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Europtlcigeus gnug. 
De Allickede et fremde-les pnq Of- 

fcnfiven von alle Ironie-. 

Note-ferne gnak tnfk fromm Cen- 
tralmngteknc et ikkc i Stand 

til nt flandle dem. 

Tot er m masrkelin Forandring, 
der hat« inndet Ztcd i Enkopakrigons 
Gan Eeiltkalittagtcrnc duldet end- 
nu store Doch as anlm og Russ- 
land befal, lfke at mlo om Bolgion 

- sog See-dien, men ikle alone er Anan- 
ce for lnsnge siden og absolut stand- 
let, tncn de dtiveTJ tilbkme, og deres 
Stridsskmsslscr tikilldsles. — Pan 
sØftfrontcn ganr del mflt tilbagoad 
for Centrakinaqtertns. De lmr set läg 
nødt til at omordne dem-J Zlyrke 
IX gsre Von lHindenlxurg til Øversts 
kommandercnde over hele Linien- 
men — paa den spnd ro Endo as 
Linien, : Gallclen, gam- Nusserne 
stadig «rcmad: de lmr indtagthtns 
nislau og andre vlgtige Bieder, og 
de truer Gallciens Oovedstad Lem- 
berg, og paa« hele den nokdre Del 
of Linien holde. de Fjenden i Etat 
—- Paa Veftfronten gaak det lang- 
sam-nece, men dog frenmd Tusker- 
nes Offenslo intod Verdun er brudt, 
og de Fortnaar lkke at holde Stand 
paa Zotnmefronten Men dekes 
Stillingcr er laa belwftede, laa 
loa Kamvcn natukligt er fværere 
og dersor ogsaa Fremgangen lang- 
lommere der end paa Østfkonlen 
Italienerne fortscrtter dereås Anan- 
ke imod Øslrigerne, og det begon- 
der at blive uroligt paa Balken- 
fkonten Lces ftlgende Dagsmecs 
dunan 

I Torgdag. — Te Llllieredeis 
surrte L»·fenslv paa den franffe, Den 

galiciike og den jtalicnile Front 
lsnnecs stemdclecs nie-I Uemdelig 
Sterns-Inn Jtalicnerneiz Jndmgelsc 
as Gorlzin syncs at Mrc en faa be- 
wdelig Befr, isom de Illlxensdc end- 

nu hat- oundet under deres umwo- 

kende Dfsensiw da det er Ostern 
gennem Willen de lan trasnge for 
at naa del-es Øiislcrd Maul, Jndtas 
gelfen of Havnestaden Triost oaa 
Ade-internaer — Den russiske Ge- 
neral Lelchitsty hat« dreoet sin Felle 
lcengere ind i den estrigikituske Li- 
nie nær Stanislau og indtaget 
Byen Tyzmienltca Øst for denne By. 
Nord-Oft derfor er Rasse-me Haar-l 
over Flooen Kovopice og lmr indtas 

« get ilere vlgtige Stillinger. — Ber- 

, lin indrmnmer, al de estriglbtyskc 
Tropper bar trukket flq tilbaae over 

en Jernbanellnle, lon! ferer til Sta- 
nislau og Lembergx men den paa- 

itaar, at Tyllerne hat frataget Rus- 
lerne Stllllnger i Karpatherne, og 
at russissske Angreb l Delatyn Vl- 
strlktet er bleven llaaet tllbage. —- 

Nord for Sommefloden i Frantrlg 
hat Australianerne drevet Tyskerne 
ved Posieres 200 Yade tllbage 
over en Front af 600 Wide mens 

