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i Heere-is Syn paa Miless 

Rapport. 
— 

General Miles’ Rapport om Asstn-j 
VITghCVEML Paa Phigivpinernr. som vi; 
mkddelkk det Of i sidste Uge, trittseres 
MARTng ! «The Atmn and Navy Re-: 
Alster« Tinte Blad talder Rapporten 
et sensationelt Dotument, grundet pnal 
lsfe Rvgser og ubeviste Bereiningeni 
J slere Aar hat Bladet været Gene- 
ralens Ven, men det set sig itte i 
Stand til at holde rned hain i dette 
Tilsceldr. 

Dei sigen 
»Bei snnes os,at Generalen paa in- 

gM dee bar bidraget til Heerenö 
Ros red en Rappe-et as den Slags, og 
det foretrnnmer os, at han er gaaet ud 
as sin Vei, i simpelt verbalt Stilleri. 
smn inviterer Mistante vrn, at Gene- 
wlen paa den Maade stal ststte de 
sensationelle og ubesiernte Bestyldnins 
ger, han hat gjvrt. 

General Denwer-Advolaten siger, 
at de Tilsælde, sont er nckvnt i Milef 
Rapport, er gjort til Genstand for 
ossentlig Underssgelsr. 

Regeringens Avtoriteter har, synes 
det. giort alt, hvad der staat i deres 
Magi, sor at spore Bestyldningerne til 
des-s Rilke og strasse Forbrnderne, orn 

der er nrnen. Vt tror itte, at Gen. 
Miles nnster at bidraqe til Hierhi- 
titernes Jlinmunitium eller at ban er 

sia benidst I« at ban stottede Antiiniperi- 
alisternes Zag, men den Publisitet, 
som dar sulat hans Napport, har hast 
den Virtiiina. 

Vi bar nient, at General Mijeg bar 

haft retfekrdia Grund til Klage paa 
Grund as Ilretscerdiabeder, som ban 
liar været Genstand for i de senere 
Aar: men bans norrmeste Venner og 
Beundrere. hvortil »Ihr Neai«ster« 
reaner siq selv, detlagser dybt den 

Sindstilitand,hvormed, og den Form, 
hoori vcr overst lomrnanderende Ge- 
neral hat lseliandlet denne Genstand. 

Ved Betragtning as Tilstanden paa 

Philinpinerne, hvor nogle as de mili- 
tasre Handlinaer sandsynligvis var 

umilitcere, for at sige det mindste, maa 

vi. mindes, at vi der bar hcrft 139,00() 
Mand, og itte mindre end 6,000 Os- 
sicerer bar gjort Tjeneste paa sorstel- 
lige Siedet i Ølandei. De saataldte 
,,atrocitiez« lAsstyeligheder), dersoni 
disse Iilscelde sortjener at taratteri- 

seres saaledes, var itte udssrt as mere 

end 12 Lssicerer. Det er et lille Pro- 
centtal da tunne not berettige Tanz- 
hed, naar vi tonnner i Hu, at den 

Genstand bar tidligere vceret grundigt 
agiteret og er endmt Genstand for os- 
ficiet Underspgelse. Dei var en Fejl- 
tagelsc at berste Sagen paa en saa 
officiel Maade, med mindre noget 
mere desineret tunde have vceret med- 

delt, end det Gen.Miles hat bevislagt. 
Hans Rapport vil tun tjene til at 

forny en ubehagelig, for itte at sige 
ussmmelig Diskussion, og det er at 

betlage, at General Mileö blandt de 

stdtste Handlinget paa sin brillante LI- 
bebane stulde blive soessrt til at beuge 
saadanne Udtwt.« 

Og »The Army and Nady Jour- 
nal« bewertet lignende: 

»Bei er vansteligt at sorstaa, hdad 
der hat tunnet bevcege General-Spit- 
nant Mites til at asgtve en særlig 
Rappvtt angaaende stne Jagttagelser 
paa Philippinerne. At onsainle og 
cirtulere. til Mistredit sot den hier, 
han tonnnansdetey hvad Sladlder han 
heret under en Reise gennem Fjendeni 
Lan-d, det er naeppe General-Leimm- 
tens Odem og otnt han haabede at op- 
naa, eller havde i."Stnde at opnaa no- 

get i Retntng ais at rette paa Miedqu 
saa stulde han Bade lederet noget, sont 
var mere asgsvende i Retning as Bedis 
end hanö moralste Mediöntng ern, 
at saadanne Mist-eng etöisterede. Det 
et tlatt, at der ingen Sandhed san 
viere i den Anttydning, at General 

