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Amerika 
Hoden tkukr Afgtodcn 

—- 

Wasliingiom Juli 2’.—— Hvis man 
slnlde tro alle Jndlteretninget angaa--" 
inde den nn hetstende Hedes singt: » 

liae Virtning paa Afgrodem maatte 
Majsen anfeg for opbrcrndt over saa 
siodi fom hele Basltei. l 

Jinidleriid er der god Grund til atl 
antage, at Frygten for, hoad der tain 
sie i en meget ncrr Fremiid iaafremtj 
der iite fnart falder almindelig Regn,« 
hat ladet en og anden Jndberetter fes 
Sagen i det sortesie Lys aåerede nu- 

Endnu staat alt til at redde i Majo- 
bceltets viatigste Egnr. Kun i Dian- 
sas ian Afgroden itie redoe5; bog v"li 
tet hjælpe meget, at just Kansas i de 
sibfte Dage hat faaet god og rigelig 
Regn 

J Brit-Nebraska set det galt od, 
men Agekbrugsdepartementet gor op- 
incerifom paa, at de Egne egentlig slet 
ilte egne sig til Majsoyrkning, da de» 
gennemsnitlig er for torke. 

J Forgaaro var Orden forfærdeliax 
den flog alle Litekorber fra Mantis 
Minde i de notd- og sydoestlige Sta-« 
ier. 

Ossicielle Terniomeire visie den Dag 
saa høje Grader, fom 106 i Nebrasla, 
102 i Michigan, 110 i Indiana, 110 
i Jowa, 1M i Wisconsin og 108 i Jl- 
linoig. Kansas havde overali 100 
Grader eller derovet. 

Alene den Tags Liede odelagde for 
Millioner ai Dollars Afgrode; og der 
indtraf en forfcerdelig Mangde Diebs- 
fald og Sygdomstilfcelde 

Af de opstrcenite Fantasiers Ind- 
beretninget fra den Dag kan meddelcs 
nogle Uddrag: 

J Missourri og Kansas anfes 
Majsavlen for opbraendix Illinois oic 
tun give halv Host. Tobatien i Ken- 
tucky gulner og der; dei samme ster 
med Sob-Wiskonsins Avl. 

Brit-Iowa oil faa sin Maisavl for- 
rinaet med 25 th., inens Oft-Iowa 
iniet hat lidt; der hat man faaet no- 

gen Negn. 
Mindst hat Minneiota og Dako- 

ia’erne lidt, men en 10 Dages Hede 
vilde ogiaa der faa en fkygtelig Ind- 
virlning. 

As Mieldingerne for i Dag frem- 
aaak, at der i Nebtafta er falqul 
Nega; doa tun enielie Sieben og Red- 4 
boten kan tun maales i Hundrededel5- 
inmitten 

Men man er jo glad for lidi nu. i 
Temperatur-en var i Dag et Par» 

Grader laoere over hele Landri, men 

mange Dodsfald er stet baade i By og 
pna Land; Sindsfygeanfald og Selo- 
mordgforspg hour desvcetre til Da- 
gens Orden; saa forfcerdelig herfler 
Leben. 

Af Sieben fom bereitet om Regn 
oq isligere Befr, ian ncevnes: Grand 
Island, Hooper, Trenton, Tranlliih 
Alma, Aurora, Hastings i Nebr» samt 
Des Moines og Auvubon, Iowa 

Totnado og Regu. 

New Ulm, Minn., Juli N. ss lsn 
Mit not-d herfoe pagseeede en stockt 
Tornado i Middags. Ficke Bygnins 
get blceste om, og adslillige Menneslcr 
foriloges. 

Der faldt en vceldig Regnx alle Be- 
boere her havde i Ihutommelse uf 
Cnllvnen for 20 Aar scden sogt Til- 
flugt i Kælderem 

c i- « 

Vickgburg, Mifs., Juli N. —-- Den 
sydlige Tel of Byen blev hjemssgt af 
en Totnado og mange Bygninger verl- 
jedes. 

es i ·- 

Juli 24. — J Gaat faldt Regn 
mnnge Siedet i Nebraska, og man tror 
igen, at man et over det verste. 