Yfeintskmoendene hat drevct Tollen-ne 
ka en Libegraw lom disle nyllg 

hque taget fta dem Nord for Hem- 
Iovett —- Ved Verdun gaar del 
III med Kanonduel —- Konstanti- 
nchei meldet, og Petri-grad tilstaar, 
at Werne har generobret Byerne 
Mil- og Mulh l wrtlsk Urmenlen, 
men Most-ad paaftaaky at der 
endnu kckmpes baut-dunkler 

ist«-das —- Stllllngcn langs 
den brillsie Fwnck l Frankrig er 

Adng ufmmdret —- Russerne 
mager-er W l Soll-lett og bar 
M den mldtre Oel of Jernbanen 
les kolonm til Me, Not et 
lmt Glas er Hemmt m Bude 
l nordte Mien. -«-· W 
m ugunltlgt Vejrllpt er VII-ratlo- 
neene l Stank-is Isqu til 
Web-tm band- paa Sonn-Ie- 
lroutmog vsd Verdun. In for 
ssqt M Ase-ones imod den htltlste 

je M for Martiqu austran- 
pqa W im W M 

—- M W 

endnu haordt nielletn Tyrkere og 
Rusiere pna Mitssl)-V.Iitlis·3ronien i 
tin-list Arinenien —- Russerne er nu 

Etanislan saa nase, at de knn naa 

Hat befinde Vyen Nen. Letchitszy 
foriølner jin Zeit ved Tystttienitfa 
frenmd iinod Zinnisluit Eunitidig 
hnr l)an lsegyndt et Fremftød over 

Koropscis-Zlodeit og Tannelfen aj 
en nn Fremrnkningålinie Nord for 
Inn-Tier Flut-en Inn har i ti 
Time timet on intod 15,000 Mund 
til Inn-ich im »Ums) jlere tnenes 
at unsre int nd af Kainpen Dette 
dringer Antallet nf Fanger til Brus- 
siloiiss Kredit fiden tidlig i Juni op 
til ists-Luna 

Lords-i -«— de ritssiske Gene- 
mler Zaflkliroii on Letchitzskns Anan- 
cc idrtiiistteii. Jernbanejkieringen og 
Vol-n Ztnniszlan er indtaget. Liges 
san hat Rustiserne besat LIlonasterzns 
fkci og vigtige Stillinger paa Zlotas 
Lipa Linien, og de hnr taget 5000 
Mand til Fange paa Serethqzloden 
--- Tet inne-» sont Tysterne unser 
KonrlsLenIberg Zettoken for at vir- 

re den ineft kritier paa Øftfronten, 
og lldnceonelsen af« Feltmarslal von 

Hindenlmrg til Øversttoinmanderende 
Var nden Tvivl haft den Virkning 
at standse Russsernes Freinrykning 
paa den nordre Ende af Linien; 
men Hindenlmrg hat ilke kontrole- 
rende Kommando over Tropperne, 
sont fkal mode Angredet paa Lem- 
berg Sei-free hvok General Letchitzs 
sw, der har indtaget Stanislnu og 
itke er lannt fra .Hiilicz, er i zærd 
lined at oingaa Gen. von Bothmers 
Wirt-. —- Rnssfernes Besiddelse as 
istanislau og Kolomea sitrer dem 

FssBefiddelsen nf Bukotvina og giver 
dein Anledning til at rykte ind i 
Ungarn. —- En ofileiel tyft Melding 
indrenimety at Teutonernes Stridss 
kræfter onigruperes for at mode 
den rnssifke Herer nye Stillinger. 
s— Jntet as starre Vetndning fra 
Beitfronten i Dan nden at de Juli- 
erede over et besinndint Trnt niod 
stendend Linien dog nielder Fransks 
nurndene ein Jndtagelfe af tyske Lo- 
beqrcwe ncer Mein-spitz 

»Søndag. —— J Gaar indtog 
Franfkcnændene Tysternee hele tre- 
die Linie over en Fwnt as 5 Mit 
Nord for Somme. De vandt Fad- 
fæste itlllaicrapas, oandt ind i vestre 
Kant af Cleri) eg indtog Hei-ed- 
vejen tnellem disfe Wer. 1000 Fan- 
ger og 30 Mastingeocrrer faldt i 
deres Hænder. Gen. Foch trocnger 
itndiq fretn iniod den betndningss 
sulde By C o m bles. — Sent oni 

