«J1111i. Den irsse Vicekonqe bad i 

Aftes om MDM irfke Nekrnttcr før 
den I. Oktober 

Gan figer i Mamationen at 

jdet ikke er lmns lsensigt at sknde 
Farmernes Intereser na at mer 

zMasnd ffnlde ferst lade sia l)verve. 
TVicmnte Freneh Mer: 

E »J7ch·1e Leftet, sum vi given gi- 
iver vi et Tillmd, sum um det efters 
kummeii, vil fikre, at Jrland kom- 
mer til at spille sin fulde Rolle i 
Verdcnsknmpen for Fribeden 

Det Tilbud, som vj giver Ir- 
land, er at skaffe san manae Fri- 
villige. at Landet kan give ligefaa 
manqe Soldater sont andre Dele as 
Niget i Fokbold til Folkemængden 

Island anmodes om at skasse 50,- 
000 Rekrutier. inden den 1. Ok- 
tober for at udftjlde de irske Divi- 
sioner, som-er i Festen, og estrr 
den Tid siasse mellem 2000 oq 
3000 Mond bver Manned for at op-. 
retbolde diese Division-ers Styx-Ia 


