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Ugcns Krigsnyt 
Ametitanernc udfletter Mihicl 

Salientkm tagek 15,000 Mund til 
angr. 

Sei-berats, ststtct as Franskmænd, 
vindcr en Seit i Makcdoniea. 

J den svnndne Uge er der set 
noget nalmindelig stort Den ame( 

rikanste Heer, sierstilt og som et 

Hele, bar slaaet et vældigt Zlag, 
og de andre bar itte været uvirks 
sonnne Foch bliver ved at sorvirre 
Fjendem saa denne ingen Lejligs 
bed gives til at tage sig sammen 
sor et stockt nyt Slag. Vi skal nu 

give et Uddrag as Meldingerne sra 
Fronten 

Torsdag. Fra den britiske 
Arme i Franlrig. —- Der er det, 
sons tyder paa, at naak de retire- 
rende Tyskere naar Hindenburglis 
nien, saa vil de passe-re igennem 
friske sjendtlige Korps og Divisio- 
ner, der er betroet Forsvaret J 
denne Taktik sinder man een as 
Grundes-te til, at Tusker-ne hat sendck 
udmattede Tropper, der var truklet 
tilbage, srem til Kamplinien Der 
ses Tegn Paa, at Hindenburglinien 
allerede er demand-et med Teopper, 
som ikke sør bar oceret set paa 
Slaglinien. 

Fra anden Kilde siges, at Ty- 
sterne sorbereder Ødelceggelse as 
Vom som de agter at sorlade, og 
de lcegger Miner for at ødelægge 
Bygninger og som Fcelder sok de 
Allierede at salde i. 

Fredag. Det var jo Gen Per- 
sbingss Iødselsdaa den Tag-Z Mor- 

gen lom der Meldinger fra Fron- 
ten. som gav Menan og Jndhold 
til Fest-ingen. Fra Paris meldes 
under U Sept: »Den sorste store 
amei·itanste Offensiv, der begynds 
te ved Taggrn i Dag mellem Meu- 

le og zlltosellesffloderna soretoges 
under General Perslnnasi personlige 
Ledelse og ndsertes as amerikanske 
Zoldater ester amerikanske Ossicei 
rers Fiennnando Det var den weite 
fasrlia amerilanske Lpemtion af 
nogen Ztorrelse paa Veftfronten 
Der angrebes paa en 20 Mil lang 
Front naa den beremte Mihiel Sa- 

lient i Lotl)ringen, der havde staaet 
som en starp Kile i den fransle Li- 

nie Sydost for Verdun siden Kri- 

gens Beqyndelse 
Ununtean Bonillonville, Pau- 

mes og flere andre Bin-r i Nord 
iiidtogeg, as Atneritanerne i derei- 

sørste Meinst-d- inedens man Inod 
Vest pna ,,Lonnnens5« nordre Kant 

indtog Vyen Combres og naaede 
til fongioelserne ns Donnnartin 
La Montagne Mod End alle Vog- 
ne trasngte :’ltnei«ilanerne freni til 

Mel-se-.Lmjderiie, den storste Anan- 

ce var fein Mil. 
Im Washington nieldes fort 

samme Dag: Amerilanske Tropper, 
der opererer i St. Mihiel Sektor, 
har gjort bett)delig Vinding i Dag, 
ester hoad General Pershing rap- 
porterede til Krigsdepartementet 
sent i Ästen 8000 Zangen et al- 
lerede talt, og Bevægelsen sortscets 
ter. 