Mienen levetede Tyskerne et void- 
soint Modangreb langs Maine-pas- 
Clery Landevejen. Men Fransts 
masndene havde hurtigt faaet de- 
res Stilling organiseret og Mastins 
gewasrer bragt op, saa de tabte ikke 
en Tomme af den vundne Grund. 
Ogsaa et tysk Angreb niod Masse- 
nette Syd for S«omme blev slaaet 
teil-boge- Paa Briternes Del cif 
Sommefconten kirmpedeö der agieren 
men uden videre Forandrinq i Stil- 
lingen Vriterne holder Stand imod 
Wer-net- Angreb· —- Ved Verdun 
hat Franlkmasndene tilg. deres Mel- 
dlng gjort en Smule Fremgcmgz 
men Berlin spat-stand at de franske 
Angreb Syd for Pinamont-Starb 
sen blev asslaaet 

M a n d a q. —- Haard Kaan pas 
Sammeln-unten i Frau-feig, l Gall- 
elen og i Italien nied Vindlng for 
de Alllerede daa alle tre -Zronter, 
Iakatterlferede Dperatlonerne Ler- 
dag Aften og Sein-ag- — Nordvest 
for Papier-es har Bettes-ne avanceret 
fra 800 til 400 Var-di wer em- 

trent en Mll imed Wer-ne og ind- 
taget Lebeng oq en Mde Nord- 
veft for BasenttnMetlt, medeni 
anskmændene Syst for Maure- 
pas hat vundet Fodfoelte m Stden 
es Wen 109. —-Mellem Mist-vol 
on Gemme brsd de Miit-ede- Un- 
qvch Mag Akten iftlge Berlin 
samtnen meb ltvrt Tab for AM- 
ktrM k- Raricntpsl i Qule- 
vie-u Miene egsptlmganmm 
im- ers 

i Russernes Handel-. —- Fra en- 

telie Zteder i Galicien inelder Ty- 
fkerue oni Asfslng af Russernes An- 
greb. —- Den italienjte Hering af 
Ilosta fortscetier fin stwrke Osienfiv 
iinod Øftrigerne paa Jsonszronten 
og hat drevet dein frn befasstede Stil- 
linger i Monfaleone og Goritza Sek- 
toren, og han har videre gjort over 

2000 Former-— Konstantinopel mel- 
der, at Tyrterne Østs or Sueztanas 
len er vendt iinod Vriterne og hat 
tun-met de111«til at retirere nied stort 
Tab. London wivler om denne 
Meldings Nigtigl)ed, og poaftaar, 
nt Briternes Kavaleri fremde-les for- 
følner Tyrternes Vagtrop, der Ler- 
dag Akten var dreoet tilbnge til en 

Stilling Øst for BirssElsMaucasp 
—- Efter en lasngere Uvirksonlhedl 
lmr Briterne langs Enfrat i Meso-l 
potamien forløgt at avoneere imod 
«J.'nrkerne, men de trat sig tilbage ef- 
ter to Tiinerss Kamp. Konstantinopel 
melder om tyrkisl Freiiigang paa 
Grasnsen as Perfien og i tyrkisk Ar- 
inenien. 

Tirsdakr —- Rusjerne hat 
ijølge Betrogrnd indtaget den stærtt 
sbeiasstede By Instobabn Nordoest 
for DniestersFloden Paa øvre Se- 
retteiFloden holder Teutonerne Rus- 
ferne tilbage med deres Artilleriild. 
Berlin siger Russsernes Angreb paa 
Lnle og Grabertasettoren Syd for 
Brody er slcmet tilbage, og Teutos 
net-ne bar taget 300 Mond til Fan- 
ge. Wien siger, at Slagmarten 
var dcetket af russiste Sig. ——« Jngen 
Forandring har fundet Sted paa 
den franste on britisske Linie i Frank- 
rig i Guar. Ugunftigt Vejr hindrede 
-Operationerne. stlne Berlin er 

Vriterne bleven drevet fra Lebe- 
grcwe over en Strrekning af 700 
Yards Sydvest for ThiepvaliPozie- 
res Sei-toten, foin de besatte i Sen- 
daask —- Jtalienerne rykker stadig 
iremad paa JfonzosFronten og Lager 
flere til Range J Nasideden of 
Noritzin boder Øsiriqerne snsklig 
traitin Alpenland- oa i Folge Wien 
slmr de nfslaaet flere italienfte An- 
nreh — Peirogmd melder om fort- 
snt tyrtisk Diseiriiv pna Grasnsen as 
Persien, inen ponftnar at Tot-keine 
er bloven tonnmie til at tmskke fig 
tilbage paa sndvestre Bred of Jnds 
seen Von i wrtist Armenien. 