Prof. Hirt fta St. Louiö, der i sin 
Almanal forudfagde Galveston Oder- 
svsmmelfen 9 Maaneder i Fotvejen, 
ligesom han ogsaa for flete Aar siden 
bar forudfagt den nu herstende Takt-, 
der sial styldes vlsfe Planeten Stil- 
llng oveefot hveeandte, siger om ch- 
ret med densyn til Juli Mauned, at 
efter al Sandsynllghed dll den 25. 

,’. F 

og 29 Juli bringe nogle as de stærkekse 
Uvejre Sommer-en endnn hat btagt, 

og i Tiden melletn disse to Dage 
vil komme Stormvinde, Tokden, HAJK 
og lotale Bogen 

Sidft og bebst siger han, at eftssr 
den Tid vil der indtrcesse en Forani 
bring med Ineaet føliaere Befr. 

« Wi-— 

Fra Washington-, D. C. 
— 

Washington, D. C., Jnli 255. —- 

Wilkie, sont er 6hef for Reqerin 
gend hennnelige Politi, hat saaet 
fat i en bel Dei Papirpenge. trnk 
ket fra de originalc Platten der be- 
nnnedesz af State Bank of New 
Brunett-im N. J., for over 50 Aar 
siden. Wanken nedlagdesz i Mserne, 
og man gik nd fra, at Bauten-T 
Staatplader var odelagte. Paa 
en eller anden Vie- er de inndlertid 
faldne i Hcrnderne paa Folk, sum 
bar brngt dein til Optrnkning af 
en stor Mængde Fehler-, der nn er 

sat i Linieb i New York og Zan 
Franeieeu 

Zaavidt nmn lndtil bar opdaget, 
er det tnest Feindullar Inventar- 
oa Tollarfedlerx de synes at vcere 

bleven cnudtaane nden Mietanke 
langes Eanadagrcensem tscee i Ner 
VrnnsnncL da erene »New Jer- 
sey« er trntt med smaa Vugftaver. 

Tet furtttodeø, at unnrent Mk- 
000,()00 er sat i LtnlolL « 

If Ist II- 

Et af de vigtigfte Hut-Un sont 
Præsidenten bar betruet General- 
adjntant Corbin, er Afggkeljen af, 
homoin der skal lwervee 12,000 
Filippinos under sann-ne Forhold 
sum de to Batailloner Portorikere, 
eller ikte. 

Eftck al Rimeliqhed bestenuner 
Gen. Corbin sig sur at hverve de 
1·.-«,0()0 Filippinoi5, nten hele Lver 
befalingen og en Tel ai Und-erbe- 
befalingen fkal bestaa af amerikanjte 
Militasm 

De tusmde Tiug. 
Sporvoqngulnlte. Chicaao, 

Juli 22. — Ni Meimester lom i Stdn- 
dags Morges til Stabe ved en Sper- 
vognsulytte paa Hjørtiet as Illadilon 
Str. og Califoknia Ave-, og to Nabel- 
voane odelagde5. Eli yel Tel andre 

Pagsaaeter fit Stummen 
Spotvognsspreren standfede med et 

an Vognen, da Kahelcn var kommen 
i lllarr. den efterfølgendc Vaan for 
med Starke inb i ben forrefte, saa at 
Voziiicu ait af sstsoret og presse-des op 
i en lmth lodret Stilling. En for- 
fasrdelia Forvirring paafulgte nann- 
Music-. 

Te tilsladetonme blev fort til His- 
spitalet. 

Kvindetne oa Ollet El- 
dotado, Kans» Juli ZU. Meb Mu. 
Graun-, Præstdent for W. l5. T. U., 
i Spidfen batiede 7 Koiiider fig Ad- 
gang til et Tell, hvot der folgte- 
JL ng Idetagde hvad der sandte-J of 
Drilkevarer. 

En anden Kvinde overrastede et 
halvt Dusin Mond i John Beachleks 
Pollen Shop i Leavemvorth og flog 
Policy Hinlet i Styller med en Mk 

LynnedslagietSlib. Me- 
nominee, Mich» Juli 23. —- Fra Me- 
nominee var man Vidne itl, at st 
Slib bkændte og sank i Gaar Motch. 
Stibet blev antcendt af Lynet. Brand- 

Lbaaden Menominee blev saa hurtig 
som muligt senbt ud, men fsk Banden 

’naaede ud til Stibet, var dette gaaet 
under, og der var lntet Tegn til Liv 
at opdage noget Steds t Netheden af 
Ulyllestedet. 

