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Fka Krigsfronten l 
Tnfketncs fietde Fremftsd pna 

Veftfronten standfet. 

Osttigerne qnar pna mod Italiens-kne- 

i. T n r d a n. — Ass. Preis- 
Meldinn lnder i Kortl)ed: De fran- 
fke Tremder link giort yderligere 
Frenmnnq nielleni Montdidier og 
Nonan hvor de fornden Jndninding 
af Termsn nasr Bellog on St. Mam- 
bar taget 400 Mand til Fange og 
erobret nogle Kanoner og Maskins 
gevceren Mangi- tnfke Modangreb 
er bleisen flaaet tilbnge, nien det 

lnkkedes Fjenden paa eet Punkt at 

fastte over Matstlodeii. 
Pan Østsiden af OiseiFloden bar 

Franskmeendene ndført en ftrategifk 
Tilbagetog lang-Z Linien Bellen- 
TkacyiLesVal og NampceL uobierves 
ret as Fjenden. 

Længeke Syd, Vor-d for Mai-ne 

j Thateqnschierryscqnen hat Fransks 
wendene nenindtagct Landis 
Mutes-un os en Del af Byen Brus- 
Mich 

De tyffe Meldinqer gsr ikke For- 
dting Haa nagen Frei-mang, men 

quer. at alle Modangreb er bleven 
simetftiwage es der Mes, at Oe- 

neralf W Arme hidtil hat ta- 

aet»·13.000 Wand til Fange 
Der-d iet» Rentdidiek hat Tysseri 

ne flete Gang-e prevet at drive Ame- 
jriknnerne nd af Landsbyen Tantigs 
nn, men bver Gang er de bleven 
dtevet tilbaae 

Fredan ——— Tnskernes Offen- 
siv bevrenelfe niellem Montdidier og 
Nonen oq frn an for Oiiesssloden 
til efire Udknnt nf Villers Cotteretsq 
Zion-en isr tilsnneladende nftcmende.·l 
J ferftncevnte Ein har de franske og’ 
allierede Treppen-s Modstand, i det 
mindfte midlertidig, ftandfet Fjens 
den pnn alle Punkten og paa en- 

kette Punkter dar de Allierede vendH 
sig kraft-ist nnd-d Fjendon og tvunss 

get knnn til nt give slip pan Grund, 
som nnn havde windet 

Fornden et ftort Islntal Junge-k- 
sinn d-: Julien-de har tagen hat de! 
emer 10 Kanonen as hvjlke de 4i 
var jun-re og et ftort Antal Mel-i 
ffinnevasrer er salden i deres Hcenis 
dek. Tet tyske Krigskontor indrønii 
mer Tatset af nogle Kanonen men. 

paastaar. at den-s Tropper dar ta- 

get mindst 150 nf de :«illierede-:s Kn- 

noner og over 15,0«() Jungen 
m- amerifanste Officerer og Me- 

nige i Tonl Sektor er dleven til- 
kendt det franske Wiss-Karg for de-: 

reiz- Tanperhed og Moskau 
L ø r d a g Tit Morgen i Dag 

jiges ligesreim at Hunnernes Frem- 
jtød mod Paris er standset. Kron- 

prinsens forsegte »drive« iniod Pa- 
ris synes endelig at viere ftandiet. 
Med Tusindek af dekee Mænd of- 

I Jede fein Kanonfede paa Montdisi 

dick-Nonen og SoissonösVillerö 
Cotheretg Sektorer under deres ras; 
Lende Foriøg paa at brnde igennem 4 

( 

« 

de Allieredee Linier i disfe Egne 
og fanledes aabne Bei til den fran- 
ske Aidovedstad synes Tyskerne ikkei 
at have vundet andet end Udslettelq 
sen af Noyon Salienten og Jndtass 
gelsen af nogle nbetydelige Stiilins 

ger Sndveft for Soisfons ncer Udii 
Lauten af Billet-es Cottekets Stoven. 