DagssMorgen —- Over Lon- 
don melde8: —- Rnsserne hat ind- 
taget Jablatoniza, en af de fornems 
ste Gennemgangsfteder fra Galicien 
til de ungarsie Sletter, og Petru- 
gmd liger, at der-es Offensw i den 
Reining fortfasttes. Deite er den fer- 
sie Meddelelse om Russlernes Syd- 
armes Avonee fiden Jndtaaelien af 
det Istriglke Kronland Butowina.—— 
Leengere norrdspaa fortlastter Rus- 
ferne deres Operationer mod Østris 
gerne og tillyneladende med Held· 
Deres Tropper sit-Immer over Zlota 
Lipa Floden flere Steder, trods 
Teutonernes defperate Modftand. 
Voldlotn Kaum paagaar langs hele 
Linien Syd for Brody, og General 
Brusstloss gsr anbenbart sit 
for at afskære von Bothmers 
og tvinge den til at overgive fig. —- 

Jtalienerne fort-letter deres Offen- 
sw, og de ssal yderligere have taqet 
l,600 Mond til Junge, ellers in- 
nen videre Fotandrlng. —- Fra Best- 
lronten meldes intet as vldete Be- 
tydning; de Allierede for-sparen hvad 
de hat bunt-et —- Der meldes om 

Kamp paa Balkanfronien, men uden 
nonet Udfald Dei lyne5, som det 
er de Allierede, der oglaa her er 

paa Offensiven .- 

Nebraska Stute Fair, 
Linn-tm Nebr. 

4·—--9· September, Him- 

Bcsstem Dem til sammcn med De- 
«:cs Vcnnor at være med til at gsre 
Udftillinqcn i Aar en starre Success 
end nagen Sindc for-. Det vil baade 
gavnc og fornøje Dem at sc- de ftore 
Udsstillinger pas Agerbrugets,chvgs 
avlens, Mejeridriftens og Industri- 
ens Omraade. Wisse vil alle over- 

gaa ethvert tivligeke For-W faavel 

og godt Program udføreszs til For-’ 
nøjelfe og Adspredelse « 

lldmasrtet Togtjeneste over Chiro- 
go G North Wettern Zernbanen 
Henvend Dem til nærmeile Jlxient 

Fi Størrelfe Tom Interesse Et ftort 
i 

M 

Port eget Fand-. 
W 

En inslgørende Regu. Quincy, 
Jll» U. Aug. J Gaar regnede det 
her for første Gang i 63 Dagezørs 
ten lmvde onret fiden 13. Juni 

I 

Tre nne Tilfælde af Bernelannnels 
se er indtrufjet i Mason City, Ja» 
lwillet eger Antallet til 13 i Sta- 
ren Kun tre Berti er butkkst under 
for Eingdommen 

O 

Vernelammelsen var streng i Ju- 
li Maaned i Wisconsin, og der har 
unstet jlere Tilfælde i August Si- 
den den l. Juli er der jurekonnnet 
80 Tilfwlde af denne farlige Zog- 
dont. 

. 

Tet narcne Vejr har ooldt Js- 
mangel i Iowa Over 100 Byek hat 
for lidt Js. Der er stet Hemden- 
delse til Des Meine-Z om at faa Js 
derfra, men Jsforretninger der bar 
itte niere, end de behjver. 

I 

«Autotnobil-U«lykte. To Mennester 
blev drcebt og fern Eva-steh da et 
Ton paa Kewaunee og Weiter-i Va- 
nen tørte paa en Mttomosbil ved 

?llgomo, Wis. De ts, fom mistede 
Livet, var Joseph Sulltvam 12 Aar 
sammel, on et Bam. Mrs. Jo- 
seph Masken som kørte Automobis 
len, kan ncrppe lede. 