Mit-es onsteoe at fremme sin egen 
Kredit ved at stade sme Medossicerer 
Ved kenne Publi.tation, for intet kunde 
have skadet ham faa meget i alle ret- 

»taenkendc Mamds Agtelse i og udenfor 
Heeren som hans Rappotts Tilsyne-- 
kamst Den enefte Klasse Mennester, 
hos hvesn det kan vinde ham Kredit, 
er disse ildesindede Bagvastere, som er 

lige saa ivrige for at undertrykke alle 
Beviser i Hakens Favpr som for at 
kiktulete ubeviste Bestykdninger inwd 
den, lige meget om de ioinmer fra 
gnavne Volontsrer fka en »Vagthus 
Lawyet« i de hvervede Mands Geled 
ellet med Hakens hsjefte Avtoritet.« 

Rnslnnd i Karkikatnr. 

Bjsrnen siddee oppe i et Tre, hvor 
den hat funden en dejlig Honningtage. 
Reden under ved theets Fod ventek 
en Lade, to glubste Hunde og en val- 
di.g Ørn paa, at Bjsknen stal stige ned 
med sit Bytte. Under Billedet læfes 
saa: »th likely to come down fast 
with it.« 

» 

Det er vift et not saa teo Billede af 
Situationen. At Bjørnen (Rusland) 
vil have Honningen (Manchunriet), 
det er der ingen, der tvivlser om. Men 
da den hat mærtet, at der er saa 
mange mægtige Kammer-any der ven- 

ter paa, at den sta( komme ned med 

Byttet, befindet Bjørnsen sin. Rusland 
hat Tid at vente. Den hat Honnim 
gen melleni Labbetne, og hvo vil rote 

den i. sin ophojede Stilling. Jkke saa 
snart havde Rusland mcerket Jndtrnks 
ket, dens Genbsefcettelfe af New 

Chioang gab, spr den trat sine Trop- 
per tilbage, fom det blot var en Ma- 
nøvre, den bavde foretaget. Rusland 
vil Frev, det vi( fix-e at Bjøtnen vil 
flikke Honning i Fted for de andre 

Tot-. 

De states Lidelser i St. Louis. 

Prcesioenten maatte flubbe sig frem 
ind i et Limchtelt og nøjses med en 

Sand-wich og en Koo lold Kasse scm 
Lunck). 

Guvernør Odell og Selsiab Marm- 
des i en Fragt-,,yard« blandt Krea- 
tur- og Zvintog for 2 a Z Timer· J 
Hotellet anvistes han et lille Vætelfe 
over Kommt, og 17 af hans Stab 
pakledes ind i to Verelfer til 87500 
om Dagen for hvett Poetelsr. 

Guvernoren af Indiana, fom saa 
sig indignerel, b«ev vred og reiste hien: 
Degen for den flore Parade. 

Guvernøren aonlorado fotlod By- 
en i Rasexi over Den kinge Hofligheo, 
der viites hom. 

Bi her de! efter et ChicasxosVlnds 
Avtotitet, at Guvernoren af Illinois 
»vor fornem og frastsdende i fm Hold- 
ning«. 

Endog Ambassadseerne fra de store 
eukopceisie Nationer fslte sig offentlig 
ydmygede ved, at de inttoducetedes til 
en lokal Magnat, medmö Magnaten. 
som var af lavete Rang, but-de have 
veret iniroduceket stil Amsbassadsvek- 
ne, og Diplomaterne Gfrejste for Wa- 

shington hsjlig forbiteede. 
KatdinalGibbons fandt et tre Fods 

Hegn mellem sig og Lunchteltet og 
knaatte betjenes over Hegnet. 

En St. Lsouis Hund var lav not til 
at bide General Covbin i Bester 

Alt dette forefalsdt oed den stored-j- 
tidelighed i St. Louis i Anledning af 
hundredeaatsfesten for Luisiana 
Putchaset. 

Dog —- ingen dede af Hunger, Kul- 
de ellet saurede Fslelfet, og Vergl-lade- 
nes edttokielle Fotfattere, som hat er- 

satet meget vierte Medfart paa detes 

foumalististe Lebebcme visek kun rin- 

ge Sympati med de lidende. 

; »Danfleren« udgaak to Gange om 

zugen. 81.50 ewig-. Probe-No seit. 

