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Im Verdenskcigen 
Jugcn Begivenheder af stor mi- 

littkt Betydtiiug. 

Mange- modstridende Rygter fra 
Rusland. 

Den iorløbne Uge har været 

forholdsvis fattig paa Begivenheder 
paa Kkigsstuepladsen Siden det 

lykkedes Jtalienerne at tilbageslaa 
det ftoke estrigsle Angreb er der 
tntet af førfte Rangs Betydning 
forefaldet paa nagen Front. 

Ganske vift ·l)ar Jtalienerne le- 
veret flere Angreb tfær i Vierg- 
egnene mod Ndrd; men ihvorvel 
de har haft nagen Fremgang, er 

Gaabet om, at de maatte se sig i 
Stand til» at præstere en Offensiv 
efter større Maaleftok dog nækmest 
bleven bestæmmet. 

For nogle Dage fiden lød det, 
at Tusker-ne var ved at forberede 
sig til et nyt og endnu voldfoms 
met-e Fremfted imod Englcendernex 
og da man i Fredags paa den en- 

gelfte Kost tydeligt hørte Kanontor- 
den fra Flandcrm tænkte man, at 

nu var det ventede tyfke Angreb i 

Gang. Det vifte sig imidlertid at 

være de allierede, der var gaaet 
angrebsvis til Værks og have vuns 

det noget Terrain og bedret deres 
Stilling Øst for Hase-brauch og i 

Naerlieden as Villiers Eotteret 
Men bar Ugen vceret fattig pna 

Vegivenbeder af Rang saa bar den 
vceret fwrdeles rig paa opfigtssvcek kende Nngter 

Ferst lød det, at Kejfer Vilhelm 
var bleven faa opbragt over Mi- 

nister Von Knehlmanns Tale i 

Rksddssssm at dem ststediseds W 
nden videke. 

Ternasft itieddeltes, at Russland 

fnart ntter vilde tage Del i Kam- 
pen iniod Tyfkerne, og at Kerensky 
var paa Vej til Amerika for at ar- 

range-re et Samarbejde 
Men saa plndfelig luder det, at 

Ex-Cznren var bleven myrdet, at 

hans Sen var ded, at Bolfhevis 
kerne nnsd Lenine og Trotzky var 

fordrevet fm Moskow af Genera- 
lerne Korniloff og Kaledines, bvem 
man længe liavde anset for døde, 

samt at under tysk Medvirke Stor- 

syrst Nikolaj var ndraabt til Kei- 
fer. 

Jngen af disse Rygter er dog 
ienere tilftrækkelig bekrwftet. Jmidi 
lertid bevirker disfe mange forvirs 
rede Rygter en vis Usikkerhed i vort 

og vore allieredes Holdning over- 

for Rusland Hvor gerne vi end 
vtlde gribe ind for at hjælpe det 

stakkels Falk til Rette, saa tør vi 
under Omstændigljederne ikke for-e- 
tage noget af Frygt for at komme 
til at spille i Hænderne paa Fjens 
den. 

89 uye Skibe 4 Juli. 
Jfølgc Meddclelse fra U. S. 

Sljipping Baard vil i Morgen, il. 

Juli, ika fcerrc end 89 nye Skibc 
til en fomlet Tonnage of -139,88s3 
lobe af Stabclen. Af dette Antal 
er de 37 bygget af Staal og 52 af 
che Te er byggot paa 73 forskcls 
lige Værfter. 

Diska Tal vil nokfom bekræfte, 
at der nu er kommen Fort i dvt 
amerikansko Skibsbnggeri 

Sidfie Nyt. 
Jtalienerne bar bemægttget sig 

de paa Nordfronten strategisk meget 
vigtige Punkt-er Col Del Rasse og 
Monte De Val Bello og hat for- 
mat-et at holde dem imod flece hef- 
tiae Modanqreb. Dem-ed 2000 

Istrigere blev taqu til sange. Lise- 
W hat Jtalleneme leveret et Un- 
greb paa Etappe Linien, fom re- 

sulterede s Allmachqu as 569 
W. 

J Gaar leverede de amerikaner 
Tropper i Mai-ne Dalen et heftigt 
Angreb mod Tyfkerne som resultes 
rede i Jndtagelse af Landsbyen 
Vamx og de omliggende vigtige 
Heiden Et tny Regiment, der blev 
sendt frem til Modangreb, blev 
belt tilintetqfort Der nieldes, at 
ikce en eiieste Mund undkont. 

