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Ugcus Krigsnyt. 
De Alliktedco Offensiv har været 

fortfat grnncm Ugen. 

Te hat indtaget 200 Blick-, erobtet 
700 stanoner og tagct-35,00 

Jungen 

Den svnndne llge har vceret en 

Uge rig paa betydelige Sejre for 
de Alljerede Vi skal derfor give 
et Uddrag af hver Dags Krigsraps 
port. 

Tor-sdag. — Ass. Press, 
Waslnng:en, :31. Juli. En mærkes 
lig No faldt over AisnesMarne 
Kainpiront i Dag; kun Kanoners 
nes Torden fortalte onl, at en ny 

og frngteligere Krigsstorm var Hi 

Ankomst Paris og Berlin lagde 
begge Man-le dertil. Jnfanteriet 
havde standset for at drage Rande- 
niedenss Artilleriet beredte Veje for 
General Foch’s sejkrige Hærs Avans 

ce. Just dvad Still)eden var For- 
bud paa viste sig ikle Mulig Fjens 
den allerede er i Bevcegelse efter 
det asgerende Nederlag, han led i 
Slaget, der begyndte Lørdag og 
centrede paa den ainerilanske Stil- 
sling langs Onrcqulodens nordre 
Bred 

Her hat den atnerikanske s. Di- 
Division og den nu berømte 42. 

Division, Regnbuedivisionem sam- 
menfat as NationalgardeiMænd fra 
mange Braten forfvaret deres Stil-« 
ling imod Fjendens ineft udvalgte 
Treppen Te har mødt, slaaet og med« 
Kraft tilvagetrængt ndsøgte preuss 
fiske og bajerske Divisioner, der var 

bragt frisle i Marien ined Ordre 
til at holde Linien, lwad det end 

siulde koste 
We Korrespondentek omtalerj 

famme forholdsvise Stilhed 
« 

Over Amsterdam nieddeles fal-! 
gende Proflanmtion af Kejfer Vil- 
helin til den tyfle Hin og Flaade, 
dateret l. Ang.: 

«Aluoi·lige Heilig-»nur ligger bag’ 
Tent. Tet insle Full, overbevist oni’ 

sin reticerdige Zag, stoltet til sinel 
trofasie allierede, stod overfor en 
Berden of Wende-it Deres sejrrige 
Kampaand førte Krigen det ferfte 
Aar ind i Fjendens Land og bena- 

rede Hjeinlandet fra Firigens Rceds 

sler og Ldelceggelsee 
De er niidt i den lnmrdeste Kamp. 

Fjendens fortvivlede Anstrengelse 
vil sont lndtil blive forpnrret Ded» 

Deres Tapperhed·« 
Fredag. Ass. Press. Washing- 

ton l. Ang. De tyfle fynes atter at 

være paa Tilbageinarch i Aisnes 

Marne Salienten Amerikanernes 
Fremstød i Linien-?- Centrum ved 
Seringes har allerede givet Resul- 
tat. En Melding fra Paris i Aften 
viser, at de Allierede er sprunget 
fremad paa begge Fjendens Fløje, 
hvad Jagttagere her tyder, fom at 

«Fjendens Netræt til VeslesFloden er 

i fuld Gang. 
Dette har Officerer her ventet, 

siden de amerikanste Divisioner 
overmandede de udvalgte tyske Di- 
vifioner i den frygtelige Konflikt, 
som begyndte i Simka Fjenden 
gjorde alt muligt for at lafte Ame- 
rikanerne tilbage over Ourcq-Floden, 
men det mislykkeda 

Hans Clitetropper kæmpede til 
Beden, isplae Beretninger fra alle 
Sider, men Amerikanernes grnms 
me Angreb kunde de ikke staa imod. 
Den tyile Linie blev brudt, oq de 
andres Irontlinie blev iammendrao 
get. 

Det er en ny Leltie for den tyske 
Geh mener manqe Officerer ber. 
Man mener Me, det vil betaqe 
Fjeudens Trog-et Moden men det 
vil qennem de W Mænd fl- 

— ve nd oa komme til Fall Nehman 
oq det vil, siaes der, ovekdwile dem 
em, et W bedstr M site 
erlStandtllatlsiedendemfdws 
liegende Mode« ·- 

In enden Ist NO W 
iiqen Clden MW W 
ie den «lg. M dar de unser-de 

l 

Tropper taget over 34,000 Tyskere 
til Fange Fra 15.——31. Juli be- 
løb Antallet af Jungen som de Al- 
lierede havde taget, sig til 33,400 
ifl. Melding fra det franste Krigss 
kontor. 