Tit fede Damen Sov llle for me- 

get, lag Motionz spls like fede og fide 
Sagen For hurtig at bltve sin Fed- 
me tvlt stal man lage Rocky Mountaln 
Tea. Ritter strall paa Fedtstossernr. 
85 Qui-. Des Apptekekem 

Falstmoniner. BloominkiY 
ton, Jll., Juli fis-. Chakles Benin- 
min, en ung velsmuende Former i 
chtheden af Brim, er arresieiei under 
Anklage for Falftmnnineri. Han 
fandies i Besiddelse af flere Dusin fal- 
sFe Solvpengesmikek. Benjamin siul 
have lccri Falftmyntnekiei i Oklakonsa 
hos en Fokbn)der, som var gammel i 
Forreiiiingen. Menge falsie Myrt- 
ier hat oceret i Cirkulaiion i Blon- 
mingioii og over hele McLean Conn- 
ty. Beniamin hat sandsynligvis en 

Del medsiyldige i Egnm 

Illinois-? Befoiining· 
Washington, D. C., Juli 22. — En 
nys udiommei CeniusiBulletin med- 

delek. at der i Illinois er 1,589,5415 
Jndbyggete mellem 5 og 20 Aar. 
Deraf er 1,488,!s;30 indfodie, 101 III 
fremmebfødtr. Ter er 794,075 fiole- 
pligtige Drenge, hvoraf 744.R75 er 

indfødte og 49,2()s) freminedfødie. 
Tier er 795,.854U stolepligtige »Ur-geh 
hvokaf 74:T:,255 er indfødie og 52,385 
fremmcdspdte. Af Drengene er 12,«54 
farvede, af Pigekne 12,184. 

Der er 1,091,422 af Militsath 
hvornf 795.822 er indfødie og 295,- 
fsdte og III-It -,sfa-aksi llnaPJBn 
650 fremmedspdie; 1,«95,i-305 er hvidc 
og 25,867 farvede. Der er 1,4t,)1,455 
Mænd i og over Siemmeretscildeken, 
hvomf 932574 er inbspdte og 45,;8,- 
882 freminedfødie; 1,IZ7(),209 er hvide 
og Z1,247 farvedr. 

Den fiolepligiige Ungdom i Byen 
Chicogo alenc tæller 526,013, hvokaf 
454,796 er indfpdie og 71,215 frem- 
medfødiez 52(),112 er hvide og 5,9s)1 
satt-ebe- 

Der er 511,s)48 Mænd i o·a over 
Stemmereisaldersen i Chicago, hvoraf 
227,688 et inbfpote og 273,k’»60 stein- 
mcdfpdteJ 497,440 er hvioe og 13,- 
608 fatveoe. « 

A t t e r G a v e. Andrew Sams- 
gie hat lovet Still-vater, Mimi., BLI- 
000 til et Vibliotet, hvis Blien lovxr 
cit tilvejebringe 82500 aarlig til Bild 
liotetetg Liedligeholbelfr. dettc er leite 

Betingelser, san Tilbudet er nntaqet. 
Blien Ventee at faa en smul Blume 
grund som Gurt-. 

E n S k n p u m pe git den litde 
Juli over den lille By Raymond i den 
veftlige Tel af Racine Gott-im Wie-» 
En stot Lade tilhørende Mer J. 
Johnfen blev odelagt Hans Statt-L 
James Dawfong og Davics Vindmvl 
let blæste overende, og Gærder blcrfte 
neb. Lin Tel Troer rnttedesz op med 

Reden, og Avlingen blev bestadiget, 
hvot Slypunpen gil, men ingen Men 
nefter tom til Stude. 

