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VI 
Der ttængcs til Regn i ikke 

Statet. 

Fra Washington, D. E., meldes 
under 27. ds» at det Zolskinsvejr. 
som i sidste Ilge raadede i Majss 
og Vinterhoede Veltet, begnnstigede 
baade den vokiende lizrøde og Jnds 
hsstningen af Vinterhveden —- Fle- 
re Siedet i Baarhvedeegnene afløs 
sie-Z Tørken af velgørende Negnbys 
ger. men der ircrnges til mere Regu. 

Eidste ilge var Aarstidens ann- 
stigste i Bomuldsitaterne Øst for 
Mississippi, on Forbaldene var til- 

lige gnnstige Vest for Mississippi 
Den ugentliqe Vulletin. som 

Landbrugsdepartementet udsteder, 
siaer for emrigt: 

»J Majss og Vinterhoedeftaterne 
bliner Regmnaglen ganfke aloorlig, 
swrlig i sydlige Kansas og tilstødens 
de Dele af Oklahoma. Ogsaa i en 

stor Del af Jowa og tildels i Ohio 
og Indiana trængess der haardt til 
Nega. Men i Nesien af Majsftateri 
ne er der fom Regel tilstrcekkelig 
Fugtighed i Jorden (Der kunde 
don med Sandhed have veeket til- 
føjet at ogsaa i Nebraska trcenges 
der delvis haardt til Regu). 

J VaarhvedesEgnene .er Jorden 
fremdeles tør uiædvanlig langt ned. 
Der heb-des langt mere Negn for 
at bringe Hveden i normal Til- 
stand. 

Der er falden lette Vyåer i Eg- 
nene ved Atlanierhavskysten fra Ca- 
rolinaetne til New England. Og 
saa i Øften bliver det dog for tsrt 
flete Steder, scrrlig i New England, 
de indlige oa eftlige Tele af New 
York og meget af New Jersey. Der 
trænges for Reiten til Regn i liele 
dennc Del as Landet. 

J Bomuldsstaterne Oft for Mis- 

sissippi var Temperaturen kun ube- 
tndelig under det normale. Regnfals 
det var ikke overdrevent. on For- 
holdene var for det mefte gunstiae 
baade for Plantevælfteii og for 
Markarbejdet. J Louisiana, Arkan- 
sas og det Istlige Oklahoma var 

Vejrliget gunstigt, men det var tsrt 
i det centrale og veftlige Oklahoma 
Paa flere Omraader i Tean faldt 
der leite Byger. men Stvrftedelen 
af Staten mangler Regu, Jorden 
hak ikke tilftrækkelig Fugtighed" 

Fra Gut-brie. Okla., meldtes den 
26. ds.. at de sidfte to Dages ftcetke 
Hede hat bragt Majfen i en kritifk 
Foriatning. De vestlige Countiet 
hat« lidt mesi. 

Zra Jowa meldes, at der faldt 
rigelig Regn Mandag Aften i eens 

trale og sydlige Dele af Staten, 
hvor det behovedes haardeft· Man 
mener, at denne Regn bar reddet 
Avlingen mange Siedet-. 

Guthrie Oklahoma- 
Hovedftad. 

Guthric, Okla» 27. Juli. Eta- 
tens Højesteret afuav »sent i Tag 
den Kendrlse. at Oktaksomas Rege- 
rinqifasde ital forblive i Muthkitn 
indtil drt nylig afhokdtc Valas Le- 
galith er afgjort, og Rette-n hat af- 
givet sin Rudolfs i et Gamble- 
spstqsmcat am at Guthkie ital neb- 
hlive at være Raseringsscede indtil 
Uns. og der-stu- sknl der stemmes 
am. hvor det permanente Reis-rings- 
fasde llal vere. Nu man altsaa alle 
Statsemhedtmcrnd med Undtagecie 
as Wen-tm Jom hau siwet de- 
red cum M Oktober-us have den 
Meinst-ed at flytte Mbaqi icon. 
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s Denjtore Banksvindel 
s i New Port 
i 
Der sann-s taugt fis-m Bei-b end 

oprindelig antaget. 

