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Fta Kcigssronten. 
Nye Lampe paa Balkanhalvsem 

Taste Angreb ved Rheinw. 

Tet ttlev i sin Tid fretnl)oldt, at 

steigen-J Assgørelse ntuligois vilde 

falde vaa Balkan Denne Tanke 

har faaet m) Interesse ved de i 

den forlebne llge forefaldne Be- 

givenlsedct 
Torsdag i sidste Uge bragte Dass- 

preåssen nemlig Meddelelse om, at 

italienske og fransle Tropper hav- 
de angrebet den østrigske venstre 
Fløj i Albanien og bragt den til 
at vige. J Lebet as de felgende 
Dage lykkedes det at tvinge Fjens 
den ca. 15 Mil tilbage lang-s Ky- 
sten, og at indtage Byen Berat. 
Denne Fremgang truer i høj Grad 
de Istrigske og bulgarsle Stillini 

get- i Nærheden as Monastir, og 
en Retrwte paa disse Egne er sand- 
synlig· 

Samtidig tneldes der om stor 
Uro inden for den estrigske Hær. 
Flere mindre Styrker siges at have 
ladet sig godvillig tage til Zange, 
og en Afdeling paa henved —10,00() 
Mand slal have gjort Qprør og 

taget Tilflugt til Biergene nied- 

tagende Vaaben og Annnnnition 

J uogen Tid bar man været 

temmelig vaa det rene med, at Ty- 
skerne lnwde i Sinde at gøre et nyt 
Fremsted paa Vestsronten, Inen 

paa lsvilket Punkt, det vilde finde 
Sted, det knnde man ikke vide. Dels 

som Forsøq paa at løse den Gaade, 
og dels for at forstyrre Fjendens 
Forberedelser saa tneget sont mu- 

ligt,x bar de allierede i Ugens Leb 
soretaget en Reekke større og min- 
dre losale Muskel-, der sor. saa vtdt 
alle var vellykkede 

Lgsaa Amerikanere har deltaget 
i diese Kampe eg heftet Ære der- 

as. 
J Mandags begnndte saa imids 

lertid Tysterne lwad man anser for 
en nn starre Offensiv, idet de med 

betndeliae Zttnler og efter grun- 
dig Artilleriforberedelse rylkede 
frent til Angreb vaa begge Sider 
af Visen :)ll)eittts. Paa slere Ste- 

der lnkkedes det dem at gaa over 

Marnefloden, sauledes ogsaa i Mer- 

beden af Fassun. Men her leverede 
Amerikanerne et saa heftigt og vels 

udført Modangreb, at Tyskerne itke 

blot blev kostet tilbage over Flo- 
den men mistede over 1000 Mund 

sont Zangen Oeriblandt en hel 
Brigadestad 

J Anledningas denne Daad har 
den franske Overkommando tilstillet 
de amerikanske Tropper et Lykønsks 
ningsteleqram og i Regeringss 

kredse i Washington, er man særi 
deles vel tilsredsi med Udfaldet as 
dette vort sørste starre Basletog 
med Fjenden Ligeledes blev Med- 
delelsen om Amerikanerneg stolte 
Seit-· hilset med stormende Jubel i 

Englands Parlament 
Hvad Tyslernes Hovedhensigt 

med nærvaerende Offensiv egentliq 
er, kan man endnu vaa dette Tidti 
punkt the vcere klar over: men 

man« mitnqu det gældek otn at 
indeflutte Byen Rheims og at staf- 
fe siq nye oq fordelaatigere Stil- 
linger, bvotfta man siden vtl fere- 
tage det endeltge Fremstsd mod Pa- 
ris. 

To diplvinattife Taler. 
Den tnskc Udenrigöminister oq si- 

den den tnske Kansler taler i 
den tyfke Nin-dag. 