Ni amerikanske Flyvere kcempede 
i Gaar en heftig Kamp med et til- 
fvarende Antal tnfke i Eqnen Nord 

for Chateau Thierry. 8 tyske Ma- 
skiner faldt til Jorden og 2 af vore 

savnes. 

Der er Udsigt til, at Regerins 
gen vil overtage alle Landets Te- 
legrafs og Telefonlinier. 

Prcefident Wilfon bar ladet of- 
"fentliggøre at der den I. Juli fand- 
tes 1,019,155 Amerika-illa Trop- 
per i Franlrig. J Juni Maaned 
sendtes 276,372 Mand. T 

General Otto von Bulow er nd-» 
nævnt til Overgeneral over allel 
de tvskiøftrtaske Heere i Italien. 

En Eksplofion i en Ammunitionc3- 
fabrik i Snrakuse, N. Y., i Gaar 
drasbte 16 Mennesker oa kvceftede 
benved 200. 
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Hean Hausen, Minneapolis, blev 
forleden Affen fendt i Brustet af sin 
Gussmh fosm blev arresteret. Mr. 
Sansou kom kørende samtnen med 
Mr. og ’Mrs. Harry Smith Min- 
Wis, vg W Mitte Smith fral 
Zioux City, Ja» da Mrs. Hanfons 
tog dem Men. Hun var pnn Vej til- 
New Brigbton og kgrtes af Mi- 
chael Kelly, siaer P-Jlitiet. Da bun 
toa sin Mond imm, stog bun from en 

Nmmlner og akfyrede Zire quid pcm 
fmm To as dem traf, idet det ene 

Mk iqsennem shoer Lunge og det nn- 

Idet traf et Niblmn. Han bnmtes til 
Vobofvitalet i en tin-get lidende Til- 
smnd. Tot sich-Z at fmn bar for-spat 
at fritage sin Huftru for ethert An- 
fvar ved at unsderskrive en fkriftlig 

Erflwring um at det var Baadeskud. 
I 

, Et. Paul, Minn» Ast Juni. — 

iJItstlstsdsepartementcsts Anonter boli 

Ider spaa at indhente Only-Zimmer 
»ougaaende bvad der er foregnact i 
Most Cum-ty- hvor Formere fkal 
Ibcwe Valgeck imellem at forlade 
Moupartjsan Lea-Aue eller drioesrs nd 

ins sCounmet, og om uirkelig nugen 

Wer bleveu drcuet bort fra sine Hieni. 
T. C. Campde sum arbefder for 
Dopnrtementch sagde sher i Gaul-, 
at Iwis det viser ssig, at sligt er 

foregaaet, vil Vedkonnueude blive sat- 
under Tiltale. 

Hatt shavsde Udklisp af Blade med 
den Beten-ing, at 376 Farmere var 

laan wunget til at registrere og op- 
give Noiwartifan Leogne under Tru 
fel af, at de vibde blioe drevet nd 
af Gountyest, hvis de ikte vilde lystre. 

Mr. Campbell vilde iutet sige 
om, hvorvidt det var lunlig at kom- 

ime med sligc Trusler mod Former- 

lne. Gan fagdc bate, at dest ikke vils 
sde blive taalt, at der blov gjort, 
hvad der ·blev gjort i MSbe Ariz. 

«Urbana, Jll» 29de Juni. —- To 
TMils Vej norid herra ikolliderede et 
TMilitcektog, sum var unsdervejö fra 
iUvbana stil Rantoul, smed et Kan- 

Fakees Fe- Uvbanatog. En Smed i 

chmtouL Oscar Jenfem iblev dræbt 

Hiog sfleve andre Personer lautet Tag- 
Ifsrerne Vier-Jede Livet ved atspringe 
iaf fjr Samensvødet 

Posten« W. Juni. —- Dampers 
umwand-um« its-die Fredags Akten, 
Anders-is tm Posten til Florida, paa 
et M oq sank. Vesætningem 85 

W- W. 
Mond-Ica« var In Lasset-nah af( 

Minim. 
E 

1 

Washington, D. «C., 29dc Juni. 
—4 Udgincsrc nf Magaziner lmiiz sam- 
lede Antol Bassier anflaacs til 35,- 
000,000, bar forebragt Bevilgnings- 
komitccn on sidfte Appol om en Su- 
spendering eller Æudring af Post- 
zonesrne, ilwis Vostommelfer træder 
i Kraft nme Mandag. Protesten 
figm at flere Hundrode Magaziner 
vil blive nødfaget til at stande Udgis 
vol-sen, der-sont de nyc Zone-bestem- 
nnslsvr 1trwdor i Kraft. 