L ø r d a g. Beretninger kouincer 
i Dag fra niange Kanten Vi nied- 
deler folgende efter Ass. Press- fra 
Washington, hvad oi miser for mer- 

mest officielt. Tyskernes defensive 
Stilling lige Nord for Duera-Flo- 
den faldt samtnen ved de amerikan- 
ste Troppers Fremstød i Midten og 
ved zransknnendenes og Briternes 
brillanie Flankoperationer, og 
Wende-Ihrr Ved at forlade Aisnes 
Marne Salienten Fremstødet lom 

saa hurtigt, at det var vansteligt 
for ArtneiOfficererne her at vurs 
dere Sejretis Udftrækning. Der var 

stcerk Mulighed for, at Tyskerne vili 
de væve uistand til at holde Begle- 
Linien, hvortil de skynder fig, og 
bliver nødt til at trække sig tilbage 
til Højene Nord fdr Aisne· 

Den officielle Rapport fra Pa- 
ris i Aften (2· Aug.) indeholdt de 
nnrrkeligfie Meddelelser for flere 
Dage. Soissons, Nøglen til Tyskers 
nes heer Flanke i hele AisneiMari 
ne Stillingen, er atter paa franske 
Hænder. Pan samme Tid viser den 
korte Beretning om, at Thillois 
Veft for Rheims er taget, at Kæs 
berne af den store Fælde, som Ge- 
neral Forli har- stillet, endelig er 

ved at degynde at lulke fig. 
,Genindtagelfen af Soissons er 

bentærtselsværdig. Franslmcendene 
blev tvunget ud af Byen, den stor- 
ste paa den Del af Fronten, un- 

der Tyfkernes førfie Angreb paa 
Ehesmin Des Anies sidste Maj. 
Deis Jndtagelfe af Fjenden var 

et langt Skridt paa Vejen mod 
Paris, et Skridt, der endelig afbrss 
des først da Tyskerne niødte ame- 

tansle Tropper Nordvest for Cim- 
tean Thierry og blev bnade stand- 
jet og kastet tilbage. 

J det hele taqet viser Dogensi 
Meldinger, at Fjenden er drevet til- 
doge over en ZFZ Mils Tront. Ty- 
skerne er paa Flugt og forfølges 
nf de Allierede, soerlig af Ameri- 
tanerne — 

Sen dag. ZoistonLI er geninds 
taget, og de Allierede er gaaet 
over CrisesDalen Zom alt berets 
tet i Gaar, har frnnsle« Tropper 
holdt Jndtog i Zeiss-sons, det vestre 
Anlerpunft af hvod der er tilbage 
af den berønite Salient, og langs 
den 36 Mil lange bugtede Zlags 
linie fm Soissons til Thillois, der 

ligger tre Mil Vest for Rheinw- 
har fransle, ainerilanfke og beitis 
sle Tropper skndt bele Fjendens 
Linie tilbage, og Fjenden retirerer. 

Fra Paris udsendes følqende of- 
ficielle Meddelelfe: De under de 
sidste to Dage af vore Tropper og 
allierede Afdelinger foketagne An- 
greb paa Fronten Nord for Mai-ne 
hat haft fuld Held med fig; Ty- 
sterne er trængt tilboge over hele 
Linien og tvunget til at forlade den 
Modstandsstilling, de havde valgt 
mellem FeresEnsTardenois og Ville- 

»En-Tardenois, og retirere hoveds 
»kulds. 
i« Til Vener er vore Tropper 
trcengt ind i Soisfons. Lcengere 
»mod Syd er de fat over Erife langs 
khele Flodfronten 
; J vort Centrum rykker vi frein 
kNord for Ourcq. Vi har passe-rot 
lHirtysSninte Neftitue og trængt 

Iigennem Boris De Date Lcengere 
Hmod Oft er Coulougneö i vor Be- 
siddelse. Til højre er Gonösnncourt, 
Villers, Agron oq MllesEnsTardes 
nois i vor Besiddelfe. Pan den Del 
af Fronten bragte vi vor Linie oms 

kring 6 Kilometer Nord for Dor- 
mansssideims Pejen Neuem Arde 
on Besle dar vi desat Oneux og 
Mel-. 