Den demokratiske Presse 
Um 

Cleveland-»Boomen«. 
De, der got Nat af Talen om Mt.! 

Clevelands Notnination for not en 

Termin, vilsmaaste fokbavses over at 

erfare, hvor mange indflydeffesrige ogj 
lonfervattve B·lade, der favoriseret 
netop dette Program. Y 

Brodllyn ,,Eagle«, som ftartedes 
«Bootnen«, erkletter, at Mk. CleveJ 
land er »den eneste Mand, sont tan 

«beat« Theodote Roosevelt«. Jndvem 
dingen mod en tredie Termin betydet 
intet i. hans ,,case«, siger »The Eagle«, 
da han hat vaket ude af Eint-siedet i to 
Terminet og vilde bltve for gammel 
for en Herde, medens ,,hans LIbebane 
og Kataltet vilde vcere Gatanti for 
Genopkettelse a"f No, af Styrle, af 
Fafthed, af Visdom og af tret Erfa- 
renhed has den Iverste Magistrat«. 

Faa Dage efter »Eagle«s Forsiag 
lom Boston ,,Post«, et ledende demo- 
lratifl Blad i New England, frem for 
Ex-Prcesidentens Renomination, og 

Hattfotd »Timeö«, et uafhængigt des- 
inolratift Blad af Jndflydelfe, erklet- 
rede, at det vilde give ham ltaftig 
«Stotte. J New York City hat »Ihr 
World« lovprist Cleveland i nogen 
Tit-, og »Ihr Snn« hat omtalt ham 
ined størte Aatelfe, end ten hat vist 
Roofevelt. Ild i Staten favorifeker 
Bussalo »Times«, Utica »Obfervet« 
on Troy ,,Vres«g« hans Nomination. 
Blandt Sydftaternes Blade udtaler 

Richmond »Times-Dispatch« sig san-- 
lebe-K 

Mr. Eleveland tan uden Toivl bli. 

re ralast, derscm all-: Demnlrater vil 

stotte darn. Nominet Cleveland og en 

god gammelrsags Pfatforn1, og han 
dil faa begeistret Ztøtte af Staren af 
Forretninnsmcknd uden for Partiet, 
foni hat ubetinget Tro paa hnns Æri 

liglced oq sunde Dommelraft, og som 
singt-er Roofevelt, som de frnatede Du- 
namit Disse Mænd lan ille nomi- 
nere Cleveland, men de lan hicelpe De- 
mokratetne at Vcelge hatn, og de vil 

gøre det tned Glæde.« 
«- cituationen er i Demokrat-ernes 

egne Hemden Og alt, de behøver at 

gøre for at genvinde Kontrol over Re- 
aeringem er at nominere Grover 
Clereland paa en Pfatfokm, som han 
vil være villig til at staa paa. Lan- 
det er modent for en saadan Bedo-gel- 
se.« 

Tet maa imidlertid erindkes,at me- 

dens de ncevnte Blade msed flsete puitcr 
til Enthusiasmens Flammer for Cle- 
veland, saa er der et starre Antal de- 

mokratisle Blute-, sont flaar toldt 

Vand paa dem. Forrest iblandt disfe 
ek natukligvi.s Bryans »The Comm- 
ner«, men onsaa mange andre Blade, 
fom ilte sympatiferer med Bry-an, 
modfætter sig Ckeveland-Boomen. 

Vi stal ille nævne alle dem, fom Vor 

Kilde ncevner, lun en enlelt. Nor- 
foll »Vitginian-Pilot« udtkyller llakt 

og nøgent en Jde, som synes at Iigge i 

Baaatunden hos mange andre demo- 
tratisie Journalister. 

»Dersom Clevelands Nomination 
presses, saa vil det fotaarsage en faci- 
dan Partiforityrtelse, at det vil gste 
Pattiets Succes umulighvesm der end 

endelig nomineres. Detfom Cleveland 
nenneö, faa vil Partiet splittes vid 
aaben. De Mand, som sind med det 
demoltatille «Sll«b, uagtet Wall Stre- 
ets Mand, Grover Cleveland, gjorde 
sit stidne og fejge Bedste for at slyde 
det i Sænl, vil itle ftaa med Clem- 
land igen. Der-sont Politilerne trot, 
at de lan pisie »the tanl and file« i 
Linie, sasa ta’r de siasmmelig feil. 