Tordenvejr i Afhland. 
Ashlnnh, Wis» Juli 22. — tin frnn 
telig Tordenftonnhiemspgte Ashlan:s 
Lordug Nat. Lunet flog nev Pan 17 
Siedet i oq omtring Ashlanb. J O. 
J. Eioerg Ojem qit Lynet genuem 
Taget, ramte Seligen, hvori de las. 
og rev den i Splintetx men innen of 
dem kom, Inærtelig not, til Stude, 

Sondag Morgen flog Lynet neb i 
Ashland Sulphite Fibre Eos Fabrik. 
Man arbejdede der, og to as Arbej 
de btev flaaet bevidftløsr. tin Tot 
af Bygningen blev odelagt ved Bran 
den. 

Katolicismen Ner Yokt, 
Juli 22. —-— Tufmder as Mand, Avin 
der og Born valfaetede i Gaar til St. 
Jean Baptiste Kirler for at besiue St. 
Anne Nelitvien, som for Tiden liggcsr 
udftillet der. Henimod 5000 Men- 
nesiet tysfede Nelitvien i Lobet nf 
Dagen. De trot, at de tan helbkebeg 
for Sygdom, naat de blot tan tysfe 
Relitvien, og Canon Petit fortceller 
IDistoscier om flete vidundeklige Hel- 
btedelser, fotn hat fundet Steh. 

St. Anne Festen findet Sted denl 
26. Juli, og indtil den Tid stal Re- 
litvien ligge udstillet. 

Ovij De Instee et ,,lige saa geht« 
»Jeg ladet det selv«·-— Mit-heb ptsv 
saa en Eftetltgning af Rocty Monu- 
tatn Te. Det vil give Dem syg kg 

lholde Dem few Spjrg Apoteteren. 

szsf Privenumre qf »Dansteren« 
ndes fett- 

Es xs « I gir- -:k its-eis- 

F Taule Amerikausth 
ge 
. i III sk- CI If- Jk II- i 

tin veltendt dnnsk Mund 
in e v r as n d e r. »Bien« meddeler 
folxiende søraelige Tildranelse: Tib- 
liz1 Tirgdaa Morgen d. l«;. Juli neb- 
brnsndte William Holsts litlarmesters 
Vasrtited paa Gnetrero on lsith Str» 
Sini Franc-km og Holst selv onikom 
i Flsimmemr. Jlden opitod Sil. 23 cg 
Bnnningen bkændte til Grundem nien 

dei var føtst otn LIJlorneneih at man 

anedie, at der var gaaet Ijtennesleliv 
tum, idet man ved at gennemsønss Nu 
inerne fandt et skygtelia sorbrændt 
Leieme Liget var aldeles ulendeling 
Vlnsikitet var uhyggeligt forbrwndt, 
Hasnrer oig Fødder var nfbrwndte, oa 
Lin-denn dar fuldftcendin sorsvundne.·« 
Tet var umuliqt for Holstö Bemin 
at identificere Liliek men hnn var den 
enes!e, der sov i Bygning n, og dctte 
i Forbindelse med, at han intet andet 
Sted var at finde, esterlod inaen Tvidl 
on:, at det var Holsts Lia Ved Lin-· 
sluet ertleerede Coronerz zum, at 
Toben var en Følae as lllyltez ti.: 
scelde. 

Hvorledesi Jlden oplom, er en Gna- 
de: thndvæsenet niener, det stete ved 

Seloantcendelse. Eiheller vil det no 

gen Sinde opllare5, hvorledez Holst 
bede, om han tvalteS as Regen, nie 

dens han laa i sin Sena, eller om hnn 
onitom i Lampen med Flnrnmerne 
under Fotsøa paa at komme ud ns den 
bkwndende Bhgning. 

Lin san tragist Ende sit Williasn 
Hvlsh der unasgtelia var en as Kolc- 
nienszs niest seemtrædende Personlighe- 
der. J de mange Aar, han levede 
idlandt os, var hnns Navn tnhttet til 
de fleste stsrre Foretagendek, som end- 

tozn den lotolse Koloni. J de senere 
Aar git det stcerkt ned ad Balle for 
Holst. Scerlia siden hans Huftrus 
Ded i 1896 hnr Holst vceret en sor- 
nndret Mand; Livglysten snnteg helt 
ni have sorlndt ham, og han var til 
Tiber ndetst nedstenit 

Han blev omtrent 55 Aar gammel 
Begravelsen sandt Sieb i Laute-l Hill 
litravlnnn En Del as hnns mange- 
nnrige Venner fnlgte ham til hang- 
sidste Hvilested, og Henry Wilson on 
lit. Sillesen talte ved Grauen. 