Zelve Byen Zt Mihiel ind- 

tog Franskmænd, sont deltog i Slas 

get. 
zka London ineldesd sannne Dag, 

at Venerne bar gjort betydelig 
Fremgang hen imod Cambrai og 

indtaget Havriucourt, Trescault og 

Moerves, trængt trem til den gam- 
le brittsle Forsvarslinte flere Ste- 
der og jat over Canal du Nord 
nordsor Oavriucoutt ifølge Melding 
sra Marshal Hals 

Lord-ca s-— Ast Press. — 

Den amerikansse fjrste Arme hat 
løft den fasse Opqape, tom var 

den givet — at udslette St. Mihlels 
Salienst i Leicht-ingen- 

J lidt over 24 Hinter er ille 
alene dette Arbejde udfsth M 

Perfhinqs Md hat-de alle M- 
Landsbyer oq strateqtsle Punkter l 
GM t W W II ltvd 

paa MoselleiFlodens Bred ved Pag- 
ny, sknende over Floden ind paa 

itysk Territorinnt. Qg de søndre 
Forskansninger om Metz, den surr- 

ke tyske Fasstning i Lothringen, saasJ 
»i sire Mils Asstand 
s Stort Ilntal Tusker-e- var taget til 
Junge — over 12000 svar talt, og 
sandte var paa Vej til Fangebnret 
Ibag Linien — og mange KanoneH 
iog Maskingevasrer og store Massen 
as Ammnnition og anden Krigs-i 
materiel var salden i Amerikanernesi Heender » 

Fra Washington lydcsr Beretninii 
gen: Antallet as Zangen soin Ame I 
rilanerne bar taget under Udslettels i 

sen as St. Miliiel Salienten er; 
nn 18,800, ester bvad Gen Per- 
shing i sin Veretning til Kisigsdeii 
partementet sent i Asten 

Zondaa —--— zvølgende fra» 
Washington, D. C., under 14. Sept- 
En officiel Depeche sra FrankrigH 
i Dag siger, at der alle Vegne overs 
den tyske Grasnse er Tegn paa Op 
bidselse og gengiver folgende sra 
Miilbausen Tageblatt: i 

»Den amerikanske Offensiv i ovkeJ 
Elsas og de langtmskkende Kano- 

net, der antages at sknlle redncerei 
i Vnerne i datte Land til Aste, alar 

mer-er Jndbyggerne storlig. Endog 
Folk af høj Rang skaslver over No » 

bederne sont Jniaabørn der lyttee 
til Zwaelseszi Historier « 

Natnrligsvis er Romning as Miil 
lhansen atter paa Tale, og det sigessp 
)at alle Forboldsreqlet er kamst- sor Flntning as Storhertngdømmeti 
isra Baden til Fribnrg. i 
? Fra London meldes, at Eilntall ii 
as Fanaety som Pershings Folk hat 

i 

taget i St. Mihiel Salient, ei 

volset til 15, 000, og Franskmæns 
fdene skal have taget 7,,000 saa det 
isamlede Antal Jungen taget der, 
ist« 22,000. 

Liritcrne skal sannlns Tag OavH 
taaet LHW Mand til Junge-. i 

Mandag. — Der ineldeo traf 
Washington under lö. Zept: »Tej 
annsritanske Treppen idet de nd-» 

sletteu It Miniel Zalient i -7 

Linien stottet af stanle Divisionehi 
toa 15 ,W() Mund til »ange, tog 
ones ZW seanoner as alles station- 
Hundreder as Mastingeværek oa Lo- 
ljeqravoniørscux Fienden trasngth 
saa l)aa1dt, sagde Gen. Pershing, 
at han bleo wunglt til at ester ( 
lade itore Maosei as ’lnnnnnition, 
Telegras- og Jernbanetnateriel, Vog- 
ne, Klædecivarek oa anden Forsns 
ning, sornden det ineget, hatt 
brændteJt 
Benean ineldes der sannne Dag, 

lnir indtaget Maisseney Nordveit soc 
It. Qnentin tillige med Lobi-graus- 
snsnsniet Sydøsl og Øst dersor. 