Wag, den fjette Dag af Offensi- 
ven mellem Nonen og Montdidier, 
var tun Vidne til imaa lokale Ak- 

tionen Mindre end tre Dage behøvei 
de de Allkerede til at bringe Fjens 
den til at standie Syd for Miene 

J Frankrig her man en Felelse 
as at Tysternes Oovedforspg ikke 
endnn er gieri, og der grundes over, 

nam- det kan denkes, ca hvad dets 

Hovedmaal vil biive —- Paris eller 

Kanalhavnebyetne M ded, at 

Ifenden end-m het. stets W 
Stil sin Readigbed baa Liniekne,’2n- 
Jindst as dem draqt im den russifke 
.stmä» 

- 

Men Gen. sechs- tdcere er iaa 

hvor Fienden end müatte vælge at 
mode dein, vil de Unsre i Stand til 
at diie sig Opgaven voksen. 

Zendag. -—— J Dag bragte 
Presfen de første Meldinger om, 

at den lcenge ventede Østrigske Of ! 
fenfiv paa den italienike Fcont vai 

liegyndt Bare folgende koite Mel- 

ding fra Rom: 
Rom, Is. Juni. —- Øftrigerne 

begyndte en stor Offensiv i Aften 
Kl. 7 paa Fronten fra Asiago Pla- 
tean til Seen. Denne Kundgøkelse4 
gjordes i Deputerettammeret i Dag 
of Premier Ærlando, der tilføjei 
de: ,,Vore Tropper gør alle Vegiie 
storartet Modstand.« 

Den officielle Napport fra den 

italiensse Krigskontor tidligere paa 
Degen talte om tiltagende Artilles 
rivirksonilieden fra LalearinaiDalen 
til Sten. 

Fra Fronten i Frankrig meldes 
over London: Eiter at have iagttasj 
get de amerikanske Soldaters Kamp 
t den svundne Maoned giver Reu- 
ters Korrespondenh has de ameri- 
kanfke Strtdskræfter sit Jndtryk. 

»Par: en Front, der er videre end 
Halvdelen af Frankriq.« siger han- 
«,er de stmple Fakto, at naar fom 
helft TMerne her let Amerikanerne, 
er Systeme bleven slaaet; uagtct 
delm langt mere Erfaring t Krig 
es ksde flefte Tilfeelde er over-leg- 
ne TM, og medens dehnt vceret 
i. Stand til at tilfjie fsrgelige Tab- 
fqu hat de ltedfe betalt deres Ne- 
derlog langt boten-, end Amerika-» 
nerne deres Sein Dette er uimod-" 
figeligt og taler for sig selv.« 

Mandag. —- J Tau qiver 
Ass· Prof-Es mermere Meddelelse om 

Zitrigernecs Lifeusiv- 
Te italienske og allierede Trop- 

per linder de estrigfke KreefteL der 
angriber langs Fronten fm Nord- 
Vest for Asiago Plateau estpcm til 
Piave-Moden og derfra langs Flo- 
den, indtil lwor den lebet ud i Adrii 
nterlmvet, en Front pan lienved 100 
Mil —— tapper Modftand 

Oftriqeme der lnwde qiort ftore 
Forberedelfer for Fremftedet Ded. 
at bringe store Forftierkiiingei«, nan 
ge ni dein im de tidliiiere Blan- 
marker i tiimncenien oq Galiciem 
bruger disse lienfnusztest i deres For- 
sug poa at limde igennein Vierg- 
passerne, scette over Piavefloden og 
vinde de venetianike Ilettee 

Alle Veqne er Kainpen af den 
blodiaste Kot-alten særlig Øst for 
slsiaqo Plateauet, i Brenta- Dale 
paa Mounte Gruppa 

J Kamman Begnndelse lyktedes 
det Fjenden at indtage ndlkillige 
Frsontlinie Etillinger i Biergegnen 
fm Briterne og tillige nt fastte over- 