Ellig Hausen, en as afdødes nasc- 

ineste Venner, meddelet bl. a 

Wilhelm Halst, der paa. en san ser- 
aelin Maade omtmn ved Branden i 
hang Verristed i Tirgdaqs Mornesz 
our en nf de asldre dansle Pioneerer 
her i Sau Francisco hvor hnn hat« 
levet oa bietet i over 2 ) Aar. 

Han Var en dannet, kundslabsrin 
Mand, Da hang varine Interesse for 
«ilt, bvad der var dunst, og han«-«- store 
Osfervillighed gjorde hnm selbstreven 
til at vlive en af den lotale Kolonis 
Ledere 

Han var den sørste, der her pna Pa- 
ificlysten beayndte at fabritere det nu 

san moderne lullørte Mosail Glas-- 
«irbejde, og hatt-J fine, lunstnerifte 
Zniag og hans fortreefselige Finde- 
sans gjokde hnni sceklia siillet til at 
lede et saadant Foretagendr. Han 
tjente da ogsaa i Beahndelsen inanqe 
Penae og talte blandt sine Flunder 
Folt som Huntinaton, Crocter m. fl. 

J de Dage førte han et stort Hus 
og satte en Stolthed i at vcere en for- 
tkcesfelig Beut. J hans Hus samt-c- 
Des da ogsaa alt, hvad der brød sig om 

at vcere dansi. 
Desvcerre var han ikte i Besiddelse 

as tilsvarende, praktisk Foreetnings- 
dygtighed, og lidt ester lidt etobrede 
Kontukrentetne Markedet. Hans 
Værlsteixzhvot han i fin Tid bestæfti- 
aede 12——15 Mand, hat i de sidste Aar 
staaet mesten tomt. Selv gamle Backe 
fotlod tilsidst den Plads, han Erlig 
og trofast havde udfyldt i mange Aar, 
og ved Branden blev tun en 15 Aarsl 
Dreng arbejdsløs. 

Holst var lyttelig gift, og det var 
da ogsaa ssrst ved hans Hustrus Syg- 
dom og Dsd at hans Virtektaft og 
Energi siappedes. Han kom ind paa 
en farlig Straaplan, blev ligegyldig 
med sig selv, og selv om han pludfelig 
ved en Kraftanstrengelse vilde fees-ge 
at komme pp igen, lyttedes det ham 
aldeig rigttg. 

Der hvtlede en ejendommelig Stem- 
ntng over det state, tomme BeetsteH 

Lyset faldt dcempet ind gennem de 

lunstfærdig forarbejdede Vinduer, ox 
man følte, som om man befandt sig i 
en gatnmel Kirte eller Ruin. J Flugt 
med Vatistcdct, lnn adslilt fra dette 
vied en Glasveeg, laa Drivhufet, som 
med del-J mange Blomster oa ttopisle 
Planter vidnede om Helstg Slønhcdzsi 
sans. 

Det allerhelligste var doa bans lille 
private Verrelsr. Udenfra lianede dct 
Viangsiden af et Theater, lavet fosn 
det var af gamle Kulisien indvendig’ 
hat han ladet sin Fantasi lobet of 
med sia, og naar han med ncesten darn- 
lia Stolthed Paaitod, at Maae til Ves- 
telse fandtes ikle, trpede man yam. 

H j e m s e n d t. En sindsng Tan- 
fler ved Navn Christian Olsen, der i 
nagen Tid bar vceret indlagt pa1 
Sindssngeusylet i St. Peter, Minn» 
er fornnlia paa Foranledning af Sta- 
tens Autoriteter bleven sendt hjem til 
Danmarl. Dette er anden Gang, at 
han hat faaet fri Befordrina til det 
gamle Land. Han loni fokste Gang 
til Minnesota i 1898 og blev i 1899 
sendt til St. Peter, hvorfra han pas 
Reaerinaens Foranstaltning l)jen1fend- 
les til Danmakk. Forrige Aar tom 
ban imidlettid tilbaae igen, efter eget 
Sigende med det selvsamme Damp- 
flib, hvormed han det foregaaende Aar 
havde gjart Hjeinrejsen 

D ø d S fa l d. Kaptajn Niels J 
Hansen i San Francisco, Cal» afaik 
den löde Juli ved Døden. Han be- 
aravedeg paa Laurel Hill Under Ma- 
ster Mariner’s Benevolent Associ- 
tions Auspicier. Afdøde var født i 
Danmarl. 

