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Williams Conuty, N. T» rautmcs 
of en Tot-nahm 

th Bycr sdclngu adskillig andeu 
Ekadc 

Folgende im Grand Forli-, N. 
Z» lcefes i »Scand.« af lo. ds.: 

Tre Byer er ødelagt, og Oele den 
nordvestte Tel af Statt-n kamt af 
en Tornado, Tom git over Wiuiams 
og tilstødende County. Uagtet atzors 
bindelie er-afbrudt med den yærgede 
Egn, ved man bog, at Byekne Nov- 
nan, Ambrose og Etat-by i Wil- 
ltamg Eounty er sdelagt Fire Zar- 
mere skai were einkommen, nemlig 
Paul Unsin, Hohn Okezech sahn 
Cagujn og H. Etavek, alle bofat ncer 

Noonam Auc- Bygninger paaTruaxs 
Formen viev pdelagt, ifslge Meddes 
leise ttt Grund Forts. Clapeh sont 
artvejdedes paa jin Mart, ::i Mit End 
for Noonam blev ilaaet ihjel af flys 
Uende Ti-:::mer. 

Mann de liosfartsg jaareoe er 

Theober Johnjom Huitru ogSpæds 
darn, ist« haedc pag dereå Hyme- 
ftead ncrr Ambron Ehris Halt-or- 
son i Crosby blev ogsaa farlig sau- 
rcst Alle chegrass og Telefontraade 
liggek net-eh og man dar tun faaet 
mager Undecketning om Motten 
Bnerne Ambrose, Nootnan og Cras- 
by, som ligger næk «t)verandrc, laa 
i Stormcentret. J Snefeviö af Bygs 
ninger hie-v jævnet med Jokdeth og 
Beboekne tom mere eller mindre 
til Stude. 

Byekms Kermit og Larfon btev 

oqsaa bessadiget af Uvejnst J Nier- 
heden af diöie Byek blev mmme 
Zarmlmie Hin-tagt Kreatukcr oq an- 

dre Ouizdnr Ilnatst ihn-l og Avlen 
blcv aldoiesz odelagt 

Hund«-der af Bettlecm og Pio- 
nekets Hjem Iagdrs i Rainer. Tobet 
of Kreatur-er er stott. Avlen blev 
odelkmt soc-r en ftor Strækning, og 
den størstcs Fordirrina bersten 

Alle, Tom cnten er døde eller ds- 
cnde, blcv krssiffet of flnvendis Tom- 
mer. szgcxm er Flomt lemtekstedc. Oas- 
ger fra alle ontliggonde Vncsr er til- 
kaldt 

Uveik andre Siedet- 

St Paul. Minn» 1·3. Aug. —— Der 
Haar Nmurr mu. at to Mennesker 
or omkomnwu i en Tornado ved 
;’luplcton, Minn. 

Eiter en bisd og trykkcnde Stin- 
dag kom der et svart Tokdenvejr 
Mond-as Morgen vcsd 3·Tiden i 
Crootston m Otnemt. En holv Tom- 
me Ncgn samt Telefontkaadene liq- 
ger msdc der paa Egnen i alle Ret- 
ninger. HeleCrookston blev opitkæmt 
af de voldiqsme Lym isæt blev 
mange forskmskkede as den ftcerke 

«Svovlugt. Tot blæfte ogiaa steckt, 
men Stadt-n indfkrænkedes til Ub- 

Muse- 
La Croskcy Wis» M. Aug. —- 

Under et Ilmsjr i :lnglo, Wis» blev 

den lAicmnacs Laut-a Oanfon flaaet 

ibjel of UnnmsdflcUL medon hun laa 

og fov i 5in Sena. 
Faribault, Minn., lö. August-— 

Zaa smsrk flieku sont den, der faldt 
i Bandes-Js, bar man ikke haft paa 
den-te Egn i mange Aar. Dei Is- 

regnede i seks Eimer-. Bandet i 
Gabe-me var flere Tvmmer dybt, da 

Kloaketnr ikke kunde fix-e det bot-t. 
Veie og Agre er ftærkt befkadiget 
ved Jordskted. Cannon og Stkaight 
Mit-ers gaar over deres Bredder paa 

nmnqe StederJ fsritc Gang paa to 

Aar. Lynct Flog ned i et Vaaningös 
huö og en Lade, men giorde ikke 
stor Stude. Central Pakt staat ais-« 
der Band; liqeledes Kintman Drin- 

huiene. Lafayette Paris nye Vejani 
læg er stasrkt beskadiget. 

