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Krig mellem hvide og 
sorte i Illinois. 

Racekeigen udbender is Dnnville. 

En rasende Mob pan 5000 teuer 
ined at lynche den hele Regerftnrke 

tilligexed Embedsmcendene, ioin 
hindkek dem- 

Tanville, Jll. 26. Juli. —- Der er 

udbrudt Racettig her. 
Lorng Aften lynchede en Mob paa 

600 en utendt erlygtning fra 
Evansville, Ind. Derpaa git Mobben 
til County-chngslet for at faa fat 
ppa Jas. Wilson, en Negck fra Biw- 
mington, Jll» hvis Lynchtng man be- 

tragter frm sitter. Han har betendt 

sig styldig i Overfald paa Mes. Tho- 
rnas Biergess, en Farmertone fra 
Alvern, Jll., nor-d hetfor. 

Tre andre angrebne. 
Tre andre Negeke har været an- 

grebne as Mobben og siemt faarede. 
Den utendste Neget biev lynchet, for-di 
han havde findt og dreht Henty Gat- 
te:man, en hvid Deltager i Mobben, 
medens Mobben var pcia Vej til at 

lnnche Negeren Wilson. 
Soni den rasende Hob ryttede frem, 

tom Negeren nemlig i Klammeri med 

nogle as dem. De satte efter hom, og 
san affyrede han et Gemr ind i Ho- 
ben. Hean Gatternian rasmtes og 
faldt dsdelig saaret og udaandede san 
Setz-»der efter. 

Negeren flyede, men wagtebes of 
Potitiet itke taugt fra Stedet for den 

spraeiige Scene. Politiet med dekes 

Fast-ge sagte Tilflugt i »the city hinl- 
ding« og bnritaderede sig bag Tot-m. 
Men Mobben forcerede sig Jndgang, 
sit fnt i Fangen og slæbte af Sted 
med ham til det Sied, hvor han havce 
studt ists-nieman. Et Reh tastedes ern 

bang Ewig-, Ost tmn tlnngedes op i den 

nætntefte Telefenpcki. 
LUiobtsen tpvede itte tange. Saa 

Per tue-J Lsser var dødt, fortsatte 
de Der-ti- .Uiarfch til CountytikngsleL 
Tre andre Neng greises af Mobben 

kp Prngkekcö. 
Ftere Neste kevasbner sig og fortse 

redet sig til Kamp. 

Te Ortendte Liget. 

Yiosdjseniz Lsser var J. D. Man 
field· 

Just sont Mobben gjorde sig rede 

til at ftornre Fængslet, sokeslog en 

as Hoden, at re stulde gaa tilbage og 

nedsiære Den twe Nsegsr. Sange- 
ftinnen fntqtes strecke-. De ftor Liget 
ned og forte bei i Lob til det offenttige 
Torv i Fronten af Fasnggch Ho, 
store Lasset og Tendek ftrabtes sam- 
men, Liget Laster-:- paa Dyngsen, og 
en Lunte sattes til. 

Medens detes Osset bkændte, syn- 
des der Kugier ind i Jlden, og Liget 
hatten-es med Knive og nrishandle-. 
des i det heie taget pas des afstyengsikt 

Da Mobben havde gjort alt, hvad 
dens Galftab tunde opsin«de, haftete 
den tilbage til Fængslet. Et ,,fence 
mil« brugtes som Nambut til at slaa 
Dpken ind med. Sherissen advatede 

Mobben, at den stulde staa titbage, 
elleks maatte han fyke. Men den End- 

sede det itte; Vagten fykede da, og 

adftillige as Mobben foidt faarede. 
Saa folget der en Liste over de 

saarede, ialt 10 foruden 4 utendte 

Negre« som blev siemt mishandledr. 
To af disse fandtes bsvidftlsie paa 
ret vssentlige Torv. . 

Som Pøbelsiaren faldt tilbage, 
ist-g den MU MI! psa Shetkssm vg 

hans Depu»tiez, og den forbetedte sig 
sieblitteligtitei nyt Angreb. 

Der fendteö Bad til Minelejten ved 

Weftpillh Jll» efter Dynamit" til at 

sprengt Fcngslet i Lasten med, og 

Mobbens Ledeke nottsiceredes, at to 

Minearbejdere var affendt med 

sSprwngstossei. De er stærlt bebe-»b- 

»nede og rider Paa hurtige Heftr. 
i Einbedgmckndene hat gjort Fotbes 
redelfek til at udkalde Kompagni K. 
af Negertroppekne Mobbens Ledeke 
settlocrer, at de vil dick-be diet hell-Kom- 
pagni, hvis det laldcs ud. 