Hm Paris-«- tncldegx ,,Syd sor 
Olse hat vi tioldt vore Stillinger 
nnod voldsonnne Modangreo Vi 

var taget Plateauet Øst for Van- 

caillon og Højen Nord sor Celless 
snsstslitsne Faugermh sont vi tog 
i Gaar Morges, talte over 3,.J()0.« 

T i r L- da g Jntet størrs 
Krisis-not i Dag. Fra Bari-:- under 
HI. Zepl Nord-est oa Øst sor 
Sauen Mindest for Zoissonsl hat« 
de stanske Tropper i Dag avancei 

eet omkrina en Kilometer paa en 

Front as sit-e Kilometre 600 flesre 
Immer taaet. 
Forøaet Artilleriaktivitet inder paa- 

at der forestaar sornnet Kamp paa 
sllinerilanernes Del as Fronten 

Dass Moygen Det vcesenti 
ltgste Nyt kommee sra den male- 
doniste Front Serbefne og deresI 
franske allierede vrister sra Bulgas 
kerne nogle as de stærleste Stillins 
get-, der bar boldt i Makedonien i 
to «Aat. En sovtsat Avance as de 

stanske og serbiske Tropper Vil ri- 
meligvis notwendiges-re Ttlbagekab 
delse as de bulgarste Dittishau- 
som var laant Ketser Wilhelm til 

Ostklp ptm Bester In osstriel 
set-disk Rapport erklæretz at deros 
amvbygaededær hat taget ilke blot 
TM Faustr, mm en bewdeliq 

»Fort-«- af W 
s 

Fm den amerikaan Heer i Loths 
ringen vielbes, at det amerikanfke 
Artil-lcri, Jufcmteri og AviatorerH 
har- spare-r cftertmkkeligt paa etj 
fjendtligt Angreb, bl. a. med Gas.; 
Det sum-I dog ikke, fom Tyskernq 
lmr Mod til at forsøge at tage det’ 
nuner Terrcvn fra dem. 

s0--- O- ! 

Russland folgt ad Eos rædech 
skotniteen for offentlig Oplnsning 

i Washington har tilladt Offents 
liggørelsen af en Rcekke af Kom- 
munikationer mellem den kejserlig 
tysfc Regeritig og Bolshevikerne og 
Inellenc Bolfhovikerne indbyrdeg og 
tillige Rapporten derom, fom Ed- 
gar Sissom lkomiteens specielle Re- 
præsentant i Russland i Vinteren 
1917—1918, hat afgivet til George 
EreeL 

Dis-se Dolumenter viser, at mer- 

værcnde Hoveder for Bolfheviös 
Regeringen —- Lenine og Trotzky 
og deres associerede —- er -tyske 
Agenter. De visek, at Bolsheviks 
Rwolutionen var tllrettelagt af det 
tyitc Generalstav og forsynet med 
Financer fra den tyske keiferlige 
Bank og andre tyske Finangthts 
ftitutioner. 

De vifey at Breit-Liteva Trak- 
taten var et Forrædeti mod del rni- 

sifke Falk af de tyfke Ageuter Le- 
nine og Trotzky, — at en tysksudspgt 
Kontinuitdsr valgtes til at »Auspo- 
rc« Petri-grad imod Tyfkerne, — 

at tnske Officercr er dlevet hun- 
nnsljgt modtagct af Bolsycvikrege- 
ringen som militære Raadgwerc og 
Spioner i Ruslands alliekedes Am- 
basader, som Officerer i den rnsfis 
ske Arme og som Direktører of 
Vollmij mildere-, udenriqsske 
og jndenrigfke Politik De viscr 
fort sagt, at nasruærmdc Volfheviks 
Regt-fing nldeles ikke er en rnssisk 
Wem-ring, mus- tnst ?,!äisgci·ing, der 
ndxslnkfonde nrlnsjder i Tnfklands 
Jurist-esse oq iormndcr det rnssiske 
FoltJ sont den fort-ander klingilandsz 

nntnrltnt ullicrsdetU Fordcl for 
den tyslc leiserlige Elle-gering alene. 