New York, ZU. Juli. — De 
TH7U,UUU i Vawdipapirer, sin i Fre- 
dags forfvandt fra den rusjiskikine- 
siike Bank, viser sig nu at være tun 
en mindre Dei as Justutitionens 
virkeligeTab· Dei dekræftes fra paa- 
lidelig Milde at Bauten hat mistet 
over PWU,W() i Obligationer og 
Aktien Dei paastaar suspektør Mar- 
kowskh sont repræsenterer Bauten-:- 

Hovedkontor i St. Peterödorg. Rus- 
land, og Bautean Advokat Julius- 
Goldiuan. Det vifex fig, at Bauten-·- 
Kasserer Erwin Wider, sum Uedgit, 
at han havde taget Størftedelen af 
de S87U,000, icke er eneaujvariig for 
hole det forjvundue Beleb. 
« »Alle ved ureget uel", fagde Jn- 
spettør Markowski, ,,at flere ener. 
Wider er indviklet i denne Affære 
Men ingen af Wider-J inedskyldige 
er ansat ved Banken«, lagde hanc til. 
Sksnt Jnspekdøren nægtede« at for- 
klare sig nærmere, bekrwfter hans 
Erklæriiig, at der vil blive foreta- 
get indgaaende Underføqelser. 

Wider savnes fremdem-Z og fkere 
Detektiver søger cfter yam. Hvorfor 
han holder sig skjult er ikke endnu 
optlaret. Hans Sagfører Ginszburg 
iagde i Gaar bl. a.: » »Wider »vi1 
tilstaa sig fkyldig og tage Feigerne 
af sin Handling. Men Bankens Di- 
rektion hat ikke behandlet ham rig- 
tig. og han vil nu lade dein lede 
ester sig.« 

Markowfki erklærer, at Bauten et 

fuldstcendig bestyttet, og de er sikre 
paa. at Papirerne vil komme for 
Dagen. 

Den hedeste Dag 
i mange Acr. 

Tennomctetet trgiftrekcr flcre Ste- 
det faa Miit fom 108 Graden 

I 

l Omaha. Zö. Juli. Eet Hun- 
»du-de og .fire Graderl J Gaar var 

»den heimste Tag i Qmaha i Inange 
Aar. Kl. st Eftermiddag var Ter- 
montetetet ftcget til 101 Wender 
(Fahrenheit). tun een Grad min- 

«dre end den St. Juli 1Wl og LU. 

Juli 189L Og sved Siden af den 

haje Varmegrad blæste der en hed 
Bind, hde der gjorde det ubehas 
geligt for mange Mennefter. 

Men Omaha var ikte den hedeste 
kPlet J North Platte kegiftrerede 

iTermometeret 106 Gr. J Zremont 
Hmaede det 108 Gr. sil. :3,30 om 

»Eftermiddag, den hedeste Tag, man 

Jhar oplevet der. J Beaoer City naai 

ede Varmen samme Grad paa Ne- 
geringstercnometeret. Andre Var-me- 
maalere viste 110 og 112 Graden 

YEn hed sSsndetwiud tog haardt paa 
Massen J Beatrice blev en ung 
Mand, der var med et Cerkus over- 

,vældet af Heden og faldt død onn. 
« 

Fra fleke Steder i Kansas betet- 
tes omtring 100 Graden Here-Men- 
nefker faldt i Afmagt. on det »ges- 
at Massen lider meget. fasrliq i den 
’sydlige Del af Stolen 

Buttean Gang. 
Gennem Beretningerne i Tit-Z- 

dags syntes der atter at ftimptes et 

Haab om, at den flore JernbaneH 
strile fkulde tunne blioe endt gen- 
,nem zorhandling mellem New-Efeu- 
tantcr for Partei-ne i Sagen Men. 
det blev ikke til atmet 

« 

J Onsdaas bereit-des fka South 
Beut-, Jud-. at M OStrilebrndere i 

lStand Trunks »Am-ds« baude Eneh- 
laqsrbtldet fordi de var udtmsttrsH 
de at at same Rat on Don final-; 
multqe Inst-b fka Strikeme ellek 