Nsorfolk, Va» 26de Juni. —- Skibe 
sont i Gaar kom shertil fra Central- 
amerita og Sydamerika bragte Rygs 
ter om en "k)urtiggaaende Nog sværts 
arme-rot tysk Kapers Nærvoerelfe i 
wstindisk iFawand Dct «hedder, at 
Furt-fest sscr nd fom en Mer. Det 
Mste fig førfte Gang 200 Mil øst 
for Hamsilton paa Bekmnda, shvor 
det füal have særkket en stor britisk 
Dann-en To mnerikanske Handels 
skisbe blev -beskudt, men undkom. 

-Lør-dag, den 29. Juni fokete der 
en frygtclig Ulykke i Zionx City, 
Ja» idet en Bygning, der var under 
Reparation styrtede sammen Brand, 
som opstod i Rninernse, øgede Med- 
felon 50 Mennsfkcr osnikom, og man- 

ge flerc kvæftc.dcs. 
. 

Viskoip Bonn-r Stuntz asf Metho- 
distsKirkcn i Nebraska reifer til Kan 
den Sept. Han fknl overtage Ledcli 
sen af Kirkens Arbejde i sdct Hei-ne 
Østcn for G. Manne-den Gvowfter 
han tritt-r vender tilbage til Onmha. 

En Bande Antomobiltyve «blov 
den 29. Juni arresteret i West Point, 
Wes-U .Mne -Masktner, Twors 
af de 12 var folgt til Farmere blev 
fundct. 

Was1)ikmt011, L. C» Zisde Juni. 
Finanåsminjster MrAdoo shar fm en 

Prasst »und-Lager et Bist-v med en An- 

ojcsning paa WHUU til anansdei 
epnrtemeutcth Saumittig·1)ed-Jonrd’ fra 
en mmmmioen Mand, sont han«-de 
meddclt Prwstcs11, at lmn sfuldte Rcs 

Jeringeu Vermont-. 

Kansas City, Mo» Ziide Juni· —- 

Forkmnværende Mednrbejder ved 

,,Jllino«i-3 Staat-J Zeitnng«, Jakob 
Frohwerk, fremftilledes i Tag i den 
Oervasrewde federale Distrjktsretfom 
fjgtet for Lertrwdelse af Spionlo 
ven. Mange af hans Jurymænd hat« 
Immer i den amerikanskis Hasr i 

Frankrige. 
. 

Madifon, Wiss-» Aide Juni. 
Guyeer E. L. Philip stillede sig 
i Dag formelt sum Kandidat for 
weuvalk1. Det set ud til, at han 
Uil set-ge Genvalg Ipoa Båsis af,«l)vad 
han Var gjort i de GEIST-erstritten 
Thau Var uceret Gut-ernst 

Washington, D. C., 26de Juni. 
—- Det fremgaar af Udkommande 
ringsorsdrer ·fra Generalprosos Erdw- 
der de sidste tolv Timek, at mindst 
344,525 Mund vil blive mobiliseret 
for Træning i Juli. J Gaar Akten 
udgift der Ordrer om Udkonmmndes 
ring as 200,000 Mund og i Dag er 

der udgaaex fire Dkdrcr om Udkoms 
nmndering af tiljammen 124,525 
Mand. 

. 

J Overensstemmelfe med Mr. 

Hoovers Plan om yderligere Jud- 
skrænkning af Sukkerforbruget her 
i Landet hat ,,The Nebraska Fe- 
deral Food Administrationi« uds 
ftedt nye Reglet gwldende fka l. 

Juli. Nogle af de væsentligste er 

følgende 
Enhver handlende og enhver, 

der vil bruge Sukker paa anden 
Maul-e end til Forbrug i Himmet 
maa staffet sig Bwilling fra deres 
respektive »Es-untr) Food Adminis 
ftratori«. 

Pan essentlige Spisesteyer stet- 
tes tagen Sukkerkop paa Bot-det. 