Bvckd vilde sdetfot blive Folgen af 
Clevelands Nominationl Det meft 
laufende Rederlag i Demokratiets Hi- 
storie. Og efter dette Rederlasg vilde 
der ille være andet tislsbage af det de- 
mokratisie Parti end en uorganiseret, J 

migtkoet og for-sagt Leoning, itke en- 

gang skjkket som Materiale for et nvj 
Modparti.« 

Lokomotivkcdcl eksplodcrer. 
Eric, Pa» 25. Maj. Dsa et Philo- 

delphia- F- Erie-Tog i Affe-?- 
passekede Batkerne vest for Kansa, eis- 
plovetede Lotsomotivets Dampkedel og 
dkæbte en Mund samt faarede site an- 

dre, af hvilie de ire næppe ian leve. 
Den dræbte er Bremfevogter John 

Crainex de saarede er Togføret Char- 
les Owen5, Sikyiilgiver Hentn Gard- 
net, Masti«nift W. J. Swartzfagcr og 
Find-der Peter Ckossom 

Leder Czareu befkytte Jöderne. 
Si. London, 25. Maj. Paa et 

Mode, som i Gast afholdtes her under 
Ausvicier af »Ihr Young Mens He- 
bkew Association«, og smn over-vere- 
tes af 2,000 Mennestek, vedtoges en 

Resolution om, at der ster Henvendelfe 
til den russifie Keifer om at fothindre 
fremiidigse Voldsgetningek mod de 

tussiste Jeder. Talere, som repre- 
sentetede mange fokfkkllige K«onfessio- 
net-, fordømie i de siatpeste Udtryk de 
tussifke Afstyekigheder i Besarabien, 
og folgende Resolution blev fluitelig 
enftemmig Vedtaget: »Bei besiuties, 
at vi appellcrer iil de nrusfifte Re- 

gerinq cq bedek den drage Omforg 
for, at der planlcegges vg med Kraft 
gennemføries saasdanne Forboldsreg« 
ler, der er i Stand til at fore"bygge 
faabanne Voldshandiinger fom de, 
der fandt Sieb i Kifchineff i Dagene 
18., 19. og 20. April, og at der give-s 
Landetg Vefolkninq af hvilien fosn 
helft Trcesbeiendelfe famme Reitighe: 
Ver og samme Pligter.« 

Fkygtelig Overfvömmclsc. 

Enid, Okl» 25. Mai. Hunorcder 
cf Mennesler bleo sidite Nat qjort 
biemløse, og Ejendoingtab vnrderebe 
til MOODOO fotaarsagedss ved det 

heftige og eneftaaende Slybrud, der er 

gaaet hen over Bnen. Kl. 12 styrtede 
en Vandinasse, 8 Fod dnb og 200 

Fcb beed, nco imob »Tbe Bottoms« 
og forte Hufe og alt, hvad det modte 

paa sin Viej, med i et hoirvlende Kaos. 

Katastrofen lom faa hurtig og uoentet 
over den sooende Befolkning, at der 

nødvendigris maatte opstaa den storite 
Misserir. J Lobet af fern Minutter 
Var hundrede Hase hielt ellek Delois fatl 
und-er Band. Masfer ai modige. 
Redningsmcend leg ojeblillelig on! 
enera sl fat paa at rebde de, bois Liv; 
var i Fate, og andre hjalv d hjetnløse, ; 
af hvil lke Der i Taa vifer sia at verre! 

flere Hunorece. Alle Boten-Z Borgere 
es i Altivitet for at lindre Neben, men 

Der er itle tilstrcellelige Midler fori 
Haantem Ollabotnas Historie hat al-? 
drig tendt Mage til Regnfald. l 

0 

Lynuedslag i Bellevue College. 
—- 

Omalkcy Lö. Maj. Bellevue Col-- 

lege blev i Altes to Gan-ge kamt af 
Lynet. J det fotfte Nevslag bestadige- 
des den ftore Sloksten og Spisefalen 
betysdeligt, ligesom Rollen Franl 
Syldez blev stærkt heb-ver Dr. 
Buell af South Qmaha bleo laltet til 

Assistancez men iovrigt vides itle, 
hvotvidt Syldez er i Livsfarr. Se- 
neke paa Aftenen flog Lynet ned i 

Telefonen, der udlbrcendtes, samtidig 
med atGardinerne i Vætelset anwend- 
tes. Jlden blev hesidigvis Null-eh 
Jøvtigt mener man, at Bygningekne 
hat lidt en Del Stude. 