M a n d a q. Fra Washington mel- 
det under 4. AM- »Vore Leop- 
persdct W situie- medStoem 
oq holder- Wlesiodens findreBred 
i denn- Gektioih« siger General 

, 
w 

Pershing i jin Meddelelse oin Das- 
gens Kanip til Krigsdepartemens 
tet. 

»De allierede Tropper i Aisnes 
Marne Salienten har «høstet den 
fulde Frugt af Sejren« i Lørdags, 
da Fjenden, der niødte sit andetz 
Nederlag paa Marne, blev drevet 
i Forvirring forbi Veslelinien«, 
sagde Pershing i sin Rapport til- 
Krigsdepartementet i Guar. De ame- 

rikanske Tropper alene tog 8,400 
Mond til Fange og 133 Kanonen 

»Fjenden -har,« siger Pershing, 
»trods han led de alvorligste Tab, 
ikke veeret i Stand til at standse 
vore Troppers Fremftød, der kæms 
per for Frihed ved Siden af fran- 
ske, britiske og italienske Veteraner.« 

J en Ass. Preis Melding fra 
Paris siges bl. a.: ,,Antallet af 
Fanger, som de allierede har taget 
i sidfte to Dage, vil oprømme den 
allierede Ver-den, naar de offentligs 
gøres. Veslefloden, der var opfvuls 
met paa Grund af nylig falden svær 
Regu, har fortrcediget de tyske Bag- 
tropper, der ikke kunde vade igens 
nem Strømmen okj maatte kæmpe 
for deres Liv. De fleste af disfe 
Tyskere blev dræbt, og Reiten blev 
taget til Fange 

Tirsdag. Ass. Press: Ty- 
skerne byder nu ftcerk Modstand 
mod de Allieredes Troppers videre 
Avance langs Veslefloden fra Øst 
for Soissons til Egnen Veft for 
Rheims. Paa samme Tid vedblis 
ver Fjendens Hovedarme at trcekke 
sig tilbage benimod Aisne, Nord 
for hvilken Strøm de haaber no- 

get Steds at naa en Hann, lwor 
de kan vcere sikrede imod de Alliere- 
de Troppers forfcerdelige Paagaaen, 
der i tre Uger helt har udslettet 
Soisfons-Mei1ns. Salienten. — 

Trods det, atl Fjenden shar brngt 
en hel Del Maskingeværer, fvrert 
Artilleri og udsøgte Tropper i An- 
vendelfe, deriblandt den velprøvede 
preussiske Garde on Bajerne, ogl 

trods det at fvcer Nedbør lmr op-] 
svnltnet.Beslefloden oq forvandlet 
Lavlandet til Seh-, san er Ameri-. kanerne on andre nllierede Tropper 
fnt over Finden pna flere Zteder,l 
og pna Nordsiden af Strminnen, 
mmriber de Fjenden I 

----- Til Morgen i Dag kun den-s 
ne Ytring af den franfke Premier« 
Clennnencean i et Ministerncødms 

»Bei-is er ikke længere i FareJ 
Zoistons og Choteau Thierry ers 
genindtaget og over 200 Landsbyer« 
er bleven befriet 35,()U() FangerJ 
og 700 Kanoner erstaget, og Ren-» 
dens lyfe Haab om Seir er blevenJ 
knust. De ærerige nllierede Armeeri 
har kastet ham fra Marnes BrediT 
der til Aisne.« 

« 

York cget Ums-. 
A « .- 

Myvekadetternes Løn Rantoul 
Jll» 5. Juli Til Chanute Flovcs 

»p1ad5 er der tounuet Meddelelse 
Horn endnu en chfættelse i de mi- 

,litcere Flyvcclevers Løn. Fli)veta- 
detter ital for Fremtiden oppcbærcr 

sen maauedlig Løn af säm, i Stcdet- 
kkor sum hidtil Wö. 

l « 
» 

! Lynchingcrne af Neure. Waco, 
ITer» 30 Aug En ung Regen-, 
ZGene Brotvn, blev lynchet af en 

IFlok paa 150 Menuester i Ben 
Hur i Limeftone County i Goal-. 

ZHan havde i Forvejen tilstaaet, at 

han havde kastet Salpetersyre i An- 
sigtet Paa en Mufitlærerinda fom 
blev ganske lidet fdrbrændt af Sy- 
ken. 

i 

Et frygteligt Falk-. Springftcld, 
Mo» 81. Juli. Løjtnant John M. 
Goad fra Springst-IT som afKrigös 
departementet meldtes favnet for 
kort Tid fiden, styrtede ifølge et 
Brev til hans Fader fra en af 
hattstssicerer ned fra 21,000 Fodö 
Hsjde indenfor de tvfke Linier i 
Frankriq. sztnant Goal-. var Stu- 

dent lved Ehicago Universitet, inden1 
han traadte ind i Heeren. 