Fderess Venner. Memckompagniet ven- 

Itede at knnne hyre andre i deres 
isten For svkigt syntes Forholdet 
Iat blive jo længere jo met-e spændt.; 
Kompagniet erklærede sig i Stand; 
itil at kunne holde baade Passagers4 
zog Fragttrafikken i Gang. Men LesH 
lderne for Arbejder e mente, at de» 
Isvar færdige og ber te til at kamt-L 
Hpe Ztrile’en ud til den bitre Ende» 
» 

J lszaar lcvstes fra MontreaL at: 
A. B. Garretson og W. C. Leh; 
Fornnrnd for Konduktørernes og,- 
»Trainmen«s Organisationen hav-: 
de besiegt Præiident Saus forGrandl 
Trrmkssionmaaniet og hast en Ti-; 
nie-Es Zarntale ined ham. Sent sOnsis 
dag Aften udsendte Grund Trunk: 
en Kund-Forelle hvori det hed,-at«, 
nasonte Ledere tilbød at sende Stri-, 
lerne tilbaqe til Jlrbejde. derfotn 
Konmagniet vilde aine dem deresz 
tidligere Pladfer on iaa lade Mel-. lenwærendet afgøre ved Voldgists 
Men Vanens Nepræsentanter afvifte 
dette Tilbud. 

s 

En snat raadig Kvinde. 

Mintieapolis, Minn» 27. Juli-—- 
Det begyndte at bramde ved 9-Ti- 
den oin Morgenen i et Varehuö, 
som støder op til NorthwesternRoof- 
ing. Cornice sc Stamping Worts i 
1113 Fifth Str. S. Jlden spredte 
sig hurtig til denne Bygning, og 
noqle Minntter efter ftod den store 
Bygning i Brand. Flammerne aad 
sig ap igennem Trapperne og Ud·s 
gangen iok Arbejderne i anden 

Etage « 

Mir-S» Chor-les Juster, sum bor i 
1114 Sirth Street, faa det og 
sprang nd af Bagdøren i sit Hus 
over Alleen til den brændende Vygs 
ning. Medenss Flammerne var saa 
nær ued hende. at hendes Haar 
blev afivedet. fil hnn fat en Planke 
op til et Vindne i anden Etage. 
Paa den Maade sik hnn reddet ni 
Arbejdere Le, sont korn nd af den 
brcendende Blmninq førft, ftøttede 
Planken for dein. som kom ester. 
Hunde det ikke vceret for Mrsi. Jus- 

sster. nilde de bleoet nødt til at 

springe nd af Vindnet. 

) Joseph Tyra, Fabrikkens Besin- 

Fetx besvimede paa BygningensTag. 
niedens han hialp Brandsollene 

HHan blev overoeeldet af Hede og 

iRøg og blev baaret ned fra Bygnins 
Faen. Tabet er si.000. 

Det skcrue Taarn i Pisa. Berlin- 
Il. Juli. Til Morgenbladene rele- 

lgreiferes fra Pisa: Eftcr hvad en 

Hwnnnission af Artitekter hat kun- 
Istatcrct er det fkæve Taarn alvoklig 
Itruet De store Xfilokken med huilke 
Ider daglig ringes, vil først og frem- 
jmeft blioe fjernede, da de ued Ring- 
’ningen koster Taarnct i detg Wund- 
voll-. 

»er. Tagebl.«s:- Korrespondcut 
i Rom bar erfaret fra Pisa. at det 
fkaUe Taarn er langt mere truct. 
end det fremgaar af Arkitektens 

’foreløbige Beretnitm. 
Taarnetg Zundament er tun ZU- 

Meter dybt, og det indre af.Taai-- 
net har til Korrespondentens store 

»Forbavfelse slet intet Fundament 
Tesndcn bar Grundvandet vafked 
Rundamentct los fra Erwidert- 
hvorfor dei dreier sig om at fjcrne 
dette Band. 