Det var first den tyske Udenrigsi 
minister Dr. von Kuchlmanm der 
vaktc Opsigt nusd en Stortale i den 
tyfke Rigsdag Som nu vel bekendt 
bragte den ham hans Wiss-Mk 

Vol sagde Dr. von Kuchlmann 
wegen der vitr anlegt Pan ack beha- 
ge ibaut-e »den wisse Regering og det 
We Fort Forft sagde shsm hole- 
des, at han troede, at man fom Isl- 

s 

ge af insdinndne Vlfsløringer kunde 
sige nden For-e for at blive modsagt, 
at det var Russland, der slmvde plan- 
lagt denn-e si·i«ig, at Franlrig ispils 
lede den nckswasrste Rolle, og at 

Englands Politik thatt meget merke 
Vlade at ispvilse Det var oin Aar- 

’fagen til steigen Om Titskernes 
Krigsnianl sagst han, at de for det 
tyfle Folk og deres Forslsnndssfæller 
ønslede en fri, ster felosnendjg 
Tilvcerelse inden ior de Hirtenlied 
sont Historisen liar optrsniket for dein. 
De ønskede overføiske Besiddelfer, 
sssoarende til deresz Storiljed og Rig- 
doin, og Frilied paa Havet, der kun- 
sde bringe dekes Handel til alle De- 
le af Werden 

Sau langt rimeligvis ,,all right«. 
Men faa jagde lian ogsaa, at i 

Betragtnjng af denne Ktigs nmaas 

delige Tiniensioner og Antollet as 
de Magter, som deltoger deri, kan 
den næppe ventsesi at ville blive af- 
-flnttet oed blot og hart militcere 
Llifgioelfer uden at ty til diplo- 
nmtisle Underhandlingen 

Det var denne ene Sastning, at 
Frei-gen ikle san blive afslnttet ved 
lmre militwrnnmt, inenser man, der 

ko·stede von Knehlmann sin Mini- 
iterpost 

Salt koin Minister von Herbling 
Torsdag i sitdsste llge sog loverede 
sin Etortsale i Rigsdagen Hatt be- 
gyndte nnsd at fixie: »Im Moder 

sdet Ztnndpimlt, vsont det leises-li- 
qe Svar Pan Pcwe Benedikt-Z Fredskss 
note indtog. Den Fvedens Annd, 
der sinspirerede detie Bear, har dg- 
saa inspireiset mis- Jeg tilføjede 
den Mang, at denn-e Aand ikle mast- 
te give vore Fjender Frihed til en 

nbegrwnsiet Fortscetxtelsie ai Krigenj 
Hvad dar vi imidlertid oplevet at’ 

«fe? Medens der i Aarovis ikke kan 
We wogen Tafel-l om vor Billig- 
Ihed til at ndrchsle vor Haand tils 
en cereinld -Fred, faa dar vi indtilI 
de sidite saa Tage kiørt optiidssendeH 
Taler as von- Fjende J Statstinetid." 
Pmssident Wilson ønfker Kritt, indJ 
til vi er edelagt, og hde Mr. Vol-«- 
imm den britiske Udenrigsministerj 
singde nma ·: Virteligheden drive·- 
Harmeni- Nodnns til enlwer Tysfurs 
Kinder. 1 

Ali Fell-r Zot- zmrt Fasdrelandsl 
YOU-, oq vi lau ille gcm ind mal; 
sindigt og nasbent nt lmc ois insi 
snltere uim den Monde, og linqu 
ioadan Jnsnlterinq er Øiislist oin 

soor Odelæqgelie Saalnane dette 
Ønske oin nor sØdelæggelse etjisterer, 
niaa vi holde nd fannnen ined vor· 
troiaite Nation« 

Kanssleren dlider can ved i denne 
fredelskende Tone og giver Mod- 
smnderne det glatte Log for, at de; 
ifle vil ndnasone Reprcefentanter forl 
at begnnde FredsmvdseolmndliIiger, 
inen i del-Z Sted hat« sat ssig til 
Mcml at Idelægge Tijstland 

Da een Fing skemlnvver lyan kniest 
get stasrkt, nemlig at Emad der blevI 
beilmtet i Brett-Litovsk, det( 
fkal der ikke rotes ved. Altfaa som! 
Prmsident Wilckon udtalte for en( 
Tld fide-t, at han ilce vilde andres 
over-, om Tyskerne snart vildc gan( 
ind paa at ilntte en nsogenlunde ris( 
mclig Fred med Vesnnagterne, der- 
fom der faa dlev givet dem frie 
Hænder i Osten. 