Tutnnnsntcrnc vifor anfan, nt 

Volslksvif Loderin-, as satnnns leiser- 
line tnske Ocnsyth ligcledes lmr 
furmadt den rnissiske :’ll«dcjde1«llns3fr, 
lnnsin de formle at rcpræfentksrkh 

Der er otnkring 70 af diiisc Tu- 
knnnsntmc Illsnnnc nf dem or ori- 

ginnlcs Ide chærkningvr nf Vol- 

flnsvikEmlnsdsnmsnd Jtorstedclcn of 
do andre er Fotogrnficr af Origi- 
nnlcsr, der visvr Anm. Lg de Uc- 

fmsfthr, on tredie ElaqO nmjkjn 
sfrscmns Cirlnla-1·cr.’nf lwilkis kun to 

Originale-r besiddes, Jncn alle pas- 
smde fnldkontmcnt ind i Monstrot 
sm· tnsk Jntrige dg tyfk Zkyld 

Dot førfns Dokument er et Fo- 
tografi of en Newport, der or afgis 
net til VollecviksLederne af to af. 
disresks Assistenter, du« undorrcttor 
dont, at i Henhold til den-s Jn-; 
ftrnkscr, der vat- blevon fjcsrnot fra. 
dtst rusfiske Justitsdcpartcments Als- 

fnnsr, Juni-de en errc of den tnsse 
kcsjforligcs Bank Pcngcs til »Zum-; 
mdss« Leninc og Trotku ug nndrej 
for deres Fredspdopaganda i Rast-s 
land, og at ,,allc Bøgernc« i .(-n’ 
Bank i Stockholm var blevcn rei! 
videret for at skjnle Betalingen nf" 
Pcngc til Lcsninc og Trotssy ug Blö- 

socicsrede ifølge Ordre fra den tnskc 
keiscrliäe Bank. 

Denne Newport er endosferct af 
Lenine, med hans Forbogstavcr, for 
Deponering l Bolshevik-»Filens« 
,,l)emmelige Departement«. 
—---,- 

Men dettc DokümentiMaterialeF 
Mino omfattench at svi kun or i! 

Stand til at meddele, at.sligt fin- 
dcs i vors, Regt-rings Eje fom Be-« 
vis for, at det, man længe hat 
svntes at ane, at Bolshcsviklederne 
var tnske Agenter, der handlede som 
Fortædere mod dereg Fell og Fæds 
reland, virkelig for-holder ,ssg fqa. 

Øftrigs Jredsfølet afjlauet 

Washington, 16. Zept. ——Ass. 
Press. Zum man ventede, har Uni- 
ted States ubetinget afslaaet Tosk- 
1ands Fredsfølee Og idet Regerins 
gen yar gjort dette, yar den tillige 
talt for alle de Allierede. 

Næsten øjeblikkelig efter at have 
modtaget den øftrigske Regerings 
Note gemiem den svenske Minister, 
Mr. Efengrem ndftedte Minister 
Lansing i Aften følgende formelle 
Erklæring: 

Jeg er as Præsidenten bemyns 
diget til at We at følgende vil bli- 
ve denne Negerings SVar paa den 
øftrigsungarfke Note, der foreslaar 
en nofficiel Konference af krigss 
førende: 

,,United States Regering følen 
at der er kun et Svar, som den 
kan give paa den kejferlige østrigi 
Ungarske Regerings Henstilling. 
Den har gemagende og med fuld 

HKlarhed fremsat Betingelserne, paa 

ihvilke United States vil tage Fred 
i Betragtning, og den hverken kan 
-el-ler vil have noget at gøre med 

zet Forslag om en Konserence om 

en Sag, om hvilken den hat gjort 
sin Stilling og Henfigt saa klar.« 

Mr. Lanfings Erklæring var gi- 
vet før en halv Time efter, at han 
havde modtaget den øftrigsnngarfke 
Note. 