Regnvcjret hindrede Jeknbanes 
færdjlen betydeligt. Togfolfene 
maatte føle Tig from af Zrygt for 
Jordskred. Pan Northwestckn Ba- 
nens Chatfield Afdeling var der et 
Streb, og et ftokt Manditab mont- 
te til for at reparere Studen· 

J Spring Valley og Omcgn ra- 

fede et voldsomt Tordenvejr, led- 

iaget af ftært Regu. som var Aar- 
iag i et Jokdikred. Stredet dækkede 
Jembaneiporct, og Tage-ne blev en 

Lel forfiuket. Albcrt Nicols fik en 

Lade odelagt vcd Lynnedflag: Ta- 
iict var s2,()()(). John Triggs mi- 
stcdcs cn savrestak vesd Lynnedilag. 

New J.,))ork »J. Aug. — En elek- 
trik Storm af uiædvanlig Beid- 
somhed gik over Byen og Omegn 
i Gaak Eftermiddag, efterladende i 
sit Zoor Tod og Ødelæqgelse til 
inanacs Tuiinde Donau-. Binden itcg 
til en Hurtigbesd af 50 Mil i Time-it 
Da Etornusn var paa dct vækfte flog 
Vom-r ned i Flaqftanaen vcsd on Fol- 
keskole paa Øitkantem book smo 
Vøni disltoq i Zommernndcswisnini 
gen· Meldinqisr herum Tr-::::r.«.!«s4.· 
m It In as Modus E JL.·.I«-01.«.,1t 

Malta WILL L:!.:-J)., Ic. Rim. 
— Mksgcn Skade psaa Ejendom void- 
tes her i Gaar, da den vasrsto Sand- 
swrni iidcn 1886 biemsøgte Distriks 
tei. Troer blev rykket op nied Noden 
uq Vindnek ilmust ind» Mange spa- 
te Tilfluat i Kaslderne, da de sure- 
truende Skyer iamlede sig i Pest 
og giorde det niørst midt paa Da- 
aen. Tor citoldscs om, at meaktsiorih 
iom ikke var indbjerget, led Stade 
i Talen. 

Australien hat efter den sidste 
Folketaslling iskkz Mill. Jndbnages 
re. 

Zidste Meldinger fra Canada an- 

gamsnde den begyndte Valgkamp ty- 
der Paa, at Farinernc der stiftet- 
Reciprocitet med de Forenede Sta- 
ter. De mein-k, at dct vil aive dem 
bedre Marked for den-s nie-gen va- 
de. 

««"Zi·e;s—tL-«E«qåt. 
Flms Taac Var Esmnstnimzcmc 

jra Washington lüdt paa, at Prax- 
Wesnt Taft ogfaa vjldc veto »Ehe 
wool bill«, og i Tag til Morgen 
1ne1deö, at Von hat« gjort det. Da 
dem i Mcmr Monon fundgjors 
des i Repræsentanthuspt, frcmknlds 
te drt ftærk republikanfk Bifald. 
Wen da Majoritetsrilcdcrcn Unber- 
mood derpaa tundgiorde, at han i 
Tag til Morgen vildc koldc Loven 
from paany, for at fastte den imm- 
msm over Prcrsidentcns Veto. ap- 
pladerede Demokraterne. —- Præs 
sidmtcn menec, at ,,B1«llen« er uvis 
denfkabelig og hverken Fugl eller 

FR, hverten for eller imod Be- 
skyttelie. 