Oet er shelt reisende, siaa fkedss 
ltjstne Tyskerne sbliver en Ganq imels 
bem. Men at de tror, de kan bilde 
andre end det wfke Folt ind, at 
Tystland ikke ers Aavsag i denne 
Kris, og at de er nænsommse over 
at sdelcegge,« det grænler til 
det utrolige. 

Men det er velsoglaa kun det 
tyssle Fole slige Taler er be- 
reqnet for. Dei Ildal gived dem 
indlvlende, at det er absolut nsds 
vendiigt, at 

« 

de swels Wldige 
taaler og sholder nd. 

sen Ting lægger vi imidlevttd 
M M i begqe disfe Taler: Octi 
Mad- w m Sei-speiset- ek» 
das-L Weilst fldon Strebens-new 
M I Mist M del M’ 
Fee-, ist-tu Wie mit statt-e tx- 
Is W M i Pakt-. Squ 

l 

J 

langt ftennner de to elleer meget 
forskellige Taler o-veren-3, at de røi 
ber, at T1)ssernes:i, sehne Junkernes 
Mde er dalet. Nu er de bange-, de» 
fkal blivc ødelagt (sonc VelgienI 
etc-J, for faa :Uc’aaneder Isiden Vilde 
de fkaffse Verden Fred ued Inst-lands- 
stasrfe Eva-m 

Sidfte Nyt. 

Dct tyskc Angreb ved Max-ne fynes 
standfct Amerikanfke Troppcr 

fpærrer Beim til Paris. 

Paris, 16. Juli. — Den sidfte 
tyske Offensiv har vist sig ikke min- 
dre betydelig end den, der begyndte 
den 21. Marts. Henved 400,000 
Mund deltager i Bevægelfen Skyr- 
ken bestaar af udvalgte Tropper 
hvoriblandt ikke mindre end 3 Di- 
visioner af den kejserlige Garde. 

Man var imidlsertid denne Gang 
saa grundig forberedt paa at af-» 
værge Stødet, at det ikke lykkedes 
Tyskerne at gøre nogen ftørre Frem- 
gang; og hvad Terrain de Vandt 
ved det første Fremstød, er næften 
alt tilbageerobret af de allierede. 
Man er tilbøjelig til at anfe Of- 
fensiven for standfet. 

Dette Slag har faaet Navn af 
«,"friedetlst1tr111« (Fredsstormen). 

Süden Slaget begyndte er ikke 
fcrrre end -11 tyfke Flyvere bragt 
til Horden 

Tyscernes Beregninger synes at 
verre« strandet paa den uventet 
baardnakkcde Modftand, sont de 
amerikanske Tropper under Gene- 
ral Liggett viftc fig i Stand til at 

t)de. 

xi t eget Stint-» 
W 
-W -w 

Jluinrisen gaar op. It. Paul, 
Minu» 13. Juli Priscn paa Blade 
lyer i Bisen er blauen solllsøch »Vin- 
mscr Wes-IN der udfoumicr um Mur- 
gciusm isar l)id«til kostet tu Geists-, 
utcn Uil ljtsruster koste Irc Eritis. 
,,T-isz)alcll)«, sum lmr tust-ist en Cis-lit, 

ltoinnnsr Im til at koste tu Gent-J. 

spladksnc i xlllinnoapolis lagdc ims- 

slig Pan Priscn til tu Eentsxx 
« 

. 

l Eli Prasst under Anklage Tolo- 
Ido, Ohio, H. zuli. Den sum ji«-»di- 
Plig lmrtuisch Post-or Plkilisp Peters 
llmndle sont i Wink Jlftlsn tillmgc til 
Isit Hjcm i West Hupc i Ly as Max 
fet. J Tag ankotn sødomle Opdagei 

Irc til Ztedct ng smntidig blov Præ 
’st-cn siqtct sont »J. W. W milka 
losl sur at slsavc dwvct tysk Propa» 
’qanda. 
l 
i Willimn Kreiikenlsaqoii, der er 

TPrasfident for Hagen Jnrpurt Eo. i 
St Paul, blcsv forledisn Dog arra- 

litcrot i sit Kontor estvr Orer sm 
sWashinaton Hieninwgarden shade 
Zundersøqt bank- Hjeni, da nmn lmvdc 
Plistnnke mu, at han Estod i Forbins 
dklsse med den tyscvenlige Propoghns 
da i Mexico. Krenkenlmimen er født 
i Tyslland. Han boede ved Krigens 
Udbrud i Emde msen Politiet der 
net-rede Mistanke til hom. Før ban 

stunde- blivc arresterct, flygtisch lmn 
til De Fort-noch Stolen-. 