. 

Hvedeu i Omeguen af Fergus 
Falls, Miun., er befcrngt med Ruft 
som Følge af hurtig Vejrforandring. 
Det var først tørt, og saa koml 
Regu. Der tout to Tonuner Regu- 
efter en stærk Tørke, og Rusteu nd- 
viklede sig Ineget hurtig. Den tid- 

lige Hvede var kommet faa langt, 
at den ikke blev angrebet meget 
alvorlig. Før Nusteu kom, saa det; 
ud til, at man stulde faa den bedste 
Hvedeatol siden 1895. 

North Dakota toinmer til at be- 
høve 82,000,000 til Hjcelp for Far- 
mere, som har faaet deres Avl ødes 
lagt af Tørkeu, siger Guvernør 
Frszien Landbrugskommisfcer Ha- 
gan er i Washington for at faa Re- 
gertngen til at sætte denne Sum 
til Side af de fem Millioner Dolst 
tats, fom er blevet bevilget til« 
Hjækp for Faun-are J Fjor laantes 
nceften tre Millioner Dollars til An- 
sskaffelse af Zaakorn og Kraftfoder· 

Jntet Gasolinforbud Washing- 
ton, D. C., 2. August. Krigsindus 
strikommissionen og Brændselsads 
ministtationen siger i en Fcelleser-. klæring, at der itke er udstedt noii gen. Ordre om Jndstrcenkning i 

Salget af Gasoliu eller Olie for 
Automobiler. Stedlige lokale 
Automobilha11dlerforretuinger, som 
ncegter at scelge deres Varer paa 
Søns og Helligdage, gtsr dette uden 

uogen Myudighed fra Regt-ringen 
siger Erklæriugen 

Landets Udgifter. Washington, 
Dis-IX 2 Aug Mekuvgiiter 
ne for Juli er med Udgiftek, som 
i Gaar indberettedes til Finansmis 
nisteret, votset til en uy Rekord for 
uegen enkelt Maaned, neuilig til 
81,608,000,000. Regeringens Ar- 

dejdsfoud udger nu 81,507,000,0007 
uetto, eller unsften saa tneget som 
en Maaneds lldgifter. Størstedeleui 
af denne uhyre Sinn er depoueret, 
i Baukerne i de forskellige Dele an 
Lundet. l 

Inltpeteret frn Cljile Washing- 
tou, D. C» l. August Til Trods 
for Mangeleu pau Tounage og til 
Trods for to ZtibsforlisT har Lan- 
dets Farmere inodtaget fra Cl)ile. 
75, 000 Tons Salpeter, som var iud- ! 

tobt af Kriinudustrikonuuisiioneul 
og distribueret as Laudbrugsdeparte- 
incntet Salpeteret blev folgt i Heu- 
liold til Madtoutrolloveih foin gi- 
ver Prwfideuten Myudighed til at 

saslge Sakpeter til Jndkøbspris for 
at stimulere Produktionen af Fede- 
oarer, Kougressen bevilgede Pio- 
(W),000 i dette Øjemed 

New Yorks Subway. New York, 
Aug New Yorts uye Unders grundsbauesyfteiu bleo taget i al- 
iuindelig Brug i Dng under. den 

fr1)gteligfte TrrengfeL som Byeus 
Kommunikationer bar kendt. Pan 
Grund Central Stationen, hvor tre 

lindergruudslinier rundes, og hvor 
Passagererne skifter Tog over en 

lille Platform, indtraf mange Be- 
svimmelsesanfald En Stund saa 
det ud til at skulle blive Partik. Der 
Der blev holdt Ambulancer rede for 
alle Tilfældes Skyld Man vidste 
ikke paa Forhaand, hvorledes det 
nue System vilde virke, og Betjes 
niugen er ikke i Stand til at give 
nogen Fortlaring paa Situationen 

Boldsom Hede i Iowa. szDeS 
Weines Ja» 5. Aug. J den syds 
oeftre Del af Jowa er Veiret det 
varmeste, det har oæret i de fidfte 

»40 Aar, og det ser ikke ud til, at det 
snckbt vil blive køligere. Bliver det 
ikke det, vil antagelig Majer og 
Karte jierne lide alvorlig Stude. 