O p f i n d e l s e. Harald A. Jen- 
sen i Stoclton, Cal» hat faaet Patent 
paa et sindtig konstrueret Apparat, 
hvormed en Dør kan aflaafes indvens 
dig fra paa en saadan Maade, at den 
umulia lan aabnes fra Ydersiden. 
Melanismen et nderst simpel, og Lack- 
fen kan anvendes paa enhver Dør 
fotudfat at denne aabner indad med 

Bei-relict. Laasen tan med Lethe-d 
fcettes paa og tages af uden at efter-- 
lade det mindfte Mcette paa Døren 
eller Døtlarmew Den er tun 2 
Tommer bred og II Tommer lang, ves- 
er mindre end et halvt Pund oa cr 

saaledes let at føre med fig. Opsins 
delsen vil have scerlig Værdi for Han- 
delsrejfende, der er udsat for de 

daarlige Laufe i Hoteldesrene i de m·.n: 
dre BneL —— Jenfen hat i Fla. »Bien« 
allerede forud faaet Patent paa en 

meget ltraltisl Vindueslaas samt Pua 
en Maslinlost. 

Til Fæbrelandet He. P. 
Mathiasen i Plainfield, N· J» Pra- 
fident for »New Jersey Terra (5ctta 
Co.", er afrejft med »Umbria« iil 
Daruan hVor ban on bang Huftru 
unter at opbolde fig et Var Manne- 
der. llnder Or. Matbiafeng Fravas 
reif-e Dit i Fla. ,,Rordt.« den ftore For 
retninq, der ejes of Dunste, blive lebet 
as Selstabetg Getretcer og Skatnieft.-r, 
thr. ts. V. Estesem Selstnbetg Fa- 
brik i Pcrtb Amboy befkæftiqer for 
Tiden over 1()0 Mand, Størsteparten 
Demste: dcguden hat det et Teglbrckni 
deri i Matawan. 

Tourneen endt. Pan Tor-sing 
refser He. Skuespiller Elith Renmert 
tilbage til Danmark efter en vellvkket 
Tournee i de Forenede Stater. Hang 
fibste Affen i Amerika vil han komme 
til at tilbringe blandt Landgmccnd i 
Brooklyn. 

Ulytkestilfælde V. J- 
Johnsen ved Round Mountain, (5nl., 
blev forrige Freitag kostet af oq spat 
tet o«f et Mulæsel5 hans Hoved blcsv 
herved tnust og han døde fort efter. 

— Kanadabladet »Dannebroa« 
meddelert He. N. Sotrenstey, «the 
Queen·s Tailot« i Montreal, hat ta- 
aet Ophold for Sommer-en paa Lenz 
Point, hvok ban er en udprceqet Fade- 
tit blandt Landliggetne, ikke mindft 
Paa Grund af, at han er en ivrig 
»Shiri-waist-man«. Bladet oplyser 
paa sammt Tib, at Sorrensiey, »Ehe 
shtrt-waist-man«, er en Landsmand. 
Sokeensteyf Mon det siulde vcete en 

Slægtning til den betendte SIrensenL 
Jpsger »Nordl.« 

Udlandet 
Præftdcnt mügcts Hustru 

død. 

Prcrioria. Juli Liz. J Gaar er 

Prcesident Paul Kruge-is Hustru af- 
gauet ved Døden her. Hun havde i 
lænqere Tid været svagelig, vel nol 
Hovedgrunden til, at hun ikle fulgte 
sin Mond til Europa. 

Hun døde i sit Hjem. 
Den gamle Kvinde hat paa mang- 

foldig Vic- vcerei fin saa meget betro- 
edc Mund en vcerdifuld Medhjcelp. 