. 

I Mungelen pau Anbesdciljchslsp «vil 
vistnok blive stor i Stolen, fordi 
lmmmc Mindrede Famwrspnner er 

bleven ndsskrovet til -Krigstjenefte. 
Som Følge deraf er sForretningss 
mændenc i mange Byer gaaet ind 
paa at lukke deres Forretnsingek vis- 
se Timer hver Dag og tøve nd pga 
Landet for at hjælpe Former-ne saa 
smoget som mulig i Mtew De vil 
faa Behalt-no Efor sdgres Arbede og 
der tales am, at Pengene skal am 
til dst Rvde Kors. 

I 

Studiet as Tysk er gaet meget 
ned ved Stqtsuniverfttetet siden 
Amerika iko lnid si Waem og Stud 
biet as FraPs Ier gaaet bewdelig ap. 
Der er tm 750 Studenten som ta- 

ger ansi. meniz Antallet af dem, 
Tom studerer t1)-sk, er sgäaet .ned til 
mellem 60 og TU. Antallot af dem, 
fvm har begundt at smdere Fransk, 
er gaacst op 200 Procent. Over 
Halvdelen of dem, sfum un ftuderer 
dette Sprog, er Lærere og schreie- 
inder, sum tcrnker paa at under- 
vife i Faget nmste Aar. Anstallet 
af dem» ssom studerer Tny, er goa- 
et ned med ncvsten 80 Procent. 

I 

Mitclyels Død. zkew York, 9. Ju: 
li. Eiget af Major John Purroy 
Nischel, New York-«- tsidligere Bor- 
gkrmester Ifom omkom under Flyves 
Melken kom i Tag hertil med Jem- 
bapen Byen er i Anledningen i 
Sng. En Tel Tilfkuerie stod sainbet 
M Pennsylvaniaftationen ou i den- 
nss Kosrridorer, da Kisten sblev haa- 
vetT fra Toget Liget iisil i Mogen ligs 

fpaa Lit de Parade i Raadlyusset 
EPegrcwelsen nil finde StedTors- 

das sra St. Patricsks Kirke. Flyve- 
kesvil flyve over Fifth Ave. og neds 
Mit Blomfter spaa Kisten. 
F . 

Ist-or Tognlykke Nasshville, Tenn» 
SYJuli. To Passagettog paa Naihs 
wille, Ehattanooga d'- St. Louis Ba- 
uen kolliderede i Dim nasr ved Beile 
Mode Park her i Nivrheden. J- 
følgc Telejonmeddelelse fra Ulyks 
kesftedet er 50——75 sfaaret 

Kollisionen fandt Eted Fil. 715 
paa ,,,Dsutc«l)mians (Sirc1de«, der ligs 
get iyv Mil herfra. Alle Vyens Lee- 
ger og Zygeplejcrfker blev i Hast 
seitdt til Illnkkesstsedei. Alle Byensi 
Ambitlancer blau ligeledesks sendt øjei 
blitkkelig. 

O 

En Awholdelse. New York, 13. 
Juli Tr san Heinze Ewers, der 
ers-Do-» »Wer ved Univer-J 
fik? Tin, el- sitt i REMEDIES-· 
arrest ihseh og vil blive hpldt for- 
varet, mode-us der paagaar en Un- 
dcrsiigelsse med Heirsyn til nogle af 
Zum-J nylisge Zorfattersiulser. Tr. 
Einer-Z ankom til De Forenede Ita- 
ter kort før Krigenis ildbmd i 1914 
ogskrev da om tyskiøstrigsk og un- 

garsk «Littemtnr. Hatt lmvde i Fur- 
nisien reist inc,101. Nogle as kmns 
Ihsger hat haft stor lidbredelse i 
?«patiimi, derilslmidi »Lad Virsleii 
n; jage iig i ?lgt«' og »Rampyien«. 