Der kcn ksbes hilft s Bund- 
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og helft kun 2 Pund, Sukker per 
Person per Maaned. Til Syltning 
kan faas 25 Pund og ved special 
Bevilling fra »En. Food Adm« 

-yderligere 25 Pund een Gang. 
! Der leveres knn 2 Pnnd Sukker 
ad Gange-n til Falk i Byerne og 
5 Pund til Dem, der bor paa Lan- 
det. 

f 

Fort Worth, Tex» 28. Juni- 
Flvfcrkadet Thomas Clifford An- 
derfon fra Dallas, Tex» ftyrtede 
i Gaar ned med en Flyvemaskine 
fra 5000 Fods Højde paa Carrus 
the-O Flyveplads og flog sig ihjel 
paa Stedet. Man ved endnu ikke 
hvad Aarfagen til Ulykken var, og 
der paagaar en Undersøgelfe for 
at faa den opklaret. Den Forulyki 
kede var ca. 20 Aar gammel og 
traadte ind i Flyvetjenesten i Trinis 
dad, Tolo. 

. 

Washington, D· C., 28· Juni. 
— Præsident Wilson har i Gaar 
undertegnet Loven som bemyndi- 
get Opstilling af en Statue af Ja- 
mes Buchanan 

Prcesidenten nndertegnede ligeles 
des Loven om hjemvendte Invalide- 
soldaters og Matrosers haandværkss 
mæHige Uddannelse og deres Til- 

bqgsfendcn tic civik Vcstæftigcrse. 
O 

Wovmingtom Jll., s29. Juni-— 
Flytieren Noble fra York, Pa., otns 

kom i et Fald nred et Aeroplan 
paa« Chanute Flyveplads nær ved 
Raijoul Dette er den første Ulyk- 
ke mcd dødelig Udgang paa Cha- 
nute Flnveplads. 

O 

M ---Oc. einmng des-nex- 
hcengt in Essigie i Willow RiVer 
for nogle Tage fide-I, blev forleden 
Akten taget ned af loyale Burgere 
i Byen og brændt. Figuren blev 
sknaret ned fra Telefonstolpen og 
anbragt midt pcm Gaden on viewi- 
ge Raketter anbragt under l)a1n. Da 
Raietterne gik af, blev »Lindbergl)« 
fendt kvikt til »de evige Jagtniar- 
fe1««. Stykker af Figuren blen se- 
ner«.- famlet samtnen og brcendt nni 

der ftor Begeistring. 
f 

Tny er strengt forbndt. anmiin, 
Jll, 29· Juni — Bot-gerne i Ca- 
moisell HilL der liqger anvest 
for Duqouin, bar taget etiemisk fat 
for at hindre Brng nf det tyske 
Sprng der. Der er opslaaet Plakas 
ter. sont knndgør en Mulkt paa 
ikku over bnndrede Dollars for 
lnwr den sont overtrreder Forbndet. 
Mulktbeløbne vil blive fkænket det 
Rede Kors. 

MYork-en rund-L 
»- 

Gn frygtclig Jldcbrand hærgode 
den 11. Mai Vycn Frederiksstad i 

Nur-ge. Oele den centrale Del af 
Bycn er lagt i Aste-, og ca. 800 

kllcrnnefkcr blev giort l)usuildc. Ta- 
bkst af chttdom nuslaasI til hon- 
vtsd 2 Mill. Kl·nnct«. 

. 

Den østrigszs lnmivondc Forsan1- 
lina er samtnenkaldt til den 16. 
Juli. 

I 

Hospttalskibcst »Llaudovery Castlle« 
paa Vej fra Canada til England 
nusd 258 Personer om Bord blev 
Natten til 27. Juni torpederet 70 
Mil fra den irske Kost Sau vidt 
vides er kun 24 Personer rcddct. 

I 

London, 27. Juni. Fra dcn hol- 
landfk-tysle Grænse meddeles det, 
at der herster en Jnflucnzaepidemi 
over hele den tyfke Front og at 
Sygdommen lpegger Hindringer i 

Beim for Forberedelferne til Of- 
fensivbevægelfet Det hedder, at 
Sygdommen er of famme Glas-, 
som den ny'e, mærkelige Sygdonh 
fom bar opttaadt i Spanien Denne 

Sygdom brød for ikke længe siden 
ud i Berlin og andre tyske Byer og 
det formodes at den er bragt til 
Skyttegravene, af Soldater som har 
vasret hjemme med Permission 

I 

Rom, 27. Jnni. Den fjerdse 
Juli vil blive proklaineret almins 
delig italiensk national Helligdag 
og vil blive fejret over hele Landet. 
Florence vil gøre Proesident Wil- 
son til Borger. 