Piaueffloden Men ved Modangrebw 
er det lnkkedes at tilbageerobre alle 
Biergftillingerne, sont Veiterne tub-: 
te. Ligesaa er det loktedes at drive 
Fjenden tilbage over Flodem og Jta-J 
lienerne bar taget over 3,000 Oft-i rigere til Junge, deriblandt 89s 

Officeree 
Fra Wien er der ikte hert ftort· 

endnu, imidlertid paastaas, at Østs 
rigerne til Sendag Middag bat-des 
taget 10,000 Jtalienere til Fange 

Kampcn paa Fronten i Frankrig 
er Mentlig standfet, i hvcrt Fald 
for Tideth 

Tirsdag. — Ass. Prof-J stri-» 
ver om Lampen i Italien: Pan 
flere Punkter langs Fronten fort- 
iættek Ostrigerne uden Hensyn til« 
deres Tab der-es Forsøg paa at sæts 
te over Piavefloden, men Italien 
erne hol er dereg Stillinger tappert 
Over 4 00 Østrtgere har Fransts » 

meend, Vetter og Jtalienere taget; 
ttl Junge Den italienste MeddelelH fe« Indem ! 

»Von Altang Plateauet og paa( 
der l Lieds-s led innere Itzt-, i Geer1 
sin Aktion til ved starp Jld at hin- 
dre vore og vore allteredes Mod 
unstet-; 
til at mneete paa flere Punkte-l 

J«es Kampeni 
IWJ 

der ikke agtede sine Tab, vedblev 
at øve voldsom Tryk for at udvide 
fin Besiddelse paa Montello og anb- 
ne en Vej til Zletterne Vore Trop- 
per hat mødt Fjenden med Styrke 
paa Ciano Linien, Montello Top 
og St. Andrea. 

Hidtil bar de italienfke, Vritisle 
og franfke Tropper taget over 4,500 
Østrigelre til Junge-: men det batris 
ske Krigskoutor paaftanr, at Østris 
qerue bar taget 12,()00. 

En Korrespondent fra Washin- 
ton skriver: Man lmr en ftrerk Fo- 
lelfe af, at dersom den øftrigske Of- 
fensiv brnder fmumen, vil Italiener- 
ne begnnde en Modoffenfiv paa ftor 
Skala. J dette Tilfælde er lebende 
militasre Mcend sikre paa, at Tosk- 
land skyndsomst vil sende Divisio- 
ner «af sine Tropper til at hjcelpe 
sln allierede paa Grund af den 
Virkning en italiensk Succes vilde 
have paa den urolige indre Situa- 
tion i Østrig. 

Dass Morgen: —- Jntet 
Nnt as Betydning. Østrigerne veds 
bliver at bryde paa i Italien, men 

kommeringen Beque. De msdes el- 
ler kaltes tilbage af Jtalienerne og 
deres allierede; hvad Frantiden vil 
bringe faar vi saa gcette am, lndtik 
vi faar det at fe. 

—.--—.-g·.--.—»-. 

Vm Lands Deltagelfe i 
Ktigen 

800,000 Mund i Franltig, og flere 
f-lger, san hurtig de lau feuch. 

Washington 15. Juni. — Ameri- 
tanske Soldaten der er sendt til 
Franlrig, tæller snu over 800,W(), 

sfagde Stabschef General March i 
Dag. Antallet af Soldaten sum nu 

,iendes til Franlrig, begrwnses tun 
af, hvor mange Stibe, der tan faas 
til at sende dem i, ag vi vil uedblive 
at sende, san hurtig vi fan, tilspjede 
halt. 

De du«,uu» udgøres as alle Tie- 
nestens Greue, sont er noduendige 
til at daiine en fuldstasndig Hast, 
daade slsosndatanter og Jtte Lomba- 
tanter. Alle Krigsdepartementets 
Tal angaaende Treppen som sen- 
des over Hauen vil blive giuet paa 
Basis- deraf. 