Presfeudtalelser om denne Fredss 
føler sfindes andet Stedsjs i Bladet 

LWWI ort eget Land 
« »so-W AMXWM wV«-s- 

10ern »Fort-s« mere Detroit, 
t Heut-V Ford har nu ind- sltillet Fabrikationen af Motvkkøres 

tøjer og har ftillet sine Fabrikker 
helt og holde-it til Regeringens Tje- 
nefte. 

I 

Fern Bryggerier i La Crossc, 
Wiss-» vil blive nødt til at lukke 
sine Tore sum Folge of Furbndet 
mod at brygge Øl efter den l. De- 
cember. Disse Bryggericr giver Ar- 

beij til 1000 Mand. 

Ecknlet Undewnndsbaad Wa- 

shington, D. C, l(). Zept. Jfølge 
en anbenbart paalidelig Beretning, 
der nnkom til Krigödepartementet 
i Tag, lmr en TantiDmnpcr fæni 
fet en Undervandsbaad i en Kmnp, 
der fandt Sted udenfor Atlnnters 

havskysten 
I 

Ekandinamsr ndmwrker fig. Blandt 
de tnve amerilanske Krigsfolk fom 
for-leben nf tstmnsml Pershing bleb 
tilkcndt swrfet for Distingnished 
Seche finde-S tre Standinaver: 

strfte Sergeant Hans P. Christi- 
anson «on stäremiersLøjtnanterne S. 
C. Sørenson oa Walter V. Chri- 
ftianfen. 

I 

Gernmnin skal væk. New York« 
l:3. Sept. Den Ztatue af Germa- 
nia, der stam- paa New Yorks Tol- 

bod, fkal fjernes og crstattes med 
en Statue, der skal reprassentere 
Belgien, meddelte Cas Gilbert i 

Dag. Gilbert, der er Arkitekt, nd- 
talte, at han var blevet bcmyndiget 
til at foretnqe Fomndrinaen as Mc- 
Adoa 

447 Jxmnlidcr biom Washington, 
D. C,, H. Sopt J Løbcst of den 

Ugo, der mtdth mod R September, 
landedc chr i U. S. As Havne ialt 
447 syge oq saarodcs Soldaten med- 
doltcs i Dag fra Sauitetsvælcncts 
Oovedkvarthr De blivcr sendt til 
Armebospitalerne for speciel Be- 
bandling. 

I 

Kullene og Kirkerne New York, 
Mk Sept. Brændfelsadministratios 
neu bar benstillet stil Kirkerne at bo- 
nntte smaa Forsamlinqslokaler i LI- 
bet af Vinteren for at kunne spat-ex 

paa willen- Det antydeg i Henstil 

lingen, at der muligvis vil blive 
Abgang til at faa to Trediedele 
af, bvad Kirkerne vanlig har for- 
brugt af FFUL 

. 

Funt(sasottikfor l Vkanned LIA- 
jlvinqtom T. C,12. Sept. Brwnds 
hcksadnrixrivrator (Harsicld underrep 
tede i Gaar Senatet, som Svar paa 
Noch«k)icsol-ntjun-en, om n-: sanstillc 
llndcrføgossor Vvdfonunvndc (Haso- 
linprssckne In. V» unt at der nUde 
iuvrc et llndrrshid »Don onttrent 1,- 
UOUJMX) Twndmr(sasoUn i Landri 
nud Ilathz Slm Huu antag, at den 
Mslmldninm man bande paa Hann- 
dcn, hut Var uok sur en LRaancds 
Tid 

y- 

Csn akuerjkairik Tjark hrnker to 
ttyskc lI:Backdc-. Hamm, U. Samt 
To Undervandsbaadc, der i Dag 
forføgte Paa at sænke en ameri- 
kanst Bank 200 Mil til Hans, blev 
af Bat-fett rcndt i Scan meddeles 
dcsr i Dag. Barkcm der førte 129 

Kpassagcrcr, giki TIart fra en anjerp 
skausk FZAVII til Lsenckralainerika, nnen 

slmvde søqt Tilflugt i en cubansk 
Halm for Sturm, og det var kort 
efter Afsejlingen fra denno, at Sam- 
Inenstødet tned Jlndervandsbaaden 
fandt S ed. 