»Hella« 
of Standinavian-American Line et 

afgaaet fka Christiansand med 726 

Passageket og ventes i New York 
den S. Juni. 

Udlandet. 
Oprcvet af Tyrkerne. 

Salonica, 25. Maj. En Afdeling 
af 90 revolutionære under Anførsel 
af den makedosnisle Fører Svetkoff, 
mod hvilken de tytkifke Tropper kam- 

pede hele Torsdag i den bulgariste 
Landsby MsogiL 6 Mil Nord for Mo- 
naftir, blev vcd Aftenstid osmringet og 
nedhugget til- fidfte Mand, ligefom 
tolv Mænd i Byen drehtes. Tyrtep 
nes Tab var ubetcsdeligh Eftet Kam- 
ren plyndrede sog brckndte Tytkcrne 
atten Hufe i Byew Navnløs Rædfel 
hat grebet Befolkningen. 

Bittre end vildc Dyr. 
London, 25. Maj. Korresponden- 

ten fva Sophia til ,,The Morning 
Lea«der'« telegtafeter, at den mutet-o- 
niske Komite hat indberettet folgende: 
Tyrkerne hat brænsdt Land-Ebnen 
Banitzi i Ncetheden af Sei-es. Kun 
48 af 500 Jndbyggerse unbslap fra 
Myrderierne. Manqe Kvinder og 
Pigsebørn blev stcendede cg myrbede, 
hvorefter deres Lig iaftedes i BanreL 

,,Det er ingcu Ding i Veien.« 
London, 25. Maj. Lord Kncllvs, 

Kong Erdweide Privatfekretcer, be- 
mvnbiger Korrespondznten til »The 
Associated Press« til at meddele, at 
ter ikke er den fjernefte Grund ti.l dei 
i Amerika nobredte Rygte, at Kong 

Erdwards Helbred er daurligi. Fra 
Ymange andre Kilder umikdelbart i 
Kongenss Ncerhszd erfarzs liqelekes, JtI 

shans Helbred endcgfaa tillader haml 
Hat udføre mere ANYij end ban vides 

Hnogen Sinde tioligere at have udførL 

Rusifkc Tropper i Korea. 

Yokohama, 25. Mai. Alle Effek- 
retninger, som modtaqes her, heimf- 
ter, at der find-es 200 rnssifke Solda- 
ter i Vongampho paa den koreanfte 
Sitte as Yaluflodem ffønt den korean- 
sie Negering paa kiet meft energifke bar 
vroiefteret moD Rusfsernes Besættelse 

Motor löbcr löbe. 
Briftol, England, 25. Maj. En 

alrorlig Illukte ved Motorcnkle fkete 
her i Gaar. Motoren lob lige ind i 
en tætpakket Mængde af Tilftuere, 
hvorved io øjeblillelig dkcebtes, og 
mutig-e blev haarot saarede. 

Kong Edwakds AntomobiL 

Kong Eowards Automobil naaede 
en oig Bszrømmelfe unkerKongens fid- 
ste Opholo paa FrevensborHL 

Kongen korte nemlig ikke i Lunte- 
trav, og alle Fotbud var for hans 
Vedtommenoe dispenserede. 

Under Bei-get i Paris hat Kotigen 
købt en ny Automobil, fom et smart 
Firma tijsbød at forcere ham som et 
Nin-te om Paris. 

Tiet er en mægtig Mastine. Me- 
dens man ellers er fornøjet med 4 iil 
8 Hestes Kraft, forlangek Kong Ed- 
ward en Masiine med 20 Hestes 
Kraft, som er i Sinn-d til at bringe 
ham afftsed med en Furt af en Fick- 
oingvej i to Minutter. Bognen er ma- 

let højrød med tyli Glastag og høie 
-Glasvozgge for og klag- Trn hat 
Plads til 6 Personen 

Dsdsfald. 
Et Dodsfcxld i Srierri.g, som fortst- 

ner Omtale blandt Dansi·e, er ind- 

’teussei i disfe Dage. Det er Oberst- 
løjtnsant Otto Nordenfsakh som eher· 
nogle Dages Sygdom er død i en Al- 
der af 63 Aar. 

Ved den dansk-tyskie Rkigs Udbrud 
1864 tog Nordenfalk Ansscettselse foml 
Ssekondløjtnant ved biet B. danske Jn- 
fansteriregiment. Under Krigen del-t 

Frygtelig Uvejr. 
Mellcm-Ncbraska hærges af 

»Tornadoes«. 