. 

Kobenhavm 29. Juni· De tre 
nordiske Landes Statss og Uden- 
rigsministre blev paa Moderne her 
i Gaar og Onsdag enige om en 

Fortfættelse af den upartiske Neu- 
tralitet for de tre nordiske Lauhe. 

Haag, 29. Juni. Et Telegram 
til ,,Frankfurter Zeitung-« fra Bu- 
dapeft, dateret Torsdag, siger, at 
Strikerne i den ungarske Hovedstad 
har genoptaget Arbejdet uden at 
nogen Forandring i Forholdene er 

bidført Telegrammet siger: »Es-» 
ter et Forløb af fire Dage, paa! 
Grund af Generalstriken, vil Avis 
ferne udkomme igen i Morgen. Ar- 
bejderne bar qenoptaget Arbejdet 
uden Betingelfer.« 

I 

Byen, Bern i Svejts er gjort til 
Centrum for den Del af ,,Rødei Kors« Virksomhed, der skal komme 
fangne amerikanske Soldater til-» 
gode Her er der allerede fainlet 
Foraad nok til at forsyne indtil 
2:Z,000 Fanger med Føde og che-l 
der for 6 Maaneder. 

Op til Vegyndelfen af Juni 
havde man etableret Ferbindelse 
med 23t-« Amme —«Fcnri:ker,U eg» 
til hver af disse sendes der mi fra 
Bern ugentlig 20 Pund Fødevarer 
samt chedevarer og fort sagt alle 
Livsfornødenheder. 

Der findes amerikanske Fanger 
i 27 forfkellige Fangelejre i Tosk- 
land og Østrig, dels Soldater og 
Dels amerikanske Søfolk, fom er 

taget til Fange af Undervandss 
baade. Af disse 27 Lejreer det 
den ved Tucbel i Nærbeden af 
Damig, der snnes færlig tiltcenkt 
Amerikanske Zangen og her har 
,,Røde. Kurs allerede placeret et 
Reservelagetz bvoraf ankommende 
anierikanfke Fanger straks kan bli- 
ve forsvnet. 

l Finden-Dame 29de Juni· — 

tionasltidensde« sine»r, at den tidligere 
rnssifke Enkekeiferinde, Maria Fen- 

jdorowna Prinfesse Dagmar of Dan- 
marfJ er paa Kritm og at bnn felv 
nn, da det tyske Militaer bar Magten 
der, itke -k)ar formaaet at reife til 

»Danner 
L Da den dnnske Nation er cengsves 
;lig for den tjdligere dunskie Prin- 
fsesfes Skjæbne, bar »Nationalti-den 
de« Isspnmt den styfke Udenrigscninii 
ster, Dr. Von Kublma1m, om den ty- 
ste Riegering havde nwgtet Keisers 
rnoderen Tilladelse til at reife til 

)«D-anma1«k. Dr. von Knblman spa- 
jrede, at Tyfkland ikke havde nægtet 
Tilladelse dertil og at andre Med- 

slennner as den tidligere nisfifke 
lKeiferfamilie sremdeles opholdt fig 
epaa Keim as egen, sri Villje. 

. 

cDet italienfke Hovedkvarter, 27de 
Juni. —- En officiel Undersøgielse af 

’det for-te Brød, fom spifes af de Mer- 
lriafte Soldaten sum Xdeltager i det 
Hnwasrende Felttog, viser at Brit-det 
bestaar af 32 Procent Havremeb 
mens Rest-en bestaar af malt Trak- 
fsibre, Stran, HH eg andre Bestand- 
Hdele af ubeftemmekig Kamkter. 

Na- «- 

Ved den britifke Arme i Frank- 
rig«e, «26de Junsi. —- Eftserjhvad Fan- 
ger fsortceller, blir den« Ifterrigske 
Modbsr i Italien kendt i de tyer 
Linjer og Kober Nodtrykthodp De 
tyske Soldater er overrotspet ever 
det Literrigsie Moder-law da det var 

den almindepige Mening, at Ofer 

sisvbwcegelsetn fom «hcwde til Henfigt 
at tsilføje Italien et dødbringsende 
Fla« vilde bli en fuldstændig Seir 
og dewed .frencsknnde en snarlig 
Fred 

. 

sLondom Mde Juni. —- Fra Har- 
sbin telegraferes til »Dailn Mail«, 
at Forbusdet mod chinesisk Jndgris 
ben i Sibirien er opbævei. Zum 
Aarfag hertil anføres, at Russland 
jkske foretager ssisg nogset for at hin- 
dre Tyfkernse fra at avanceve i Østen. 
Mkw 

. 