General March fande, at de fire 
,,Drives«, iin Tystland l)idtil hal- 
foretaget, »vor alle Dele af en fasls 
les Offeujivplan.« siidtil delme Tid, 
tilføjede l)an, har Udstrætningen as 
de Llllieredes Front fra Rheinis til 
Seen ndgjort 06 Mil. For at hol- 
de denne Foragelie aj Linien er det 

nødvendigt at have Forøgelse af 
Treppe-kne, og Vigtigheden as at 

faa Linierikanske Tropper over blev 
snart indlysem 

General March sagde, at Maa- 
let for den tyike Avance er for det 
første Kanall)avnene, hvis Jndtagelse 
vilde nødvendigsøre, at England 
lnaatte gaa lcengere til Zøs for at 
sende Tropper over, hvad der atter 
vilde sinke Forsendelser og gøre dem 

farligere, ag for det andet Paris-. 
hvilken er af stor strategisk Betyds 
ning laa vel som af Betydning for 
det franlte Falk. 

Ztabsichefen betragtede nærvaetens 
de tyske Offenan mere lom et For- 
løg paa at rette den tyske Linie end 
sont en Avance med et bestemt Maal 
,,som Paris". 

»Den ønskeligste Ting, Tyflerne 
kunde opnaa nn,« tilføjede Gen. 
·Marcl), »vilde vasre Rettelfen af den- 
ne Linie. Den fidsteiMeddelelfe, vi 
hat« faaet, lyder paa, at de fremde- 
les gar Angreb paa denne Linie 
Beft for Soigfons." 

General MarcW Aflløkinger ga- 
ves i bang første ugentlige Konse- 
rence med Aviskorrespondenterna 
Tidligere paa Dagen'fortalte han 
Medlemmer af Senatets Militærkoi 
mlte ved del-es unentlige Konserenöe 
med Wasdepartementets. Mel-s- 
mænd, at de Mieredes Stilliug nu 

er gunltlgere, endj den char met i 

mmejsdaaueden ·,Uaa""manae Ihne- 

kas- 

lrikanske Tropper er nu blcsven scndt 
»der-wer, sagde Generalem at de er- 

lvcsd at have naaet det Punkt, at de 
»et? i Stand til at opvejcs de Allierei 

Jdes Tab. ! 
Gi’«r Tyskernc dercs egen Medicin- 

! 
l 
l 

Md den mnerikanske lEsær i Bank-. 
-rig, 15. Juni. — Amerikanske Bat- 
terier koste-de i Aftes Tusinder af 
Gasbomber ind over den tyfke Linie 
lang-Z Manto-Fromm Nordveft for 
Ebateau Tbicsrm Bombardcringen 
var en Gengæld for et stærkt Gas- 
angreb, som Tnfkorne havde gfort. 

fxlort eget Land. 
W 

Ovetfvømmelse i Iowa Keokuk, 
Ja» 12. Juni. 5000 Acres Land 
langs Des Moines Niver mellem 
Keskuk og Ottumtpa staat under 
Band. Det bestaar af Majs market 
og Marter med Tomater, og det 
hele er et fuldftændigt Tab, siges 
der. Des Moineö Niver har ikke 

hakt saa hsj Vandstand i flere Aar. 
I 

Ruder gives Valgpofter. New 

Yajh 12. Juni. Kings County 
Watiske Etsekutivekomite har paa 
sit(føkste Mode, paahvilket Kvins 
der var til Stede, befluttet at give 
1,600 af 44800 Valgdags-,,Jobber« 
til Minder-. Der vil til Efteraar 
blivc» en kvindclig Valginspcktør og 
to Valqassistcntor i bvcrt Distrikt. 

i 

Oder 1(),W0 Acri-S Formland 
meldes ovorsvømmet of Jowaflos 
den paa ncerliggende Steder. Ovcrs 
skåeg over Skaden «paa Avlen gaar 
saa højt sont söll(),()00. Omtrent 
alle Jernbamstog scndes ad Omvejc 
for at nndgaa det overfvømmede 
District J Wapcllo arbisjdcdo alle 
Bot-gen- fomæves paa at fort-Imago 
et Vrud paa Dasmninqm 