I 

Born og Sonnneroarmen New 
York, 9. Aug. Dr. S. Josephine 
Baker ved Vureauet for Bernthgp 
eine erklasreiz at Dsdelighed.sii 
blandt Vorn under fein Aar gamle 
wilde iurmindftes betydelig i Som- 
nie-warmem derfom Børnene i den- 
ne Tid fik Lov at qaa helt nøgne 

lhiennne 
I 

Vadningsoire Pliilasdelphim s. 
Aug. Fern Mennesker druknede un- 

der Vadning i Delaware og Schuyli 
killfloderne Søikdag. Det var Som- 
nierens nasst varmeste Dag her med 
en ufwdvanlig Fugttgshed Det var 
92 Grade-h mens Fugtighedsgraden 
var itte mindre end M- 

. 

God Adl. Rock Napids, Ja., 9.; 
Aug. Farinerne i Lyon Countyj 
er nu fcerdige ined Heftem og man? 
er i Fckrd med at statte Kornet Pan 
nogle Farme bar man begyndt at; 
net-ske- og det viser fig, at der bliver ( 
mere og bedre Korn, end man oprinsi 
della twede Havren er god og gi-! 
ver fra 35 til 60 Vushels paal 
Arten. l 

i 
PrinfebeML Honolulm Hawaii,i 

10· Ang. Den unge Prins Songllax 
as den siamefisste Kongefamtlie er her» 
paa Gennemreife til U. S. A» hvori han ital fortiastte iin Uddannelfesp 

Prinsen ledsages as den fiamesilkej Udenrigsminiftck Hostileve samt enl 

Saite af Sekretærer og TjenereÄ 
Der meddeles kntet om, lhvilken StoleT 
han vil frekventere. 

En forfærdelig Stypumspe Om-; 
kring 100 Mein-letter omstommer ii 
West Virginia Eharlestom W. VI 
10. Aug. En Swpunrpe har t Guar« 
herget forfwrdeligt i øvre Tal-ins 
Creek og anl River Palme Det 
antages, at mindst 100 Mennefker 
er mntommet, og den materielle 
Rade anilaaeö til ca. 2 Millioner 
Dollars. Paa Grund af Terrer- 
neti Veskaffenlhed vil det landisynligi 
vis tage flere Dage, ftr Ulysseus 
Man-g sendet 

Redninaöpartter er nu under Vejö 
M den hjemspctte San- 

. 

Atter Mudtekipxosion i Du Pent 
We i» Einswa Pol-w N. J. 

Wilmington, Dei-, 11. Aug. J Du 
Ponts Krudwcerkets Fabrikker ved, 
Earne1)’s Point, N. J» har der atter 
sværet Etsplosion. Tre Arbejdere 
rtæbtes, og to faaredes. Eksplofionen 
fandt Sted i en Presse, som inde- 
holdt 40 Pund Skydebomuld. Pres- 
fen blev iprængt i Smaaftykker, fonH 
fiiyngedes vidt omkring i alle Ret- 
ninger. Et Stykte Staal traf en Ar- 
bejder, sont spifte Lunch i en anden 
Bygning og dræbte Iham paa Stedet 

c 

Trcvbt af HagL Kenmare, N. D» 
14. Aug. Fartneren Andrew Ericks 
son, der havde fit Hjem nin Ro- 
lette, var forleden Dag ude paa 
Mark-en, da der opkom et forfasrdes 
ligt Haglvejr, og Haglene var saa 
store, og det blasste ssaa haardt, at 
han blcv svinieslaaet Han var uden 
Beoidsthed, da man fandt ham, og 
han døde straks efter. 

Haglen har ooidt Stade soed Ken- 
mare, Rolette, Norma, Vombells, 
PortaL Rugby, Glenburn, Crosby 
oa Tollen. 

. 

Fhmi Senator Thurfton død.. 
Omaha, Nein-» 10. Aug. Forhew 
oaerende Senator John M. Thur- 
ston fra Nebraska dsde her Tags 
Morgen cfter at have ligaet syg i 
fire Uger eft r Hedeslag. 