Alle Transvaals Beete og JAC- 
Englcendere berønimer hendes moder- 
lige Egenstaber, Jævnbed og Gæstfri- 
bed. 

Oun var Krügers anden Huftku 
og var født du Plesch Hendes Fa- 
milie er en af de meft fremragende 
Huguenotfamilien Som almindelig 
elflet sit hun i daglig Tale Navnct 
»Juki« Krüger«'. 

Htm var Moder til 16 Born. Hen- 
kes Døtre blev alle gifte med frem- 
mede Mænd i Republiten; fels af 
Børnene var hos hende. Til Trods 
for, at flere Sonner og Sønnesønner 
var faldne i Rrigem efterlod hun ved 
sin Tød P- Bornebørn. 

Bocknc hkldigc ich. 
London, Juli 23. --— Dei briitiste 

Ferigsminiflerium bar modtaget en 

Meddelelse fra Lord Kitchener af 
TOan Dato. 
Lorden fortæller at den 21. Juli blev 

set Toa fra Kapstaden med betydelige 
Forraad erobret og opbroenbt af Poet- 

ne ved Schema-T 8 Mil nord for Be- 
lanfort West. 
) Englændernes Tab Var 3 drehte, 
118 faarede. Der foretoges Undekstsp 
gelfe i Sagen. 

Oa French indberetter, at Ckoble 
mev Um Mund blsev angreben i Bier- 
gene af Kritzinger. »Heflene løb 
løbfl«. — Ter kcempedes hele Dagen, 
hvorpaa Crabbe faldl tilbage til Mor- 
timer· ,,Tabene var smac1«. 

—-. »O .--—.. 

Voerfangck gar Flugtfoksøs1. 
Oumiltom Bettnuda, Juli 21. J 

Folge en Korrespondance til Associa- 
ted Preis gest de Beerfanger, fom nyg 
blev fortc til Darrellg Ø og holdes 
fangne der, lmppige Flugiforføg. 

Den 9. Juli havde 4 Mund heldiq 
undgaaet Bagten og naaet Kosten en 

balv Mil derfra, nui en Neger angrxv 
«dein, da de lom og bad bain om Mad. 

J Reglen opdach de, naar de forsø- 
get at fvernmc dort, og alle er blevne 
iim tilbage » 

« 
— 

! 
-—-— «---- CO- 

Vatmc Vctdcn over. 
vsfq—- 

i London, Juli Eg. —--- Dei et frem- 
deleis tneget varnit Veir over den ster- 
ste Del af de btiiiske Øer. Tempera- 

Juren i London var i Gaar 88 Gr. 
Fal)renheii, og mange Siedet i Pro- 

;vinserne var den endnu højcre: i VE- 

; ftol 95 Graden 8 Mennefker dræbtes 
iunder et Tordenveir i Guar. 
i Berlin, Juli 22. s— Den ufcedvcni- 
Ilige Hede vedvarer. Der har raset 
lTordenvejk over en fior Strælning af 
Russland-eh mange er dræbi af Lytt- 
ild. J Tyskland dmbteså 6, i Tyrol 
2, og fi led alvorlig Stude. 

Amsterdam, Juli 22. — — Hele Hol- 
land lider under Heden. Temperatu- 
ren her var i Gaar 84 Grader Fuhren- 
heit. Und-er Tordenvejr paa forslelli- 
ge Siedet dræbteg 7 Mennesler. 

Vorig, Juli 22. — Heden hat fat 
ind igen efter en lortvarig Kølighed. 
Under Tordenvejr dræbtes i Gaar 4 
Menneslerz men Bejret blev ilkie isoli- 

-gete. « 

« Kobenhavm Juli 22. — Heden til- 
iager i Stytle og spreder sig over et 
siadig større Omraade. Hele Landet 
lider. Temperaturen var her i Gaar 
91 Grader Fahtenheit. 

St. Peteksbutg, Juli 22. —- Den 
fokfcerdeligste hede herger hele Rus- 
land. Temperaiuken i St. Peters- 
borg var i Gaat 107 Grader Fuhren- 
heit. J Odesse var den 108, og Bede- 

l ligheden der er 70 pCt. over den nor- 

male. 