Lllaskag lleuit«l«k11g. Wnshhmwm 
T. «C., Il. Juli. Handels-mindrer 
klicdsield hat« sondt Nimm-nor Rjggszs 
i Alaska en Zkriuolfc Lmori han furc- 
fiaar, at der sonnt-m privat Furc- 
mgsomhed i Alaska byggscsz et Zkibiss 
tust-ji og smua Zskibsxuærftsjurubas 
nur, der, ou lauer fodern-le Ilsssii 
Danke til diisfc Fort-tosenden J Stri- 
tsclsscn giver Ministprcn Qplysining 
um fremtidigc Plain-r for Ameri- 
tkst og de nordllgu Etillehkwsegnes 
Udv«ikling. Mit Rvdficld nævncr i 
denue Fokbiirdcslsc føderal Omsrta 
xuslsis af Priunte Fsissfcudklaskningsf 
must-alten Anlæg aj en Fursøgsst 
fkcstatison oved Pugot Emmd on en 

»Es-sing aj Danwsskitmnjpcktioucn i 
tä. 

. 

»Coltmk·bio« Ulysseu. Peoria, Jll» 
H. Juli Lystdknnpcrcn ,,C-olumbia«, 
sont-, forrigc Lørdag san-I paa Jl- 
linois Rivisr ran fem Hundrede 
tllsetmofkcr ombord, or flydt op og 
slmr drwet »den til et Sted i Nil-r- 
heden txj Psckmg hour Coyoncr 
Elary sog Ssheriff Wilsun mod nonle 
andre Psersoncr gik ombord. Der 
san-dies endnu to Lisz, og de For- 
nlykkedes Antal er hcrmcd stegettil 
85. Det formodcs ikke, at der er 

flere Läg-i Flodcn, og Efterspgels 
sen vil derfor sikkc «blive fortsat. 

Der vil sblive iawstisllet en Unber- 
»s-gelse for at faa Grunden til Ulyks 
Tessiibets splrusdfeligc Opflydning op- 
sklavct 

Ä 

En Asfsfkadigest Washington, D· 
C., 9. —Juli. Dei er bragt «i Erfa- 
ring, at Clevelcmd Asbbc Jr., Re- 
sdaktsven af ,,M«on1shly Werd-her Re- 
vietv«, Tom nylig blev meddelt Affked 
ifra Regeringens Tieneste, blev af- 

skedigt ,,:paa Grund af tsine Del- 
kcndtse Ssynvpathier for den fesselt- 
lige Regering.« 

Mr. Abbe, Qui-:- Fan Cleveliand 
Abbe, opfsandt det unsoasrcndse Sy- 
stem ined Udsdedelsse af daglige Beit- 
Inselsdinger og en af Verdens most 
bekendte Meteorologer, er uddannet 
i Ty’skland og gift tue-d e«n tysk Da- 
me. Han sbenægter paa det ibestemtes 
ste Anklagens Rigtighed og bar an- 
modet om Tilladclfe til at forklare 
fig- 

si- 

Hanåi førfte Flyvdsejt Ved de 
amerikaan Trupp-er -vcd Markte, 11 
Juli. Løjtnant Quentin Moos-welk 
Bheodorc Jioosseuclts yngste Søn, bar 
nedbmgt sin fiørfte tyfske Aeroplan 
i Gaar Efckermiddag nokdtvest for 
Chatean Vlncrm Han fløj samtnen 
nmd trc sandve Flnvere i en Højdse 
af 5000 Fod ostte Mil indensfor de 
ty’sk-e 'Linjer, da han blau skilt fra 
de andre. Kort est-er siik han sØje paa 
tre Acmplaneh vog fle henimod 
dem, da «l)-an stsod i den Harmening 
at de var hanc- Ka1n-erater. Medeas 
Cmn nærtnede Ifig dem bagfra, Upda- 
gede han« at lhan thavde tsaget FejL 
for Miaskinerne var tyfke. Rot-fe- 
oelt anbnsede øjoblibkesig Jld og ef- 
ter at have iaffkudit 5 Stud, styrs 
tede den ncermefke wiske Maskine 
mcd Sspidsen foran og fokssvandt 