Om det er muligt nu at tage de 

jtke gamle Kænweklokkrr af 22.««0 
Bunds Most ned udsen For-e fymsis 
at væke et stort SptkqssmaaL 

Dei faktifke ek — bemætker Kot- 
respondenten saquteristisk not 
at de Mndige i Pisa er bekom- 
rede Wen man header dog end- 
ms i hart M i en Ratte Aar at 
bunte We Tom-net- sksni man 
fkucde inne-. at den mindstr Jord« 
Miene kund- fsq M til at vorm-. 
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Blandede Meddelelser.l 
W 

under Skydeøvecser ved Fort’ 
Monroe, Va» den 21. ds. drcebteszJ 
11 Artillerister. Det siges, at Aar-? 
sagen var, at en Sitkerhedsmekanisss 
nie ikte oilde arbejde. Aldrig før i’ 
Hasrens Historie er sligt indtrufsetsp 

s 
l 

Frank Weg-en jr., Søn af Proz-; 
sidenten for Biegler Tar and Roost 
ing Eo» Chicago satte i TirsdagJ 
Lioet til nnder Forsøg paa at reddey 
en »Dir-beiden F. M. siemp, fra enJ 
Brand, sont var ndbrudt i Fabrik-T 
ken· Fiemp fik saa alvorlige Brand-l 
Taar, at de riineligois vil have Dis-; 
den til Følae To Floinder blev til-s vorliq forbrændt. idet de forsøgtei 
at redde den nnge Bieaier I 

i 
Zra Viroaua, Wis» meldes under-« 

27. d-J., at Farinere der paa Grund-l 
as Tørken sælger deres streaturer.. 
J den Ugin der endte den 23. Juli! 
bleo der sendt 25 Jernbanovognsi 
ladninger dersra. Mejeriet der faarj 
en Trcdiedel mindre Fløde end vedl 
samme Tid i Fior. Havrehøsten er- 
doq nogenlnnde, Kvaliteten god, ogl 
baade Vinters og Vasarhoede er saa 
gode soin nogen Sinde. 

W. J. Bryan er ikke længere sitj 
Partiss Leder i Nebraska Sonn 
man oil mindes, meddelte cvi forless 
den, at han havde taget Standpunktz 
for »County thion«. Samme Dag,i 
som Republikanerne holdt Statskoni 
vention i Lincoln (Tirdag), holdtl 
Demokraterne Statskonvention i 
Grand Island. Sent paa AftenenJ 
fik Bryan Ordet for at onbesalei 
County Option. Man diskuterede ticl 
over Midnat, og Kl. l Onsdag 
Morgen stemtes der. 650 stemte 
imod og knn 198 for Bryanss For- 
slaa om at optage Connty Option i» 
Partietsz Platsorm ( s 

Der meldeszs fra Vierte, Z. Dak» 
under 25 d—:«-., at tre Piger er druki 
net i Chevenne Riner omtrent 100 
Mil Nordneft derfor. De tre Piger, 
Misses Vlanche Atwood, SadiøTursf 
ner og Etta Aldrich, havde vcereH til Picnic tilligemed Frank Wag- 
ner paa tnodsatte-Side af Floden 
fra, hvor de hwvde deres Homestead, 
og da de paa Hjemvejen kørte igen-. 
ncm Floden, blev de ramt af cul- 
Bølqe fra et Skybrud i Block Hillsj 
faa Tage i Form-jen. Vandet togY 
deres Vefordring, og Mr. Wagners 
bleo teddct ocd at klynge sig tilj 
Tømmm saa Heftene efter at de( 
vor kommst fra Vognen, traf hanc I i Land: misn alle de tre Pigcr druks 
nebe. l 

i 
l 

s 

! Man faar i denne Tid, da der 
holdes Ztatskonuention i flere Sta- 
ter. et Begreb onl, hoad Folket sy- 
nes om Administrationen i Wash-: 
ington. Z Ohio-s republikcmskel Statscotwention den LU. ds. holdti 
Rovsevcltcs Svigerftn, Kongresmaud 
Longwokth en hel Lovtale for Tast. 
Resolutiouskomiteen priscr ligesaad 
Taftiz Administration oq henstillcr; 
at uomimsns ham for Genvalg is 
1912. Den tilstcmtc Wirsieldsw 
»Consewation Plank«. mcn forta-! stehe for surigt de Progressives 
Bluts-Arm 

Summe Tag hotdtes republikansk 
Statskonventiou i Nebraska Ogsaa 
her« peistes Takte Adminifiration,· 
wen man udtaltc siq ftwkkt imod 
..Eannonismen.« » Moden vedtogz 
man at ftstte »Es-into Optimu« oa l 
»Jnitiattve and Referendum«. F 
Sol ca Bind blev dclt temmeliax 
like mellem de Regt-lasse og de; 
Orest-five 

Horden umdr- 

Leo Tolstoi er optaget som Æress 
medlen af Videnskabernes Akademi 
i Serbien. 