Der er mange Kvinder i Mobben. 
Henved 200 Kvinsder og Mænd fra 
Atvan, hvor Overfaldet paa Mts. 
Burgess forsvedez er attive Ledete i 
Mobben. Den er volfet til flere Tu- 
sinde. Hele Tovvet i Fronten af 
Rings-let er tcet pattet med hujende 
Macnd og Kvinder. 

Mobben er determineret. 

Fta Weftville paradeter Mobben i 
Fronten af Fensgsleh kaster Sten og 
fmek Slud i Flæng. Et Bud fra 
Himtov, halbvejs til Weftville, siget, 
at en af Minoarbejbetne, fom var 

paa Vej til Danville, standsedes af 
.B.orgete, som var sendt for at III-de 
dam. De tog et statt Konntum Dy-; naimtit fra hom. Den anden Arbejder 
menes at være paa Bej dertil. 

Omlring Halsvdelen ckf Kompagni 
K. er samlet i Vaasbenhuset og dani- 
ladeter der of Frygt for at blive an- 

gteben af Mobben. Shetissen talte 
til Mobben og bad den at spredes. 
Mobben soc-rede med at erklette, at 
de havde i Sinde at lynche Wsilson, 
om itte i Aften, saa næste Nat. 

l 

Wilfons Forbrydelfr. 
Al. l Sondags Morgen var Mob- 

ben envnu omkting Fængslet, men 

itte saa bestemt paa nyt Angreb. 
Fortællingen om WilfonH Forbty— 

delfe lydek saaledes: Han gil til 
Burgess Farin, mens Mrg. But-gess- 
var ene hjemme, og bad oin nogct at 

fpifr. Mens hun heutede det til dani, 
paastaas det, greb lmn hende. Han 
flyqtede, cftetlaoende txcnde halvdøtu 
Zeiiere san hun sig i Stand til at 
tmvle tit tct ncrrniefteffarmlmk3, lwor 
hun fortalte sin Historie. tin Sttytte 
as Pia-nd satte efter Wälme og da de 

hingebe ham, stunk-te de sig tned ham 
til Fængixlet J sen Jntervizw i Af- 
tes tilstcd han, at hakt havke angrebct 
Mt5. Blikgess, men nægteke at hakt 
evet Forbrydeise mod heut-e. 

Springfield, ZU. Juli. Sheriss 
Witlcct bad i Afteg am at faa Trop- 
pek sendt til Don-Ville, knien baadsez 
Guvernpten og Viceguveknøten er; 
uoe af Byen, og her er ingen, fom hatl 
Myndighed til at handle. 

—- Danville, 26. Juli. Al. 2.15 i 

Motges sptedtes Mobben, og man 

ftygtede itte vidcte Forstytrelse i Nat. 
Myndighedetne ængfteg for at faa 
Troppek til at afværge mulig For- 
nyelse af Angrelpet 

Præciehöns og ,,Potatobugs«. 

Miller, S. D» 29. Juli. Partie- 
hsns hat befriet Farmekneg Kartof- 
felmaktek omxringMiller for i Aar at 

blick- sdelagt as Karlossellyillem 
Det hat i mange Tilfælde 

vift fig, at den lange, 
Hsotte Billr ubtlaetkes i Hvidkløveren i 

Rath-Den af Aartoflerne, saa at den 

som red et Ttylleflag hat overfvæn 
met disfe og opædt dem, inden Far- 
meten tan anvende Parisergrønt. 

Nu bliver imiblertid bisfe »Bugs« 
ædt as Ptcerietyllinger, før de naar at 

komme i Kartoflekne, og Hønfene bli- 

vet smætfede af det delikate Maalttd, 
der hver Dag saa tigeligt prceseute- 
res dem. En Kartoffeln-let niedre- 

ler, at han kunde have fanget fleke 
Hundreder af Kyllingek i sin Kartof- 
felvang, hvis han havde Instri. Te 
anfirtes af es hine og en gammel 
Ham, og mange as dem var saa most- 

te, at de itke kunde flyve. Men af 
Taknemsmelighed, fokvi de havde red- 
sdet hans »Potetet«, Instede hcm itie 
at gsre dem nagen Fotttæd. 

California Fanger 
rømmer fra Fængslet. 