»-aennem de 2000 Fod nedenfor lIig-» 
qude Skvmt 

ILsøjtnanst Roosevelt følier ssig sit-« 
fer pun, at den tyfke Mafkine maa 

ilmve ftyrtet net-, da ingen Flnver, 
friinillig indlsader sig paa at styris 
sfra en san-dort HøjdL De to tilbasJ 
awnwndc tysko Acroplaner angrebj 

Nonsens-In nnsn dennc undflcrp uskadt. 
T « 

:-"-zord-esn rund-ts- J 

sinlera i Petrograd. London, 12. 
Juli. Et rsncssissk :)iadi-otelegram si- 
nkt-, at paa Grsnnd uf den store 
denmngel griber Kolem unt fig 
i Venean on at Hnndreder af 
Person«-r daglig salder sont ·Ofre 
for Engdonnnen 

. 

Inikland mangler Fodtøj. Arn-« 
sterdmn· Il. anli. Jfølge en officiel 
Meddelelse fm Berlin, vil det ty- 
ske Falk blive tnnnget ved Von til at 

Hmn tmrjodet, medmindre Fulket fri-» 
willig gunr jnd d·erpna. Aarfagen 
er mangel pua Zkotøjsnmteriale. 

de mellenk Pan-en on Wiens 
London, SO. Juli· Fra paalidelig 
sein« i Nuka meddkslos, at TiIhage-’ 
knldelsen af den pkwelige Nuncius 
i Wien, som blev forlasnnt for sek: 
Manneder siden i Forbindelfe nted" 
sieisex Karls samøfe Vkmsskeljglsed et, 
njl blive ndført. 

I 

Fremtidens Finlandk -3tockl)ol1n, 
U. Juli· Diet første jin-sie Krisis- 
«sk"rb, Mydseren »Knrjala«, er an- 

lotmnet til Helsingforå Det er et 
tidligere rns«sif«k Ziff-b, sum blev ex- 
proprieret of det finfke Sen-at. Det 
meddeles, iat den finsske Krigsflaade 
fkal fsorøges nmd endnu tre Skibe, 
sum er tin-der Byg11ing. 

II 

Den spaane Jnfluenza. Gestif, 12.. 
Juli· Den fpnnfke Influenzia griber 
hurtig om sig i Schweiz. De mill- 

»tcere Myndigheder meddeler, at der 
den Id. Juli var 6,900 Tilfcrlde i 
den sc.lmwizi«fke Hier og blandt in- 
terne-rede Trotppen Dødstpvooenten 
stnl imidlsertid vcere fonholdssvis rin- 

;g’e. 
Cadorna afskediges.«3iom, 13. Ju- 

li. En Mjlttævbullotin giver Ordre 
til Generalerne Col-arms- Patros 
og Capellos Tikbagetræden med Tab 
crf iRang og Gage. 

General Diaz, sden nuværende 
«kommwnderende General, er tildelt 
ISavoyenZ Militærordenö Stocke-Ida 

O 

Kotigen og Dronningen af· Bel- 
gium gennem Lufom Paris, 12. 
Juli. Kann-en og Dronninqen as 

Bselsgiunh sum shnr ioæret spaa Bessøg 
i England, er vendt tilbage til Frau- 
krig paa famme :Vdasade«fom paa 
sRejsen til England —- gennsem Luf- 
ten. Bladene meddeler, at Tilbages 
rejssen ckog 30 Minuten Kongepars 
rot udtrykte ssjn Fornøjelse med Fan- 
ningens sOplevelser. 