Det officielle Vejrbukeau forudsii 
ger 100 Mr her i Boen og i 

lden sydlige Oel as Statut i Mor- 

gen og Onsdag. Der Inangler Vcesi de over hele den sydlige Del af 
Staten 

J den nordlige Oel af Staten er 

Avl sifker, hvis ikke det varme Vejr 
vedbliver og der ikke komme Regu. 
Der var i Gaar 113 Graders Var- 
nie i Elarinda, niedens der i Des 
Moines var 110.2 Grad-er og i 
Oaniha 110. 

I 

Aktionen i Siberien WaQingtoID 
D c, 3. Aug Meddelelfer, som er 

indløbet hertit angaaende Karaktes 
ren af Japans formelle Svar til 
U. S. A.s Forslag om Aktionen i 
Siberien, tilkendegiver, at en fulds 
steendig Overensstemmelse cnellem 
de to Lande er forestaaende. Jndtil 
det formelle Soan Ordlyd er mod- 
taget, kan dog ikke ventes udstedt 
nogen Kundgørelse med Hensyn til 
den Politik, som der er opnaaet 
Enighed om med Prcesident Wil- 
sfon eller Udenrigsdepartementet. 

De modtagne Meddelelser giver 
kun en Oversigt over det japanfke 
Ssoar, men det siger alligevel nok 
til, at lade forstaa, at Aktionen ikke 
vil lade længe vente paa fig· 

I 

Flere Flyveulykker. San Diego, 
Cal» Ang. Korporal Carl F. A. 
Christensen ved den militære Flys 
veskole ved Rockwell styrtede i Gaar 
ned med en Flyvemaskine fra 1,500 
Fods Højde i Coronado Bay og 
flog sig ihjeL 

Lawton, Okla» Z. Aug. Sekond- 
løjtnant W. L. Carsons fra Call 
Flyvplads ved Wichita Falls-, Tex- 
as, mistede Livet ved et Fald Ined 
en Flyvemaskine Øst for Post Flyi 
veplads. Hans Ledsager, Løjtnant 
Heime, paadrog sig saa alvorlige 
Mienen axchsm W on W 
lede- 

Champaign, Jll» Z. Aug. En Flys 
Dekadet blev dræbt her paa Cha- 
nnte Flyveplads ved Rantonl velNZt 
blive truffet af en Propelvinge 
tnednsjs han red paa MotorcykeL 
Hans Navn var Zewell Willie Rod- 
gero. 

glo! den raubt 
WHA- 

M .- -W 

Hin-Ver til Parik:». London, 1.· 
Ang. Den anierlfanske Ernæringss 
u«-.’)1«i«1sn«niu«,1 Oewt C. Dionen 
sum um unl) ist-It iig i London i Deiculd 
tu ilgei, afrejste i Dag til Paris. 

Zwistnster l)enrette5. Paris-, 5 
Ang. Fm Moskwa telegrafereö til« 
»seinng am Mittag«, at tre rus- 
siste Storfyrsteiz af hsuilke en sinies 
at the vieret Nikolai Nikolajevjtch,« 
er blevet henrcttet af Bolshevilernuz 

I 
s 

i 

i 

i 
I 

i 
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Amerika og Holland. Amsterdaniji 
W. Juli »Nieuwe Rotterdamsche 
Courant« 1ncddeler, at ifølge te- 
legmfisk Meddelelsc fra Batavia 
er lldførslen af Cacao fra hollandsk 
Ostindicn til U. Z. A. standfet. 

Italien og Jødeland. Rom, 2. 
Aug· Til Fordel for Jøderne i 
Italien vil Regeringen til det hel- 
lige Land fende en Kommission 
bestuaende af Advokat Angeln Levi 
Vjanchini og Dr. Giacomo Arten, 
sont skal ledfage den amerikanfke 

lZionist-Lcegekommi-Jsion. 

Holtzendorff tager Affked. Kis- 
»benl)avn, s. Aug. Jfølge det halvi 
officielle Wolffbureau i Berlin har 
Admiral von Holtzendorff taget Af- 
sked som Chef for Admiralftaben 

Jpaa Grund af daarlig Helbred 
Admiral Reinhart Scheer, der er 

Chef for Slagflaaden, er udset til 
hans Eftermand. 

i 

Noksk Brig fænket. London, s. 
Aug. Den norste Brig ,,«Alkher of 
Arendal blev ifølge et Telegram 
fra Ghristiania i Onsdags sænket 
af en- Eysk Undervandstad aben- 
for den norer Kost. Systeme tog 
alle Fmvarer ca alle Zuwen- 

ter, sont var om Bord, før de sendte 
Zkibet til Bunds-. Befaetningen blev 
reddet. 