, Tyvc Fmtgsclsfugle griber 
l,,Wardcn« og Vagten og fmt 
; dem ind i en Kratfkov. 
l 

iFangetne griber Banden, ftjcler en 

Vogn og kommen-, for Troppekne can 
hindre det. Der vented Kam-. 

Sacramento, Cal., 27. Juli· En 
Revolte fanvt Sted ved Statsfængs- 
let i Falsom i Mut-ges. Den resul- 
tetede i een Monds Døv, fems Bott- 
fsrelse og 18 a 20 Fangers Finst. 
Den stisrste Ophidselfe raadek i Om- 
egnen af Falsom, og et ftott Antal 
Mond gennemsspger Egnen for at 

paagkibe Fangetne og tedde de bott- 
forte. 

Da Fangetne i Morges fortes nd 
til Akbeide under Opsyn of Wort-Izu 
og flere atf Vagtmandsiabet, spiralig 
pluvfetig 18 eller 20 af dem M 
Vagtmændene og ovetmandede dem; 
Vagten Cotter, fom fotspgte at affykf 
sin Pistol efter dem ,sit et Knivftts 
og sauredes livsfatligt. Derpaa omst 

tingede og afvckbnede Fangerne hat-? 
tigt Wachen Wiltinson, Vagttaptajss 
nen Murphy og to andre OfficererF 
og idet de gkeb dem ogWardens Son- 
nespn Hatt-y, satte be af Steh efter 
Kratftovem 

Der gjordes stratg Allarm, men de 

tilbageblevne af Vagten havde nok at 

aøre med at forhinbre de pvtige Fan- 
gers Flugt og runde itte forsplge de 

flygtede. De sendte bog promte Ord-: 
tsik Sherissen, oq han swmlede hele fin 
Stntke oq Landtonstableme, oq med 

many-te ftivillige startedse be cftct 
Flngtningernr. 

Det opdagech, at Faugerne huvde 
plyndret VaabenhuscL for De fortset- 
ffcrngslet, oq fat sitt i Besiddelfc af 
In Dei Rissen oa bet deute-H, at set 

start-it Slag vil opftaa, om De over- 

faldes. Tereg Vortforelfe af Ofsi 
rercmk oq of Den lilleDrmq udlægqes 
som et Mindel ti! here-J equ Bestyts 
reif-»J, i net Tils.kt:c, at Frrfølgerne 
Haar dem ozx vil tringe Dem til chr 
ai-v.-lse. Man fnmtey at et meqet al 

tmrliqt Enmmeustksd et i Ventr. Ter 
er telcqraferct til alle Nabccnuntiek 
om at Date paa Vagt overfot tht 
ninqemr. 

— S-acrame:1to, 27. Juli. For-. 
gerne siqu nu at gaa waer ovir 

tkldora County oq ftal vcere i Narbe-« 
den af Clarctville. As de ti Offi 
ceter, som form-ries, stal Warten 

Wiltinfon cg Kapt. Mukphy vckte 

tue-lobt og to of Vagten stal vckre 

dmbt af de flygtede Jungen Rom 

pagni H. af Nationalgatden ved Pla 
cerville er nu vid Vaabenshufiet ca 

Jventer Ordrr. 

Senere Detaillet. 

» Falfom, Cal» 28. Juli. Tret- 
ten Fanget, sont holdtes i Falsom 
Tag-thus, gjorde et heldigt Udfald for 
bete-J Frihed i Gcm ved Frokosttidm 
Efter en vild Kasmp i Kaptejneng Of- 
sice, i hvilten Artestforvatek Coch 
tau blev lisvsfarlig »st-abbeb«, Vogt- 
mand Cotter dmbt og en unten Of- 
sicer saatset, tog Fangerne en Dei 

Vaaben og Ammunitbom og i det re 

btugte Morden og de andre Officerer 
som Skjol«d, lykkesdes diens- Pflqu 
Det menteö i Aftes, at de satte of 
Sted efter Bald Mountain. Stati- 
militsen er otdret ud af Guvernør 

Vatdee. 
Fangetne var bevæbnet med Knive 

og Barberknive, og med disse anfaldt 
de Wakden og hans Mand. War- 
dens Mænd states i Ttevler med 