. 

Materiach stil Was-meisten Wash- 
ington, D. C» 13. Sept. Bagere og 
Publikum i øvkigt blov i Gaar af 
Kfntwringsadnrinistrattouen einun- 

dct um ast spare Nøddesskaller og 
fkvngtkerner forat der kintde blive 
lavct Jlarboii deraf for Cöastnaskerne. 
Fiuxwrer as Ascacbed, EEVedsker, Aslunti 
unsr, lerikosfety Oliven, Kirsebær og 
Tndler og Skallet as brasilianfke 
Hikorynødden Valnødder og andre 
Nødder var gode til dest Brug, nip- 
Trkstos der-. 

I 

Et frij Polen. Washington, D. C» 
1:3. Sept. Namen Dmowfki. der er 

sen af Leder-ne i OR volske Organi- 
sation, der arbojder for Anerken- 
dislso as ts-: srit uq nnshwngiqt Po- 
l.-n, Tnddc i Haar For-Strde for 
lldksnisiqizsminijlor Lansiua for at 
drøjts der polskv Jsolkis Kmxx De 
suolsfc Lebens er nf Entcnckonmqteri 
nos- Nopræfcntunter blomst forfikret 
onl, nt en us FrcdstsbetiWulst-me vil 
sbljnie Nonaprcttislsen nf et natinnnlt 
Polen. 

.- 

Nsru Jlnusrikmnsns ankoan til 
Arknngclft Wafkijtmtmu D C» 12. 
Zent. Der or nn landfat Elere ameri- 
kanfko Trova i Jlrkanaclsk for at 
usxsfjstcrse de øvrigv allieredc Trosppcsr 
i Kruan for m opwtte Ordcnen 
i dct nordliqcs Russland. Dette blcv 
usfcutlkqajort af General Man-h i 
Tim. Af militasr Grunde blev An- 
mllcst af de landfatte Trkmspek ikke 
vekcndtgfort. Helle-r ikkis oplysch der, 
knwrfm de var sendt Man antog 
duck, at de Um- seudt fra engelsk Lei- 
n-, hvor der me indøvses amerikan- 
fkc Trofppcc 

. 

Retpubljksanerno seirorl i Maine. 
Poi«tland, Maine-, 1(). Sept. Det vi- 
ser fig, at de soroløbigc Jndberet- 
uingpr fm Valcht i Dng symss an 

tudcy at Nepnblikanernc bar Ifoiret 
mcd on lillcs Licajoritet Der foro 
lizwsr Frm sangt Lpgavor fra den 
balve Stat, og cfter dem at dømmc 
er baade U. S. Senator Bett M. 
Fernald og fandsunljkwis alle de fi- 
re Kongrkssmænd blcnet genvalgt. 
Ligclcsdcss synes det, som at Guyet- 
nør Carl E. vMilliken er genvalgt 
med godt Flertal 

I W. W.s i Montana. Butte- 
Montana, 14, Sept De føderalc 
PoIitimynsdisgshechr foretog i Dag 
i Forening med Byens Politi en 

Nazzia of det iLokale J. W. W.g 

Organ Butte Balle-fing Kometen 
sudgivclsen af dette sidste er af 
Stabe Council of Defense Glevet for- 
lmdt i Montana. Hele Mast Stab« 
fra Redaktøren og Farretningskøs« 

Deren wd M Mucwpeospetattpmte« 

blen arresteret og ført til Politi- 
stationen for at blioe for-merk out 

Artikler i Bladet i Forbindelfe nted 
den i Butte forsøgte Minestrike 

I 

Beslaglagt Mad. Wem York, 14. 
Sept. lldgcwen for U. September 
aj Ugebladet »Nation« er blevet 
forbudt fursendt gennem Posten. Bla- 
det, der udgives af Oswald Gar-ri- 
son Villard, bar i oedkounnenoe 
Dünn-mer en belsides Artikel sbetits 
let ,,Cioil Libertu Deud.« Tset er en 