Alle Forligsforføq angaacsnde den 
trucsndv Ztrikc i England er ftrans 
det. Jndustrikriaen er begyndt Ak- 
bcjdcme Paa alle Jernbanelinier i 
det forenede Kongekiqe ordres til 
at flrikc pna en Gang. 100,000 
Mund er kaldt nd og anmodet om 

at flnttcs Arbefdct ajeblifkeltg. Ne- 
qeringen fendet Soldater ud for 
at holde Orden. 

«Konfererendc Medlcsmmer af begge 
Amor-send Hase er bleven enige 
om at foreslaa Lovcn om New 
Mexicos og Aktzonas Optagelfe fom 
States i Unionen paany med Be- 
stemmelfen om »recall« i Arizonas 
Konstitution udeladt· 

Dct store 
Flyveftævne 

To af Fsltpocrnc dreht, fem andre 
milder Uheld. 

stapfluvningca fortfættes. 

Allen-w i Vor-dass begyndtes en 

vasldig intmmtioxml .smpflyvning i 

Ebiuma Over en chs MennefkcJ 

fung deltog i den yndede Sport, og 
der beretth om :?)U,(«)0 Tilfkuete. 
II Manqu lnsruttcdos. at Chicagn 
Eøndng Eftormiddng nød flere 
»Tbrill:i« («·1c-nm-nw)s·cnde Dom-tax 
Tkelsrk end den nogen Binde for 
havde krammct ind is en rolig Sizii-« 
dag Efterntiddog. Nede paa Lack- 
fsrontcsn lednodc Li--0,00() Tilskucs 
ro den Manche-Ida balvbrækkvnde 
«ikwf11)v1:ikm. i hvilfon nasldige Vi- 
vlsmgr Log Tol. Te Tau tuekaniske 
Jtmlo Wage siq i Lufiskn i.Flok." 

J Tirsdnqci bcrcttcdcss den sen- 
Tatimwllk Bcsqimsnkwd at Hart-v N.s 

sm ANY-In kam find-Indi- 
»u:x Wurm-Eis WHAT-: Fji1la;. fr« Et. 
Les-ist« til Ehimqo ug bandc things- 
lngt de 286 Mil i I Tinter og H« 

) 

:I.chnnttex« ou mud tun to Ztandssj 
nikmor Vaa den lange Vef. Dis es 
hat til de 5 Time-r og II? Minuttehj 
i Lufteth kmvde han alt i alt vcrrvt» 
i« Tintcsr og H Minuttcr paa Bei-! 
sil. Don hilde fortscrttv til New Yotks 
m vomde at tillsaqelasgge Besen fra: 

iEt. Luni-: til Tusm York i mindres 

jnd 10 Dage. 
Men saa i Tirsdngs begnndte 

chldene Jkkcs mindre end fem sou- 
danne indtraf den Tag. To Fkyvere 
saldt i Michigansøem een kom ind 
i et Not of olottriske Traube-, hvor 
Zum-f- Maftims nntwndtcss oq brasndi 
to ov. Den first-de fom for nwr til m 

af Masrfcsftøttorm-« lnmr lmn tnusscsl 
THE-month Wo Ein Mastimk For Mc 
Mute kom rllkotonsn i Uordm, Na: 
Imn var HUU Fod Umn- i Unstcxk —- 
Jis to, der fnldt i Vnndot mri 
ansknmnden Ncsne Simon m Lee 
Honide Den fksrstes Uwa »v; 
Anledning til at prøvo exk.anrU-.sl.:ik.c 
dnah Nnbinfon fan Simon-:- UNde 
Pest toq kun lidt over m Minut. ·«-1r’ 
ban med jin Hntdroplan fmvdp til- 

Ibichmt en AIkilH ch M smnnrnsdo 
wird Esde as Simon, m fmn Inn-Oc« 

Hnen styrte ned fra en betydelig wi- 

»oq bragt til St. Lutcs Hos«pital, 

sank-des dpnmnftmtmsot Kndrivts m- 

npns Vvtndnjtm i Lkvksrcsdni!(;1-·ka 
Tieneftc En Motorlmad kom til Jen- 

tnsnt Tnmtidiq nq outoq Simon -— 

OATaa de andre fins nbsldiqucs Rkns 
vvre flap sxodt fm dist. 