Vorbettnivene, men lde naaede ikle ind 

til Legemet. Arkeftfovvaret Cochrean 
vergede sig med en Stol, men han 
fældwes af et Kuh-Mk i Rvggem 
Vagtmcmd Cotter blev stuttet i Un- 

derlivet, faa Jndvoldene mengte ad, 

In han døde i Gaar Estermiddags. 
Vantmanp Palmer sit et alvorligt 
Zaar i Hovedei. Gulvet i Ossicet 
var doetket med Blcd. De øvrige Of- 
ficeter cyermandedeg let. Idet te san 
brnqte Ossicercrne som Sljold, satte 
Fangerne as Stsed estek Vaabenl)u- 
set ved Udkanten as Fcengselsgrun- 
den. De git sokbi en Gatling-Kanon 
Pan den ene Mur, men Vagten var 

bange sor at syre paa Fangerne as 
Frygt sor at drcebe Ossicererne. 

Da de naaede BaabenhuseL prøi 
vede Officeterne at gøre Jndvendin- 
ger, men de overmandedes let. Da 
de saa havde sorsynet sig med Risl-:k, 
Knive, Pistolek og Ammunition stai 
Fangerne ers ud over Landen 

Fanget, hvek as dem bevcrbnet med 

en Rissel, msatscherede Ved hvek sin 
Side as Msarden Wilkinson, ssom de 
truede med Ded, om han sotsøgte at 

slygckr. og de sagde til de andre Os- 
sicerer, at om Fotsplgerne drcebte no- 

gen as dem, stulde de bøde med Liv 
soc Liv. 

Ved Morgan Bro, en Mil sra 
Fængslet, loslodes Wardem hans 
Sonnespn og Kapt. Mutphy. De ov- 
rige maatte matschere med Fangerne. 
Langete stemme gik Fangetne til ei 

Farsmerhus, tog Farmerens sireHeste- 
spcend sog— Vog.n, plyndrede Hufet for 
alt as Beerdi, tog Farnteren med sont 
Rusk og satte Kurs mod Bald Mann- 
tain. 

Da WortenMiltinson kom tilbage, 
bereits-de han som ovensor sortalL 
Han beordrede Vagten paa Mut-en sot 
itte at syre, da deres Jndvending 
vilde have resulteret i større Tab as 
Liv. 

— Placerville, Cal» 28. Juli. J 
Folge en Rapport, som er modtaget 
her, skal der have fundet en Kamp 
Sted mellem Fangerne og Forsølger 
ne nccr Pilot .Hill, i hvilken Katnp to 

as Fannemse drcrbtegx Det Neid at 

Fangerne stle have sprcdt sig on sa: 
ester Stock-ne Førend Slaget sandt 
Stern bavde Fang-erne, som havdsr 
famlet slere Vorm-re Imng Besen on 

tdnnqct rein til at qøre deres Selskab, 
plnndret en »Unser-II Ymerchandise 
stc:e« i Pilot Hill. 

Spkængt af Dynamit. 

Lwingzville, Sm» ZEI. Juki· Ei 

enestaaknde Tilfælbe af Tnnantitctg 
plcfion indtraf her i Guar, irrt en Zio 

flugte nogle DI)nnnIitftcrng-er, som en 

Del Grøftegrnvere havre efterladL 
Effer Det mætkeline Maaltid bkeo 

Kcen tneget urolig og sprang tilsidft 
af Steh og forsvandt bag en ncrrligi 
aende Balke. Efter noqle Minuttekg 
Forli-b hortes ien frngteliq Eksploji 
on, og da man kom til Siedet, var 

der intet andct at opdage of Korn end 

nogle spkedte Kødstumpcr. 

—-—-----——-·.-— —- 

Føtbrændt Bam. 

Omaha, JO. Juli. J Morges Kl. 
6.30 blev den lille feksaarige Maudie 
Altmann, 1122 South 18th Street, 
san forbrcendt, at hendes Liv svævet i 

yderste Farr. 
Jdet hun stod op, gik hun ned ad 

Treppen med et tcendt Ly5, on man! 
mener,at Lufttrækket hat blæst FlnIn-’ 
mernse mod hendes cheder og sat Jlo 
i Tøjet. Fuldftændig i Flammcr 
ftyttede Batnet strigsenbe ned ad de 

øvrige Trappettin og ind i Værelfet 
neben unka og derfra atter op nd 

Trappen og gennem flere Værelser, 
indenMoberen tunde faa fat paa ben- 
de »vg faa de brcendende Rlædnings- 
styllek revet af det frygtelig for- 

»br"cendte, lille Lege-me. Fra Btystet 
"til Knæene var Barnet i et ftort 
Brandfaar. Lager-ne tutde itte flytte 
hende til Hospitalet, hvotfot hun nu 

plejes i Hjemmet af en duelig Lege. 