Fra Zerrig udoandrede i første 
Haloaar af 1910 11,550 Personer 
imod 7960 i samme Tid i 1909. 

. 

J St. Petersborg er der i Døgs 
not Søndng til Mnudag (l(). og 
11.ds:s) forefaldcst 1 ImeTilfælde og 2 

Tødsfald as untere-. 

Auiatitcrcn Noli-is er styrtet ned 
med sin Flyvemaskine oed Bournes 

month, England, oq flaaet sig ihjel 
paa Stedct 

, · 

To »Dreadnought5« bygges paa 
et Værft i Filaderfia til den argen- 
tinske Flaade Te fkal oærc 7000 
Tons ftørre end de enge-like Skibe 
af sauuue Ti)pe.. 

I 

Te tyske Sparekasser havde i 
Aarct 1909 det bedste Aar, de no- 

gen Sinde har haft. idet der var 

indskudt over en Milliard Mark pga 
Sparekonto. 

S 

Sniørudførsclen fra Ny Syd Wa- 
les (Australien) er i sidste Regu- 
skabsaar (afsluttet 30. Juni) vokset 
til til 4—1«3,416 Kasfer imod 272,· 
190 i forrige Aar. 

To Opdaaelfesbetjente i Malmø 
er bleven fat under Tiltale for grov 
Optræden over-for en Dame paa 
Gaben, da hun gik og ventede paa 
sin Mand. 

Af H. C. Andersens Æventyr er 

paa Franik udkommen en illustres 
ret Pragtudgave. der kun er trykt 
i 125 Eksemplarer. De kostet 250 

Fris. pr. Ett. 

Et Søuhyrc er af to svenske Ar- 
tillerisergenter observeret i Oxdjupet 
ved Vaxholm Uhyret viste sig ved 
nærmere Efterfyn at være en 

Springhval. 
. 

En. Flyvning over Alperne paa- 
tænkes foretagen den 23. Septem- 
ber. Man mencr, det can lade sig 
gøre i 24 Timer. Flyverne fkal op 
i en Højde paa 2008 Meter. 

En otteaarig Dreng optræder i 
denne Tid i den italienske Fiskerby 
Arguan som Mirakeldoktor og 
Seer. Befolkningen søqer ham for 
alle nmliqe Sygdomme. 

O 

Paa Eiffeltaarnet i Paris er der 
anstillet Forføa med et nyt Skyts 
til Vcern mod Balloner, der vil 
flyve over Bym Forsøgene skal 
have givet nceget flettc Resultaten 

Til Verdensfredskongresfen i 
Stockholm der aabnes 1. August. 
et der anmeldt Foredmg af Leo 
Tolstoi. Han er dog endnu ikke viH 
paa, at hans Helbtedstilftand tiuas 
der ham at ins-de 

Lc franka Vasrneptigtiqr nördli- 
"v(-r i stigcnde Tal fra chsiuncrnu 
J Aal-et 1907 udeblev 4905, i 1908 
11.781 og i 1909 l7,258. Rinie- 
ligvis er dette et Resultatct af den 
anttmilitarististe Agitation. 

» 
Qveksvsmmelfer i Indien Sim- 

»la. H. Juli. Indusiloden hat over- 

;fvsmmct en stor Dei as Dem Obs- 
lzi Man. Menge Hase er stka 
Efqmmeu oq Hundkeder of Neuns- 
ikek er husvilds. 

Czarskoje Selo — det rusfifke 
Kejferpalads — fejrer i Aar sit 200 
Aars Jubilceum, idet KejserindeKas 
taran 1 i 1710 her indrettede en 

Park omkring en -85crrcqaard, hun 
havde købt af Fyrst Mentschnikoff. 