De tysko Lwrisliøgcr. sont bar Um- 

riss lmtqt i Hofstalisn j Couucil 
«!Ilnffs, Ja» blcv forlcsdcn Tllftcn 
bisjtidclig brasndt visd Zidcsn af Sko- 
lobyqninqm Tyslundksrvisningou or 

bloven ndelulket af Immwa og 
Elksverne lmvde forlangt. at saa skuls 
do ske. Der lilrsv fanget patriotifke 
Sange. Mcmge Forældm som lmr 
Sonner vod Fromm i Frunkrig var 

til Siede. 
i 

Fornmnd L. Jl. Jolmsou død. 
llöittncsapolis, Minu., l:-. Juni. 

Vaftor L. Vl. Jolmsmi, der Var Pras- 
fichnt for den smsnsllntberfkc Au- 

qnftanasnnodc, sont i disscs Tage 
Ibolder sit Aarsmøde i Minneapolis, 
Ior afgcmcst visd Dulden i sit Hjem i 
St. Paul. Han bavdc ikke kunnet 
dcltaqe l nogm af Snnodens Mei- 
dcr. Afdøde var Prwa for en Me- 

Inigbed i fidftnwvnte Vn 

I i 

Aututctubilfabrikaut Ford Senat-or- 
t««1ndidat. Washithmh D. C, H. 

LJuni. Henry Ford meddeler, at 

lean paa Pmesident Willens Anmod- 

Lning lmk besluttet at stille sig sum 
mundidnt til Forlnmdsfenator fm 
ktlllichigam del-sont Numinationen skul- 
Lde have ham tmmdt Mk. Fokd 
Jasgger til, at da hau indser de 

htsædvaulige Tienester, man knn qøs 
te Landet under de nnvcerende For- 
Ll)old, er lmn jede og villig til at 

Laøre alt, fom stvar i hans Mast 
for at bjælpe Præsidentenj denne 

L.erig. Hvek Mand, siger han, man 

Lvente at bringe ftore Ofre i Frem- 
tiden vg ver-re rede til at tjene der, 
bvor det største Behov gør det nødi 
vendigt." 

Eu Krigöretsdom Sau Antonio, 
Tex;, 11. Juni. 45 Personen fom 

Laf religiøse Grunde havde nægtet at 

Lgøre Militærtjencste, blev ved Krigs-L Lret l Gaar idømt llvsvarlg Ferng- 
Lfel Dommen blev tmldlertkd afL 
LVrigadegeneral J PO OM sont 
nenne-nett Sageng Akker nedfat til 
lss Nat-s Wel. 

De flisste af de dømte er Medusa- 
niter fra Oklahoma. 

Washington, D. C., 11. Juni. 
Dct formodes her, at andre Ting 
end -:I.Ic’i1itærncegtelse hat Været med- 
virkondis visd Domsafsigelsen i Camp 
Trunks over de 45 Personer, sotn 
migivclig af religiøse Grunde net-g- 
tcdc at gørc Militærtjcsncste. 

i 

Gompcsrsis sigcr, at Arbejderne vil 
stksitte Ksrigisn af alle Kræfter. St. 
Paul, Minn., 11. Juni. Præsidens 
ten for American Fedcratiion of 
Labor, Samuel Gompers, sagde i 
Gaar i siu Aabningstale til de 452 

Den-guten sum var mødt frem, at 

Arbejdcrne var villige til at ofre 
alt for at vinde Krigen, og han tog 
bestemt Afstand fra, at der skulde 
underhandles om Fred med Hun- 
verne. 

,,Hvis det forholder fig fan, at 
en Regekings rette Magt kommer 
fra Folket, som give-r den, hvorles 
des kan vi saa tale om Fred med en 

Nation, hvis Regering bare repræs 
senterer en Monds eller en Klasse 
Mænds Ønfker og Luner?« sagde 
han. 