Dræbt ved Jerubaneulykkcr. 

Otto Hund-rede og iyv og tyve Men- 
nesker dmbtes paa Jetnbaueu i tre 

Maaneder as d.tte Aar-. 

Washington, 28. Juli. Wellent- 
statg Handelskommigsionens Rapport 
angaaende Jernbaneulykter i de for- 
cneoe Stater for de tre fidste Metam- 

der,-fom endte sidste Bl. Maus-, vi- 

ser, at 300 Personer dem-hies, og 
2,834 tom til Stabe ved Togulykker. 
Naat andre Tilfælde medregnes, som 
dem Jernbanearbejderne varGenstand 
for under deres Arbejde, og Passag» 
ret ved at gaa paa og af, saa ftiger 
Antallet af alle Kasfualitetet til 827 
drcebte og 11,481 Tilstadetomne. Der 
var 1,650 Sammenstød, 1,181 »de- 
railments« foraarsagende et Tab as 
82,491,665 paa Bogne, Lokomotiver 
og Banespot. 

Dei et et stort Ant-alMennester, der 
et drcebt paa denne Masade, men« bog 
tun omkring 1 nd af hver 100,000 
af Landets Jndbyiggete. 

Ftygtelige Krudteksplosiouer. 
Lolrell, Mass» 29. Juli. To 

Ktudtmagasiner etsploderede her i 
Dag med en frygtelig Ødelceggelfe af 
Liv og Ejendom Flere end tyve 
Personer er dtæbte,og halvtredssind?- 
jyve er haardt saarede. Seks Mand, 
som fyldte Krudt i Fustager fra det 
ene Mag-usin, blcv sprwngt i fmaa 
Stumper. Fire Drenge drcebtes øje- 
blitkeligt i en Afftand af 600 Fod, og 
sjorten Træbygninget inden for sam- 
me Afftand kastedes omkting, fom otn 

d-: havde været Kot-thust Syv as 
Fig-se Hufe git straks i Brand, for- 
modentlig fra siøkken·ild, og fortan-e- 
tesz fuldstændigt of Jlden. Tre Liz( 
droqu frem af de brasndende Ruiner, 
m otte andre, fom var lseoende, døde 
i Løvet af fort Tid af bete-Z frngteli: 
ge Branrsaar. Man anslaar, at den 
Ved 7(I Bngnixmer er obelagte, cg i en 

Radiugafstand af ti Mit er alle Vin- 
ruer fvrasnote Bkaqct hortez inde- 
lizxt 40 Mil dort-I. 

Johannc Müller fri. 
Inn Franchm ::()· Juli. Johan- 

r«: Møller, den danslr Bogholdersle, 
som flygtede fra Svendbora i Dan- 
tnarl med Julqu Anton Jørgensm 
Brglioldcr for fannne Firma, er af de 

Forcxrcde Staierg Masbal Shine ble- 
Den løgladt af Fænaslet sefter Ordre 
fra Attnrnscy General Ridd. Jørqem 
sen vil mt blive sendl til Danmarl 
beslyldt for at have tilvendt fia en 

ftørre Sinn af Firmaeis Midlen 
Mrg. Johanne Moll-er vil derimod il- 
le blive ndleveret, da hun i ingen 
Maade er medflyldsig i Toneriei. 

Majshiiften reddct i Illinois-. 
"Bloominglon, Jll» 30. Juli. El 

tneget betydeligt Regnfald i Gaar Ef- 
termiddags og Affen over hele drt 

indre af Illinois hsar «bevir"ket, at 

Majshøstem der var flærlt trurt, nu 

maa beitagtes sont uden for al Farr. 
Regnsiyllene ledsagedes af ualmindei 

lig stærl Torden og Lynild og varede 

i flere Time-n 

Scks drcklstc af Lnnild. 
Alt-erm, Mich» 29. Juli. El dolos- 

frsmt Torhenvejr med Hagel og Rean 
ail i Altes hen osver Alpena ogl 
Presque Jsle Counties, hvor deri 
ovetalt stele sior Slade paa Fragt og 
Sced. » 

ISels Mennesler dræbtes,og fire iog 
alvotligs Stabe ved Lynnedslag. D 

»dræbte er: Janus Engleton i Wil- 

lsonTownfl)ip, James d’Forest ogHug 
Hirn i Parisville, Dell Cr-others, en 

HFarmer iNærheden as Onaway, samt 
Anders Haufen og en Fetter i Long 

iRapisds. 