Mkn i Onsdms ask Ost Hirn-c 

a ntiftech to .1f. Nymer Osmst 
»e» ene var William R. Andka 

sen rig Äms-tot fm Pisister Va» 
den andcsn var St. Crotr Jobnstiinih 
entsstcstm af D Stuart Joln129nG 
Cbimga Vadchsr faldt ncsd km on 

Høfde af 50 Fod ocj Tioa Tia infol; 
Jobnftoms ftnrtekns med jin kllk.1«·fi11e 
nod i Micbiaanfsrn oq drumde 

Badqer tmde gjort flere Kunster 
sp— flyvcs i Spiraler og lade Masti- 

«)
 s

-) 

do og saa i Nærhcdcn af Zoran ret- 
te den oq sknde op i Lasten imm. 
og han havbe netop beqvndt at til- 
trække fia Tilffuernes udelte Ov- 
ntcrrksombcsd, da Mafkinen plude- 
lig faldt samtnen som en vinaestudt 
Fugl og fwrtcsde ned imod «Jorden. 
Vadger blev samlet ov fra Rnincrne 
af fin Mafkine i bevidstlss Tilftand 

Twor han dsde kort efter. 
Oasaa Johnftone fkulde gnreKuns 

stä. Etter at havd steget 1500 Fod 
osp over» Michigan-seien begyndtc han 
en halsbrækkcnbe »Korktrækker«Glids 
ning. 600 Fod over Vandfladen 
vendte Maskinen sig om paa Siden, 
begyndte derpaa at dale med ftygtes 

lig Fort og vendte sig helt rundt, 
Tom Ien naaede Bande-L Flere Mo- 
tcrvaade og Robensou med sin Hy- 
roplan var nceften sieblikkelig paa 
lltykkesftedet og forspgte at fifkeFlys 
Deren op. Men shan Var kommet un- 

der og bleven indviklet i Mafkinen, 
san det var førft, da Dyktere kom 
til, det lykkedes at faa ham op, og 
da var han død. Den ulykkelige 
Monds Ouftru tilligemed hans Fa- 
Ocr og Moder var blandt Tilskuers 
ne. 

Begge de fsrgxclige Ulykker stre- 
vess paa Ofrcnes dumdristige Kun- 
«·tk-r-:- Reguitu Rigtiqnok kom der 
m trykket Steminan over Flnveftævs 
net. Men efter at Komitecsn ycwde 
ndtalt jin Veflagelfe over Ulykken 
oq udftedt en Proklamatiom hvori 
alloFlnvrrone advaredes mod at ind- 
ladc Siq vaa unødige Vovcfn)kker, 
udtalte don, «at den ikke saa fig be- 
føjet til at hceve Starr-net Kolle- 
msr, der brugvr famme Slaqs Ma- 
Tkincsr Tom des forulnkkede, vildo imids 
lksrtid ikke disltage i noacn Kontest 
for oftcr Veqrovelfen. 

Wumisrms Da Prwmfemes bkndcr vi 
us ikkks mu, idct vi isten-r: ,--kmad 
zmsncsdcs dct vt Menneiic. csiii Jst-. 
zsxmdt den ganfke Verden« ofv. Mon 

nnqvn fest glasde fig ved en Brei-mie- 
dksr bar kostet bans Kammer-sich 
Liv? Hvad om det ved Lov blev 
forcsndt at udlove Præmie ved Kap- 
flvvningerl 

dede Meddelellen 
»- 

England ftaar paa Dortærflcslen 
til en alvorlig Jernbanestrike. Der 
holdtesz Møder til sent paa Afte- 
nen i Onsdags for at opgøre Mel- 
lemvasrendet mellem Jernbanekoms 
paauicrno og dercs Jlrbcfdcsre, men 

uden Resultat Om Strilen bliver 
til Virleligbcd, fryqtcsr man for, 
at Tilførsclcsn af Livsfomødenhes 
der nil blive afslcmron over den 
størstcs Tel as Landst. 