Vil Russland paa Ined Tyfkland2 
Amsterdam, 10. Juli. ,,:ceue Freie 
Presse« i Wien brinsger et Radien-- 
legram fra Moskwa, Isqu sich at 
den russifke Sovietregering Vil flat- 
te Forbund med Tyfkland i Til- 
fælde of en cugelsksjapansk Inter- 

xvcsntion i Ausland lhedder det i 
’ct udateret Telegrsam Eil ,,Lofal«Jln- 
zeiger« i Berlin. Jfølge Wieners 
«bladet slutder den rusfisske Erklæs 
klug tsaalsedes: 

«Dersom Japaneferne og Eng- 
lændch smlde vbelsætrte russssik Ter- 
ritori1mc, vil Sosvietregeringen øjes 
sblifkseljg Hutte vsig til Tysskland.« 

. 

Wyc Rapusbliikker i Nord-Rusland. 
Amjveranh 10. Juli. Sasmtidig med 
lOLPrettelsfen af Rsepusblfkskesn sved dgt 
Hvide Han, siger en Meddelse fra 
Mosckwa, blev der ogsaa oprsettet en 

satrden Etat i det nordlige Russland, 
under Wann af Rupusblikksen Wsologs 
daczjha Den inidbefiatter hele det 
niordøstlige Ruslansd sra Hvidehas 
net til den assiatifke Grcenfe. Det 
.l)edd-er, at den snye Republsik ssymi 
patbiserer med de Allierede. 

Japans Held-Junge London, 9. 
Juli Fra Tokio telegrafereiks til 
»Times«, iat paa det nylig afslwldte 
Møde saf jiapanske Feltmavfkalfer og 
Admiialer blev »der taget Besluts 
ning om szjoranstaltninger til quz 
Tedfinger aIFW Forsspoar W E- 

blev famtidig udfoerdiget en Plan« 
for Samarbejde ntellsem Heeren og 
Flaaden 

Det erklkeres, at Heeren sfal be- 
staa af 21 Armenva nced to Ti- 
nisfjoner i hvert Korps oiq s Regi- 
1nsksnter i hver Division. Det er ic- 
fe Monendig, at Forandringerne 
fkal jndfnresrs øjeblikstelig. 

,,T.i1nes:»« Ilmr bekommt, at den nye 
-.L)aswrdning vil jsordusble Janus 
Arka 

I 

Gnatn ljergct af Tume Washing- 
ton, D. C» kl. Juli. Kaptajn Ray 
Jmith, Guvenør paa Øen Guam 
ug Ksmnnmndant paa den bewirken- 
dks :lllm«inesmtion, meddeler til Ma- 
rinedenartnkentet i Tug, at Leu 
«blev herget af en ødelkeggende Tyfon 
den li. Juli. Dalvdelen af Uefolks 
ninqen lidksk Jlø ,:’lvlingen er ede- 
lagt og megen øunden materiel Ska- 
de er voldt. Der er taget Foranstalts 
ninger til Befolkningens Forsyning 
nnsd L«Unetcsnlidler. 

. 

ZZstrinfk Myltseri. zlsorfih 12. Jn- 
li. Det bewirkt-Mc jerbiste Presse- 
bnrean mekder um et -alvorlig Mut- 
terj blandt de øftrigfk Tropper i 
et af de offnen-rede Diftrikter i Ser- 
«dien. Der «yedder, at Garnifonen i 
Kamg1n)kivntz, lwor det tidligere ser- 
biske Querarfenal var beliggende, 
sgjorde Mytteri paa Grund af daari 
lig Føde og at mange Officerer 
blev «drcebt. Motteriset blov under- 
tmskkkst eiter et ueritabelt Slag, i 
hvilket der blev gjoxt hyppig Brng 
as Artillseri og Maskinkanoner. 

Vil ndoife Jeder-ne Stockholm- 
10. Juli. Jfølge Msedclelie til det 
lhervkerende jødisske Presseburean hat 
den finsske Regerisng beordret alle 
Jeder i Finlkmd ndvist af Landet 
inden 30 September og bar paa-, 
lagt alle kommunale Mywdigiheder 
at snsasgte Jeder Fødsevarer efter den« 
Dag· De ifinska Jeder hat udstedt et 
OpraaTb til Thele Ver-den om Absi- 
stansce. Döt sheddey at det finske So 
nat can vll tillsade Naturaliiation"" 
af nogle fm Jede-J sSkevdeleIhelp 
dem, fomz ckemipede i den beide Gar- 
des Rkeckern 
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