. 

Diaz fender Pershing Hilsen. 
Rom, 2. Aug. Kong Viktor Ema- 
«nuel holdt i Gaar Revy over de 
amerikanske Tropper paa den itali- 
enske Front, og umiddelbart efter 
seudte General Diaz følgende Tele- 
gram til General Perfhing: 

»Kongen var opfyldt af Beundring 
over den splendide Holdning, som 
prægede de første amerikanske Trop- 
per, som er ankommet til Italien. 
Den italieuske Arme er stolt over 

at dele Krigens Tilskikkelser med 
dem.« 

Hoover hos Joffre. Paris-, 5· 
Aug. Marskalk Joffre modtog i 
Sendags den amerikanste Ernte- 
rjngsadiuiuiftratsor, Mr. Hooverz der 
redegjorde Ifor United States’ Pro- 
gram for at forsyne de Allierede 
med Levnetsmidler og forsikrede 
Marskalken, at Frankrig vilde blive 
givet al mulig Hjoelp. Marskalk» 
Joffre erklærede, at han altid havde 
stolet paa, at Frankrig vilde faa 
Hjoelp i fuldt Maal og cedelmodig, 
og dette mente han« var bedre end 
en stor Sejr. 

Mod Tuberkulofe Paris, 2. 
Aug. Det amerikanske røde Kurs 
har skænket ca. 8100,000 som Bi- 
drag til Opførelsen af fire nye 
Tuberkulosehofpitaler. Det ene af 
disse Hofpitaler fkal benyttes af 
fyge Medlemmer af Jernbanefunks 
tionærernes Fagforeninger, mens et 
andet skal benyttes af serbifke Tu- 
berkulosepatienter. Jernbanefmcktios 
W Fortentw: heller M 
Medlemmer. 

Stor Ulykke i Japan. Tokio, Bl. 
Juli. J Shimonesi eksploderede 18 
Vognladninger Krudt og Bomben 
fom man var Ved at laste om Bord 
i et 3t"ib. Saa vidt vides hidtil, 
drwlsteii 30 Personer, medens 50, 
blev saaret. Skibet bleo praktisk 
talt edelagt og Hufene i Nærhes 
den blev joevnet med Jorden. Et 
Passagertog, fom holdt i Nærhes 
den blev ftærkt 1·a1nponeret, og 5 
af Pnizifagererne dræbtes. Aarsas 
gen til Ekksplosionen kendes ikfch 
Te sluste uf de dræbte var Per- 
sonen som var beskceftiget med 
Laslningen 

Krig og Pest. London, 2. Aug. 
Et Telegmm fra Amsterdam- til 
»Er-change Telegraph« siger, at ef- 
ter hvad Tilrejsende fra Bulgarien 
formellen raser der en alvorlig Ty- 
fusepidemi i den bulgarske Arme 
og i Sofia. Antcxllet skal gaa op i 
Hundreder af Tusinder, hedder det- 
i Sterdeleshed i Armeem og Læges 
og Sanitetsvassenet skal oære faldet 
samtnen 

Videre hedder det, at Kong Fer- 
dinands Afrejfe fra Sofia fkyldeö 
den Omftcendigl)ed, at der var uds 
brudt ti Tilfælde ctf Tyfus i det 
kongelige Slot. 

Den fpanfke Syge. Stockholm, 
l. Aug. Den fpanfke Syge spreder 
sig over hele Norden og antager en 

Falvorligere Form med et Tusinde 
»Tilfcelde og ti Dødsfald i Stock- 
holm. 

s Harodeken af Telefonistindekne er 

fyge, og mange Sporvejskonduktss 
Irer er Ofre for Sygdommen. Ame- 

irikansk Charge d’AffaireS Whitehoufe 
blev syg i Guar. Nogle Speeialks 
ster siger, at »Spanst S e« er en 

fukorrekt Betegnelse, fordi nfluenza 

I 
altid ,kommer fra Osten Denne 
nye Form kommer fandsynligvis fra 
Kinn Sjvejen Den mildere Form 
her varer i Almindelighed tre Dass 
— en Das bliver man M- en 

Daq er man fyq es en Das kom- 

imier man sie seen-mä«M 