Senator Thurfton var i sin Tid 
en af Landets mest jremragende 
ropnblistanste Forere og var to Gan- 
ge Formand i den repuplikanske 
Nationatkonventiom sidfte Gang i 
1896. Han var født i Montpeliey 
Vt., i 1847. 

Kanrpen mod Alkoholen. Dritte- 
varer ior 8600,000 tastes i Reside- 
ftenen. Girard, Ala., 12. Aug. 
J Overværrelfe af en interesseret 
Tilfkuerskare kaufte en llndersheriff 
med Assistance af tolsv Mond en 

oher Mængde Flaster med foriteb 
liue spiritnafe Tritte-vater, der var 

beslaglagt ved Georgiagrcenfen i Hen- 
hold til Forbudsloven. Drikkevarekne 
haodc en Værdi af 3600,000· 

City Mai-shall Oaks er anklaget 
for at have modtaget Bestitskelfe i 
Zorbindcise nie-d Overtrædekse af 
Fovbndslovm Han arresteredcs i 
Colucnbus, Ga» paa den anden Side 
af Floden her og sendtes tilbagc til 
Seale, Ala. 

Farnterne i Williants Eounty, N. 
T-» uenter et sit-minnt Willistowm 
N. Tat» U. Ang. zartnerne i Wil- 
liainis Eonnty er nu i Fcerd med 
Hostem ng Beretningerne, sont er 

sont-net ind fra alle Deie af Conn- 
tnet, Haar nd paa, at det vil blioe 
den iineste Avling -siden 1912. Av- 
ten bliner nnmske endog større end i 
1912, da Farxnerne fik et Kronar. 

Dsen satte Ruft hat vift fig lidt 
paa sorstellige Steder, ssærlig i Little 
Muddydalen i Omegnen aiWilliss 
ton, tnen det er paa forholdsvis 
fua Mai-ter, saa Tabet er ganfke 
nbetydeligt, naar man tager den 
shele Avl i Betragtning. » 

Det hat regnet, naar.Markernei 
trængte til det, og omend Bygget ogi 
Hat-ten tunde have behøvet lidt mete, 
er Hvedeasolen god ncestcn overalt. 

Majsen vokser udmcertet, og paa 
mange Marter er den saa hsj, fom 
den stal viere. Dosten vil begynsde 
med suld Kraft i nieste Uge 

Vernelamcnelfecspidemien tager at- 
ter til i New York. New Yovk, 
10. Aug. Der har atter mrets en 

stærk piiidfelig Stigning i Berneil 
lamnielfesepisdemien J de 24 vJst-mer 
fra Kl. 10 Tirsdag Formiddag til 
Kl» 10 Onsdag Formiddag indtraf 
der 57 Døsdsfald af Sygsdommen, 
ishvilket er det its-eile Antal Oste, 
JSygdomtnen endnu bar krævet i et 
IDsgn her-, As nye Tilfælde an- 

meidtes 183. 
Et Msde i Washington Washing- 

ton, D. E» 10. Aug. Da det endnu 
ikke erJykIedes at ftandfe Verne- 

lammeifesepidemien i New York, 

s 

lmr der føderalc Zundlmdevwsen 
Zindknldt til et Mede ai de utkelte 
Etntersi Znndiledsnntnritotcr her nee- 

ste Tiksdng Pan :lllødet vil blive 
drøstet, ins-W der kan nøres for nt 

imndse Elsisdetnicn Tor er ogsaa 
Zundhedsiurlemstso Honiigt at indlxekp 
te Lnlnsninger im de lokale Fund- 
lnsdönntoriterter, sum var gjort Er- 
Enrinq ined LIme til Verstellun- 
Ittelse. 