,,Hvis Arbejderne fkulde gaa ind 
paa en saadan Frei-, vilde det være 
det samme som at give fra sig alt, 
spm de havde erhvervet under denne 
«frie Regering, sog lcegge for Dagen 
en Fejgbed, fom jeg vcsd csr holt 
fremmed for vor Klasifc 

th or bedre at kæmpe og tabe 
end ikko at kæmpe. Om det skulde 
gaa san galt, at vi skulde tobe, skal 
Vi dog betmre Dort Mod. Vi fkal 
vcdligcbolde Frihechns Jld. Men vi 
skal ikke tobe. 

Jst-A- 

Flor-den rundt. 
,»--.-kw-», »Ist 

Frost i Ungarn. London, 12. Ju- 
ni. Korrespondencebureauet i Wien 
nieddeler, at svcer Frost har voldt 
stor Binde pan Korn, Frugt og 
Kartoffelavl i Ungarn, ligeledesI 
Pan Viubaoerne ved Budopest, og; 
i flere andre Distrikter i Landet 

l 

Hundene mua dræbes. London- 
11. Juni. Fra Genf telegrafereg til 
»Ur-»Von Daily News«: 

»Von Grund af Vrødmangel bar 
Muukene i Et. Bernhard oæret nød- 
til at drcebc flere af de berømte ZH Beriibards-Hunde. Der er tilbngel 
set-J Hunde, som faar indskrænkedei 
:)ii1tioiier«.« j 

l 

Oftriqjke Kvinder driveg til FroiisY 
ten of Sult. Gellf, 15. Juni. J Hen- 
bold til Meddelelser fra øftrigsiej 
Kviuder, hvoriblandt uuge Piger ufi 
nlle Jlldre oq anfundsstillingeni 
blevet tvnnget of Sult til at slnttes 
sig til Kvindebatalioner, som arbei-l 
der i kort Vlfftand fra Froiitliiiieriie.l 

. ! 
i 
i 
i 

Svær Eksplosion i Skoda. Man- 
ge Mennesker drcebt- Paris, 14. 

Juni ,,Jo11rnal« bar bragt i Er-« 
faring, at der den 25. Maj indtraf 
en Eksplosion paa Skodaværkerne 
i Nasrheden af Piler i ØstrikH 
bvorved over 300 Personer blev 
drasbt og over 700 sank-et. Drønnet 
fra Eksplofionen kunde høres over 

700 Mi! dorte. 
. 

Vrødnøden i Tyskland. Amster- 
dam, 17. Juni. Der er truffef For-« 
anstaltuiugcr til en politisk Strika i Nürnberg i Dag som Protest mod- 
de nedfatte Brødrationer og Ub- 

fcettelfen og Forhindring af den- 
prensfiske Stemmeretsreform bed- 
der det i Medbelelser bertil »Ver- 
liner Tageblatt« siger, at det socials 
demsokratiske M og Fagfotiminqss 
foxbundet i Number-g har udftedt 
en Advarfelsmdd Striken 

De norske Tab paa Seen 972 
ngrste Stmænd omkommG « 698 
Skibestabtx »·London""," »Is. W« Ita 
whenhavn telegraferep, at jizdens 
hold tit, hvad das-biet- pwspsa 
det not-Ue RWMM 

« 

» 

hat m nigra-e GM » 

-’· 1.««’ ,.». «- 
"--( 

vet ved Krigsforlis, ved Angreb af 
U-Vaade eller ved Miner. Telegrams 
met lægger til, at Formanden i 
Krigsassurancekomiteen oplyfte, at 
698 norske Skibe var scenket. 