I 

Z En By i Flammen Halifax, 12. 

sJuli. Vyen Campbell i Nr) Braus- 
vig er bleven ødelagt ved en Brand. 
Ct Varn omkom i FlammerneJOOO 

siMennesker er bleven husoilde ved 
kBrandetm Den anrettede Stabe an- 

;flaaes til 2 Mill. Dollars. 
' I- 

En Godsejer Kraatz Ved Berlin 
havde ved Truselsbreoe ladet sig 

«furmaa til at nedlchge 3.()()()Mark 
i en paa et angiuet Stcd nedgravet 
Fionserveringsdaase Da han rørte 
ved Daasen, ekszploderede den, og 
han blen haardt inaret 

Anakkiet i Persien. Teheram 
Il. Juli. En Afdeling Paa 300 

’Mand as KasckkiStammen har i 
Lag besat Jspahan. De i Byen 
garnifonerende Regeringstropper 
gjorde ingen Modstand, da de er 

utilfredse med Regeringens Politik. 

En svenfk Rigsdagsmand er ble- 
ve·n dømt til at betale en Kautions- 
forpligtelse til Gefle Handelsbalck 
med 400.000 Kr. Kavtionen var 

ialt pas 790,975 Kr., men Resten 
af Beløbet er tegnet af andre. Det 
var for et Aktiesselfkab. som er gaaet 
fallit. 

Kun 5 Aar efter 1905 aflægger 
en mandstærk Repræsentation for 
begge iSverrigs Kamre Vespg i 
Norge, skriver et storsvensk Blad i 
sAnledning af disfe Repræfentans 
ters Beføg i Narvik. »Alting vekss 

ller hurtig i nor Tid,« tiiføjcc det 

ressiqneret 
En svensk Senator havde sagt 

forud, at han ikke vilde stige ud af 
Toget paa norfk Grund. men der 
blcn ingen tilbage i Toaet 

s 

Zeppelins Jshavsfart. Christia- 
nia. 12. Juli. ,,«.1!korgenbladet« mel- 
dor fra Twmsm Forstkommende 
Onsdag afgaar ,,Main.z« til Spitz- 
bergen med Prins Heinrich og Grev 
Zeppelin om Bord. Opholdet paa 
Spitzberqen vil vare 6——8 -Uger, 
bvorefter der returneres til Bergen 
via Grønland. Paa Spitzsbergen an- 

løsbes Advcutbay og Virgobay samt 
flere Morde-, hxsorefter Ekspeditios 
ncn taqer en Tur til Jskanten 

O 

siina og Portugal. London. 13. 
Juli. Til Reuters Bureau meldes 
fra Macaor Paa Øen Eulowal har 
der stauet en Kamp mellem Portu- 
giiere og Kinefere, de iidsie anta- 

gelig Piratcr (Zørøvere). En Ka- 
nonbaad fra Max-no dcltog i Kam- 
pm Paa portugisifk Side sauredes 
to Mand, bvoraf en senere er død. 
siiiiericmc bavdcs betydeligc Tab. 

Fra Donkona meldeH: Kinekferne 
bar ftormet on tacht en portugiiisk 
Militasrtronsimrt Pna Lerne- Lai- 
pa on Coluwnn or der crilasret Ve- 
lejringstilstand. 

s 

Kvinsprncsz Vamret i England. 
London U Juli. J Underlmietsz 
Mode i Naar bemmdtis Volmndlini 

,qrn ai Moses-sinnst om Udvidelfen 
af den uarlomcntanike Bolgret til 
mündet-. Bod Mandlinnen var 

Partiamsnfetnie erweise-. For-singst 
itsttedes first ai· Konservative pg 
Urheber-partic tin-u betekmpedes 
bereitet- ai Konservative oq Liberale- 

J Mit-et i Dem apum-ehe Isa- 
elaren Wider-an mod at for-Mit Ists 
te For-flach da der i im IUM 
vilde Wad- en Aaiiation i US 
Luni-et of et Osaka-up Ost List 
man end-m abkis M« W 