»Mein-In« ikke sm1ket. London, 10.l 
Ang. Der har i ,,Berliner Tage- 
blntt« inlet ftaaet otn, at det tysfe 
llnderoandsfkib skulde viere sunket, 
lwiltet blev tclegraferet fra Bern 
Tirsdag 

I 

For-beredet fig for Winter-en Ber- 
lin, il. Aug. Skønt man i nogle 
lCiredse er af den Mening, at der svil 
blive Fred, før Jul fokdi det fransk 
engelfke Angrcsb oil flaa feil, sætter 
dog Tyskland sig grnndig i Stand 
for et nyt Binterfelttog 

I 

Ilovft Rute indstillet. Berlin, 8. 
Aug. Overfnbureauet fortæller, at 
her er fommet et Telegram fra Ber- 
gen med den Underretnjng, atDamps 
skibsruten mellem Bergen og Js- 
land er blevet indjtillet, fordi de 
britiste Autoriteter stiller san store 
Hindringer i Vejen for Skisbenes 
Gang. 

. 

Optøjer paa Tuba Hamm, s. 

Aug. J Cano, ni Mils Vej Pest 
for Haue-um tom det ti Spettakler 
under en Demonftration til Ære 
for Oberst Emilio Eollasz Der blev 
njsskudt trcdioe Stud, og fem Per- 
soner blev lautet En Politiserges 
nnt arresteredes sont sigtet for at 

lwae unstet en af Lederne for Op- 
tøjerne 

I 

smap Kofd er god for Tyskerne 
London, 8. Aug. Daily Mail eite- 
rer Kølnische Zeitung for 4. August, 
lwor det hedder, at den tnappeMads 
forsyning har i mange Henseender 
vasret til stor Veljignelje for det ty- 
lte Folc. Man ser iskke længere to 
Hager paa en Mund og heller ikke 
store Moder, hviltet vifer, at Folt 
er more frifte nu end set-. 

s 

En frygtellg Etsplosion KI- 
nigsberg, 9. Aug. En Ladning; 
sslmmunitiom Isom Mandag Morgen 
skulde sendes fra det hervcerende De- 
pot, eksploderede, hvorved tredive 
Lllnsnd og tyve Minder drasbtes. 
Fiokten andre Personer blev saaret 
lnmrdt og 58 sit lettere KvæstelfeL 
Eksplosionen foraarsagede enBrand, 
sum hurtig blev slnkket 

. 

Uroligheder i Petrograd. Berlin, 
Radiotelegrank, 9. Aug· Oversøbus 
reauet meddeler, at i Henhold til 
Telegrammer til Stockholm, blev 
28 Personer drasbt under nogle al- 
vorlige Optøjer, som fandt Sted»l 
Petrograd den 30. Juli, fordl By- 
ens Forsyning med Levnetömldler 
var malen usdtømt Under Spcktats 
lerne blev mange Hufe og Forreti 
ninger plnndret. Urolighederne bley 
fluttelig luet as Militam 

Ruslandsz Rigdontnus. J Egnen 
vcd Ellen-Sinn er der fundet rigo 
Lag af fuovlsurt Magnesia· 

J Nasrbcden af det kapier Hav 
bat man fundet store Lag Stett-fach- 
hvis Tykkclsc paa mange Stedcr be- 
løber sig til over 600 m. En sure- 
tagcn Analnsc bar «vist, at Saltet 
inddholder indtil 12 pEt Votuka 

J Uralegnen bar man ospdaget 
3—5000 Heft-mer petrolcumsholsdig 
Jord. 

O 

Voldfomt Ursein Kristiania, Is- 
Juli. Et voldsfomt Uvejr bar i Sluts 
ning as fertige Uge gaaet over state 
Dele af Landet. J Drammensdiftriks 

terne hsar det Uørdag tordnet og lsys 
inst, og i Kongszberg bar det ksgfaa 
imsret Turm-Wein ledsaget ai starre 
Rezins og Haglbuger. Over Emaales 
neue qit der Fredag Eitermiddag 
et Weit-, link-J Mer Falk paa de 
Junker nasppe mindes. Tot tormiede 
U lmiediy «Emglede oa sjueede sum 
ncidt paa Vinteren. Suec-i laa man- 

g« Zkkidpk ist«-»so Centsmetscr dyb. 
Pan ilure waarde blev Vinduerne 
spinnt-et ug der er selviaigt anrets 
tet adikillig Lsdelæggelse Paa Mark 
og sEng. Sirrlig frygter man for 
Manleih Kornmarkerne og Fragtle- 
steu- 