Tokim 26de Juni. — Aviserne 
meddeler, at som en Følge af en 

Betænkning af den rawdgivende Ko- 
smite for displomatifke Anliggender 
Ishar Japan sbesluttet ·ikke at eiters 
’komme Ententens Anmodning, ·og 
lat nfhokde sisg fra Jntevvention i 
Sibirien for nærvær-ende. 

J dMomatiisOe Mfe fiormodes 
det, at Japan ikke, medmindre det 
blir direkte truet, vil handle uden 
De Forenede Staters Sud-ite- 

Wasihsingtom D. C» 26de Juni. 
—- Efter sont Tysiland fvemfcynder 
sine Ansstrengelsser for at sfaa sig 
underlagt Ruslansd i Henseende til 
Sikring af Forsyning af Material-er 
fra dette Land, er Spørgsmaalet om 
allieret Jndgrisben akut. 

sFlsere For-flog som alslievet Hjcelp 
var færdig til Forelceggelse for Præs 
sident Wilfon og Kabinettet, da dette 
Grund-te samtnen i Guar. Der er 

Ting, fom tyder Paa, at en Kund- 
gørelse um at dset førfte Skridt i 
et Program i sdenue Retning er ta- 
get snart vil com-me. Den britiske Le- 
gation og den franske Ambassfadør 
Jussetand har overleveret omfaitens 
de Memoranda i det hvide Hus an 

SOLO-Sagen- 
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London, Aide Juni. — Forhennces 
rende rnssiiske «Preitcieritti11istser, Alex- 
nndek Kerensw, er forloden gnkomi 
met til Don-don. 

London, Asde Juni. —-Til Kis- 
-b«en«1)aon toll-graseer sra Berlin, at 
ifølgc Moddolelser dicrtil bar Eber- 
slovakjske Treppe-r indtaqct Vyvn Jrs 
futsk i Sibirien. Tropperne kom- 
mandcrcdes af General Alcxieff, den 

tidlsi«gerc Øvcrstsbofalsende over den 

russsifke Hmr. 

Cn atlantisk Hann, 28dc Juni. 
— Kaptein Holmes epaa den bclgiske 
Hinslpedampor ,,-Gathland«, ssom er 

ankammet hertil, for»tcelle1«, at han 
120 Mil syd for Island fik Øje 
pasa et Mod«erfkib for llBaadv og 
at han band-c fernket det. Vragets 
Bseliggenhad var 51—30 nordlig 
Bredde, 17—46 vestlig Længde. 

Skibet var bygget i Form af to 
Tankcr, var 400 Fasd langt, og kon- 
ftrueret fauledes at det tillod Hævs 
ning og Sænkning af Undervandss 
baadc for Nødhjælpswparationer. 
Da sdet mærkeligc Skib ksom i Sigte, 
shavdc han fortsat fin Kurs uforans 
dret og passen-i det paa kort Hold. 
Da ider ikkc saaes Livdtegn ombord, 
shavde ihan fat en Band paa Vandet 
og begivot sig ombord mcd nogle 
Masxkd af Besætnsingen. 

Fartøjot blau undcrsøgt insdgaaens 
de. Noget Navn blcv Ecke iapdaget, 
meu der blev fundct nogle -Papiter, 
som syntes at tyde paa, at det havde 
værct et amerikaan Skib. 

Kaptein Holmes fortæller, at Sti- 
Tbet var i udtnærket Stand, og at ·han 
ika kunde forstaa, «1)·vorfor det var 

forladck af Mandskachet. Da hau ikke 
kunde tage bot med paa Slceb og det 
maatte anfees ·s-om cn Fave for 
Skibsfartem ihavde shan fænket det, 
idog førft estvr at ihwve anders-at det 
mite. 

. 

Amoy, China, 26de Juyi. ——Eu 
amerikaan Missioncey Pckftor Frank 
Eckerfom meldes Mt og whaardt 
·saaret af Bank-Ufer 40 Mil nord- 
vest for Away. Sckerfan er Missio- 

K for den refewteszrke i 
Ma. 
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