Mangc Mennesket dræbte. 

I Plain 26. Maj. Ei frygteligt Uvejr 
jmed ikke mindre end fire fotstellige 
T»Tornadces« hat i Gaak Eftermid- 
Dags raset over Syd- og Mellem- 
Nebraska og anrettet ftor Stabe paa 
Msennesleliv og Ejendom J Byen 
Pauline er der dræbt set-s Mcsnneskcr 
i et Hug. Den eneste Siabning der 
undslap lebende, er en Heft. J Ner- 
heden af Byen Norman mistede fem 
Mennesier Livet. J Hasftimgs er der 
siet stok Stabe paa Kreatur, Pyg- 
ninget og Frugthaver. Enkelte store 
Frugkhaver et fudstænidigt jævnede 
med Jordem J Campbell er site Men- 
nefkek dræbte scg en er haardst saaret. 
J Byen Upland holdtes der mit-lu- 
thersi Gudstjeneste i Skolehuset, der 
blev fuldftændig spkintret, shvorved 
Præften og set Medlem af Mensighedien 
dræbtes og flere faaredes. Alle Vegne 
fra midt over Nebr. og Jowa bereites 
cm store Ulytker, hvis Detailler vi 
resværre ikke fer os i Stand til at 
meddele i Dag, da »Dansieren« er 

fcerdig til at gaa i Tryitm 

Sion City, Ja» 26. Maj. »Shi- 
cago ås Northwestern Pasfenger 
Train« fra Omocha til Sinux City 
er i Aftes Kl. 10,80 løbet af Sporet 
oq væltes ved Lnowa, 30 Mil fra 
Zicnr City. Baggageforvalteten er 

livzfar isg koæftei ca flere Pasfaqerer 
fai:r«::3. Ei Hjcrkcciog med Læger 
afgif Kl. 12 fra Zicux City til Umk- 
iesisfredeL Telegraf- Vg Zeichn- 
traade er nedblæsje, bvcrfor alle mer- 

nkere Efterrcininger Inangler. 

tog lxan i tte Træfninger ved Tnbbøl, 
flere Forpostfcrsgtninger og i Forfvaret 
af Tybbølg Staner J Slaget rek- 
Dybbøl sauredes han og blsev baaren 
fra Valpladfen af ten fvenske Leit- 
nant, sen-etc Oberst Axel Jvar Ken. 
Efter at Norden-falk havde faaet fini- 
Saar lægte, vendte han tilbagse til 
Herren paa Als og deltog i Forfvaret 
af Denne Ø, og ved Kri«;.1ens Glut- 
ninq fik han af danfke Vnabenbrødre 
en Lavrbærkrans af Solv. 

»Saul iblqndt Profetcrnc.« 
Tcsnkirken i Metz er bfeven forsvs 

tret med sen nv PorkaL paa bvilken 
man hat anbragt bibelsie Figuren 
deribsanbt de sire stor-: Profeter. Efter 
hoad Berl. Tage-bl. meddeler,l:ar Pro- 
feten Daniel nøjagtig Reif-er Wil- 
helm den Ankens Ansigtstræk. 

Vetdeus störftc Kkigsfkib. 
«Commonwealth«,ket ftørfkie Brig-Z- 

siib, som flyder paa Vandet, gik fode- 
den af Stabelen i ijde. Det er det 
ftørfte Skib i den engelste Orlogs- 
flaade, som faar sine Titsommers Ka- 
noner bestyttet ved et forlcengetTaarnx 
dets Skyts bliver fire Tolvtommets 
Kansonek, site Tstommers og fix-rog- 
tyve af andreKa-libre. Farten sial være 

18.5 Knab i Timen. Dets Displaw 
ment er 16,350 Tons, dets Mastiner 
fkal vcere paa 18,000 Heft-ektæfter, og 
Beseiningen vil bestaa af 750 Mand. 

Fra Missionsmarkem 
De sidste Efterretninger fra Mart-k- 

ko gaar ud paa,at de amerikanfke Miss- 
sionærer nu ogfaa hat maattet opgive 
Mequinez, hvotfra de øvrige Missio- 
nærser allerede for et flygtet. Stillin- 

gen andet Steds er ikke ssaadam at 
man er ængstelig for Missionceremr. 
Landet omkring Fez er roligt. Da 
der er falden Regu, fer det ogsaa 
lysere ud for Landmændene. 