O 

Starke Tordenbyger har i de fid- 
sie Tage ogsaa hiemsøgt Bygdcrne 
i Traube-lagen Lynet har slaaet ned 
paa flere Steder og hat anrettet 
adfkillig Stadt-. « 

Te er Herrer paa Hei-net Flehen- 
l)avn, lu. Aug. Amerikaliuiens 
Tamper »Frederik den Ottende« kom 
im Amerika i Gaul-, og de, der 
var med Tom Passiagerer, sit føle, 
at Britterne er Herrer paa Havet 
Damperen forlod New York den 26. 
Juli og naaede Kirtwall den st- 
August. Der blev den grundig un- 

dersøgt Al Post, i det hele 1000 
Sække, blev tagt-L 

Hans Lagerlof, fom havde ameri- 
kanst Pas og hat været ansat ved 
den lssvenske Legation i Amerika og 
nu er i Fortetning i New York, 
havde med iig 810,000 i Guld, sum 
han havde jkjult. Det blev altfams 
men taget .fra hom. Han fsick et Be- 
oisJ for Pengene, og det er hans 
Hensigt at ,fordre Pengene tilbage 
ved at henvende sig til den ameri- 
kanike Gesandt i Stockholm, hvors 
hen han nu reisen 

Herr von Strauch der er den nye 
amerikanske Konsul i Erfurt Tyski 
land, Var paa Vej til ncevnte By 
for at ooertage sit Embede, og "han 
fremlagde sine Kreditiver som Kon- 
su1. Men de brititske Autoriteter tog 
ifke det mindste Henfyn til hans 
Kreditiver, og shans Tøi blev grun- 
dia undersøgt IPan nedlagde en for- 
mel Protest 

Te danjke Pers Balg. Finden- 
-l)a11n, li. Aug. Førfte Behandling 
ai zorslaget din. at sælge de danfk 
vestindiskc Ler til United States 
paalsegyndtcs i szolkctingct i Gaar 
ug vil lJlinil fortsat i Dag. Der blev 
opponerct sterrkt inod Forilaget. Dei 
antachs dag, at Forflaget oil blive 
nodtagot i zolketinget, fordi de Ra- 
ditale og Eucialistcrne, sont har 
Flcrtal i Salem er sienit for Sal- 
get uj Lerne. 

Teriniud er dct øure Hind, Lands- 
tinget, vistnot inod Forslaget Det 
mutigen-, at Benitre her har sluttet 
fig til de konservative, der vil uds 
»ja-m- Bchandlingen af Forslaget. 

Under Debatten i Gaar var der 
adstillig Ophidselse i Salen og fle- 
-rc Minder paa Galleriet raubte: 
»Vi vil ikke faslge·« 

«.iwil)enl)aon, 12. Aug. Folcetinget 
jortiatte i Gaar Debatten om Salget 
as de dansk Veftindifke Øer. Mange 
as Medicnnnerne deltog. 

Oppositioncn kritiserede alvorlig 
tiicgcringcn for dens gentagne Be- 
nasgtclfer af, at der paagik linder- 
imndlinger um Salg af Øerne, og 
fra Oppositionshold blev der gen- 
tagne Gange bragt i For-flag, at 
Øernes Befolkning sknlde siemme 
over Galgen 

Med Heniyn hertll soqrcde Uden· 
LIkskjsmifiisfeten, at Indiens linder- 
handlingerne ftod paa, havde spurgt 
den amerikaniite Regering, hoorledes 
den vilde stille sig til en Folkeafs 
sstemning paa Horne; men den hav- 
de ikte villet gaa med derpaa. Hatt 
lagd««e imidlsertid til, at han var pil- 
lig til atter at iheulede United Sta- 
tes Opmcrrkisomhed paa Spsrgsmaas 
let, stimt shan aniaa det for Mut-samt, 
om det vilde lykkes ham at apum- 
dcn amerikanske Reserims Tillus-l- 
ie til ein JW FWW 