Kritik over ,,Zlacker:anziaor« i 
New Worts Her bleo foretnget sidfte 
Ugse, oq det er ogfaa en Kritik over 

Regt-ringen med Hensyn·til dens- 
oZoldnjng over for Hist-se Publiku- 
tioner smumenlignet med den bri- 
tijske d)iegserings Holdning ligeoveri 
for tre specielle engselske Vlade 

D 

Troswefkib tonpederet. ««on-don, 11 
Sept. IEt amerikanfk Troupesskib meö 
2800 Mand oin Bord er bleven tor- 
Pederset All-e Mund bleu reddet. 
Skibset blev fat paa Gnund. 

For at spare Tid lod de omborös 
vwrende sig fire ned til Torpedoi 
jagerne, som omgav det raimte Skib, 
med Tob. Troppeskibet var i stor 

LKsonvosL som nærmsede fig Kysten 
af England. Torpederingen fandt 
Sie-d 200 Mil ude paa Havex iidste 
Fredag Kl. 3 om Eftermiddagen. 
Der var ikke Antydning til Panik 
om Bord. Mmige af Ssoldaterue 
var sfra Chicago og Cleveland. 

Flor-e Eoldater fortalte Korrespon- 
denter fm Dlsfociated "kre-fs, at de 
faa Undervansdssbaaden bæoe fig op 
over Vandet, efterat en Vom-he var 
blit kastet nd. Den forsvandt. 

Yo n kam-sit 
-—-s..—. GI- 

De Allicredes nyc Gas. Hague, 
13. Sept. Wiener Freis Presse til- 
skriver meget af de Allieredes Held 
i de sidfte Slag Brugen af en no, 
frngtclig Guis, der dann-er state 
Flunmnsr oq ufsplodcmc 

I 

Stor Eksplosion i Kicu Amster- 
dam, H. Zept. Der fandt forleden 
en vasldig Eksplofion Sted i Kiev 
i Russland Der blev ialt dræbt 350 
Person« og Uoldt Zkadc for 15 
Millioncsr Dollars. -—- Hundreder 
Arn-stet- forotoges. 

I 

10 Millioner paa fire Uger. Lon- 
don, M. Sept. Et Vegreb om det 
voldfomme Annnnnitionsforbrug i 
drnnc Krig faar man, naar nmn er 

npnnkrfsom paa, at der bare i de 
sidste fire Uger af det britiske Ar- 
tillcri er nnvcndt ikke mindre end 
10 Millioncr Granater. 

s 

J Bøndernos HwnderP Paris-. 
H. Sept. Lin-r England meddcles 
fm Golfingfors, at Petwgrad nu er 

i knntrarcvolntionærc Bønders Hæns 
der. Det lwddcr i ongcslfke Mode-. at 
Bnndcsrnv fik Stntte af et stort An- 
tal af Voan Borsten-. 

Endnn en Linie-? Paris, 13.Scspt. 
En Hovedforsvarslinic,.di3r jkal kal- 
des Parsifallinien, or nu under Vog- 
ning af Tyfkcsrne, skrisvor Marcel 

Hutin i Echo de Paris. Linien streck- 
ker sig fra Antwcsrpen til Metz. 
Artiklen oplyser ogsaa, at Forters 
ne i Antwerpen sættes i Forsvars- 
stand. 

. 

De Allieredes FangeL London, 
10. Sept. London Times oplyser, at 

det hat erfaret, at de Allierede, si- 
den General Fochs Modoffensiv be- 

gyndte, hat taget tilsammen Wo- 
000 Jungen Samtidig oplyfer Blw 
det, at dets Rotterdamkorresponi 
beut hat wies-rasend at text 70,000 

»Unsere bat befindet-et ,- « 