Japan og Sibirien. London, U. 
Juni. Baron Takaaki Kato, den tids 
ligere japanske Udenrigsminister, er- 

klærede som Oppositionsfører i et 
Jnterview til »Dain Ascail«s Kor- 
respondent i Tokio, at han person- 
lig ikke var stemt for Jutervention 
i Russland Han erklærgde dag, at 
Japan vilde intervenere, derfom det 
virkelig blev truet, hvadeuten de Al- 
lierede iamtyktede deri eller itte; 
men indtil den Tid kom, kunde Ja- 
pan ikke med Ret gribe ind. 

Tyrkeraaget. Washington, D. C» 
14. Juni. — Den græske Legation 
er af Fangebureauet i Genf blevet 
underrettet om, at ikke en Gang 200 

af 20,000 Grcekere, som blev ført 
ud af det øftlige Makedonien af Tyr- 
ker og Bulgarer, fremdeles er i Li- 
ve. J Meddelelser fra Athen heds 
der det, at Tyrkårne gar systema- 
tiske Forføg paa at udrydde Grete- 
te i det øftlige Makedonien, og at 
Bulgarerne gør det famme i de nord- 
lige Provinfer. 

Rusland og Japan. Washington, D. 
C., Juni. Den amerikanske Regering 
gør alvorligc Anstrengelser for at 

faa i Stand cst Arrangement, hvors 
vcd disk kan blive scndt Hjælp — 

endog Tropper —- til Russland Dis- 
fe Troppcr skal sendes under rus- 

sisk-amcrit«ansk Førerskad Rusland 
vil ikkc paa nagen Maade vidc af 
upng Ekspedition under japansk 
strerfkad Landet rettor fine Bliks 
ke mod Amerika som sin bedste Ven. 
Detto mcddcltcss til United Preis 
fra paalidcslia Kildc i Dag. 

Uroen i Østrig. Washington, D. 
C» U Juni. Den slaviske Agita- 
tion i Østrigiungarn volder Mon- 
digllederne stor LEngstelse. Et offi- 
cielt Telegram fra Schweiz i Gaar 

siger, at Regt-ringen har ladet kund- 

gore over hole Landet, at den med 
Magt ug nden Barmhjertiglsed vil 
undertmkfe alle Forsøg Paa Op- 
stand. 

Telegrammet siger videre bl. a.: 

»Hele den tnske og østksigskmngars 
ske Presse kommenterer Agitationen 
i Øsn«ige’ og lnsgger iffe ijnl paa 
den Ængstelse, sont Situationen vol- 

der Antoriteterne.« 
s 

Euresverfriaen Ymniden, Holland 
H. Juni. Erd Fluk ln1llandske Fiskes 
re angreb et HoteL i lwilke tnskk 
Flnvere er interne-ret, sum Folge af 
et U-Baadsangreb paa en hollandsk 
Luager, som i Søndags blev skudi 
i Sænk uden Vatsel. Flyverne bleö 
reddet ved Politiets Mellemkomst. 

Luggerens Fører fortceller, at 
Tyskerne fortsatte Skydningem mens 

Redningsbaadene blev firet, og at 
en Granat drwbte trC Mand as Be- 
scetningen og rev et stort Hul i Baa- 
denss Side. Hullet blev stoppet med 
Klædetx og det lykkedes at holde 
Baaden sludende. UiVaaden hade 
ikke taget nagen Notis as de hol- 
fckhdske Fiskeres Nød 

Cn norsk Protest. Kristialria, 11. 

Juni. Alle norske Blade offentlkgs 
gjorde i sidste Uge en Protest fra 
den norske Rederisoreniug Inod det 
amerikanske »Shlpping Vom-MS 

Handlemaade, idet det beslaglagde 
nye Skibe, bvori norske Skibsejere, 
Banker«og mindre Aktionærer hav- 
de anstagx s4·,,000 000, paastaaes 
der. Der klang i Protesten over- 
at ikke en Cent af disse Penge er 

kommet tilbage til Not-»ge, oh at 
alle Bcsncpbelser sor at faa CIO 

me M Rosen VII-unlink III-. Z 
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