Udlandet 
Sjalemesse for Paven. 

Rom, 29. Juli. Den første af de 

ire’store Sjceleniegser, siom flal af- 
holdeg for den afdøde Pave, formte- 
deg i Gaar i det fixiinske Kapel. Tet 
var en sjcelden højtidelig Gudstjene- 
ste. Til Stede var alle de Kardina- 
ler, sont opholder sig i Rom, det di- 

plomaiifteKorps og mange andre No- 
tabiliteter. 

Czarcn paa Pilgrims-find 
St. Peiersborg, 30. Juli. Czaren 

med Feodotowna cg deres Folge af- 
tejste herfra i Afies fsor at deliage i 
ten store, orthodolse Pilgrimsfærd til 
Sar-atoss, hvor den orthodolse Kirle 
hsjtideligholder Kanoniferingen af 
Etemiten Prothor Msosnin, der sotn 
Hclgen beret Navnet St. Seraphim 
Omttent 6000 af den rusfisle Kitlcs 
Gejstlige vil deltage i Ceremonietne, 
der varer i fire Dage. 

Kong Edward paa Jrlands 
Besitny 

Dublin, 30. Juli. Den k-ongelige 
Yacht ,,Bicioria and Albert« antom i 

Dag med KongEdward og Tronning 
Alexandra om Bord til Killaney- 
Vugten Paa Vestkysten. Dei-es Maje-- 
finster var ledsagede af Jarlen af 
Dudley, som er Jrlands »Lotd 
Liseutenani«. 

Trods dei umilde Vejr landede de 

paa Mann-Sitzen af Bugien for se- 
nere i Automobil at bese en stot Del 
af Eanen ng lese-ge mange fattige Ar- 
bcjrcrhjem paa deres Vef. J Affen 
er slriggskibene i Buaien illuminere- 

de, rg Blus afbrcendes paa alle de 

omligaende Heiden J Morgen reif-It 
Deres Majestcrter pr. Auiomobil gen- 
nem-Connemara. Dronnina Alexan- 
dra dar aivct Jarlen af Dudley 
.'2,.-"«()() til llddelinq blandi fatiige i 

Dnblin og andre Lieder i Jrland. 

GodeNyhcdcr fra »Thc farEaft.« 
London, fäl. Juli. St. Petergbori 

get storreiipondenten til »Tkie dailn 
Mail« telearaferer, at General Auro- 

patlin, Den rngsiste KrigSniiniftier, 
hat erklæret sia scrroeliess tilfredL med 

lldbnttet af fin Reise oa udtalte til 
(F.;aren, at, omend der Var et stærkt 
Parti i Japan, Der ønftede Kriq nied 

Elias-land, saa var dog Nationen-B 
stærne alt for fornnftia til at give 
efter for Dien Elaags ,,Jinacis1n«, oa 
at Mikadoen er venlia findet mod 

Stiugland. Korrezspoxidenten tilføjcn 
General Kuropatkin er overbeoift om, 
at Situationen er klaret for lange Ti- 
ber, og at Kria er i boj Grad Mand- 
willig- 

Attcr Brand i Yaku- 

Baku, Rusland, 30. Juli. De 
vidtftraktePetroleumsvcerker i B«olak- 
hanny er fuldstcendig gaaet op i Lu- 
er. Mariae Taarnc over Bote-hallet- 
ne oa ftore Behalt-etc med »Nafta« el- 
ler raa Petroleum er øtelagi. Stat- 
ftie Parten af dest brassndte tilhørte 
Brødrene Nobel og det kaspiske Kom- 

vaani. Slukning var umulig, fordi 
der manalede baake Band cg Sink- 

ninasreoslaber. 

Klondikcs Guldproduktion. 
Ottama, Canaba, 29. Juli. Besin- 

rerne af Canadien Bank of Gommetce 

ca Bank oif British North America 
mieddeler, at op tilDato hat Bankerne 
mootaaet fra Klondikse siden Stil-S- 
fatten begyndte 82,630,000. Verbeu- 
ter,at der vil komme mindst NEM- 
000 før Skibsfartenslittter. 

tst at statuten- Midley kan im stade 
lelv den wageer Konstitunom that aldttg 
feil for Sommertage bos zmae og umle. 
Dr. Fawler’s lsxtkact of Wild Strom etw- 