. 

Lmtnsnt sonsting med, at Senats- 
lomitocn any-wende Forlmld tilllds 
lnndpt i Zimmqu rappnrtoredly at 
de nyligx vcqune Baldxjiftstraftai 
tcr molk-m Dort Land Wo Den one 

Sich OF England og Franlriq Pan 
den anden Vilde »Mu- Aarüm til 
Ritterle km Eli-UT lundgkrde 
Tyskland Mitteln sin IlmlsaisTador 
i Akknsbinmdn sit Jnslo om at ind- 

naa en liqncnch Tmlmt nie-Z de 

Formede Statt-n 

J en Illcdogørcslsc for Rom-ww- 
tc1ntb117ests llnderløguljlsskmuite i 

Onsdaqsås faqde Tr. Oakvey W. 
Wiley, at den Jndstilling, hvori 
hans Afstvdiqelfe anbefaleiz, er ab- 
solut falsk. Den omtalte ulovlige 
Kunst-alt mcd Dr. :)lusl)y, for hvili 
ket han fknldc affkcdiqu havdcs han 
aldrig set, lmmt mindre underser- 
vrt Overljovedct klaaede hau over, 

at ban var uden Jndflydelfe, idet 
der var to andre i Sundhedskaadet, 
og de udvotcsrkde hatt-I- Jndflydelfe.. 

Prassidisnt Taft lisdscmede sin Vis- 
to til ,Statcsl)ood« Lonm i Tit-Z- 

dags mod en udførlig kiiedegørolie 
for sin Haudlinq og sit Standpunkt 
J Kotigrosiens Veilutuina om at 

vptage New Mexico oq Arizona er 

det overladt til Vaslgvrne i Ari- 
lwna ved Flertal at afaøm om 

Metall« af Don-Unen- skal blive 
staacude i dens sKoniiitutiom og 
fault-des kunde Præiidenien ved at 

underfkrive komme til at bæro An- 
ivaret for denne eftcsr bans Me- 

ning saure nbcldige Veitemmelie, 
oq dette Ansvar tør kmn ikke tage 
paa fine Stuter 
— «» » 

(Sluttes paa Otdste Stde.) 

Horden frundt 
i Flyveren Beaumont hat i Løbet 
af Zommeren dient en hnlv Million 
Franks paa sine Flyyepræftationer. 

Vandmangel truer Paris paa 
Grund af Hcden, jfriver ,,Matin«. 
Temperaturen er 6 Gr. Eselsius over 

det normale- 

E Fra Nordsibirien meldes om frygi 
telig Kuldcn Noucadefplkene har« mi- 
stet 800 Kamelcr og utallige Faar 
som Følge af den haarde Kulde. 

. 

· Masfesforgiftning. Paris-, 1. Aug. 
sJ Bezüer og dens Omcsgn er over 

400 Personer bleven alvorlig syge 
isstksr at baue spist Brod, der altsams 
mcxfftammedc fra famme Bogen 

J Worms, Tyskland, er dannet 
Hm Muh, hvis Medlemmer hverSøns 

dag Morgen barbenede foretagerllds 
skngnsr i OmkgIIAL Silubbcns Fur- 

thmnd or, markeliqt not«, en Slomas 
gessmeftct 

å Prinkcszfe Frone af Nisus-Im 
«Pr1ns Heinrich-Es Ikemalkndcn bar 

Pan den esn»cls"kc Manne-Z Flyves 
splads foretaaet nogle Flnvninger, 

vaa bvilku der staat-des en Højde 
as 300 Meter. 

! De engelske Striker. London, 2. 
August Over 12,000 Havnearbejs 
dere bar nu ncdlagt Arbejdet. De 
krasvcr en Timcløn as 8 Pence i den 
normale Akbefdstid og 1 Shilling 
i Timen for Overarbejde. 

. 

Stor Brand. Berlin, 31. Juli. 
»Til Morgenbladene meldes fraWars 
schaut J Guvernemontet Lublin er 

den lille By Konskavola nedbrændt 
zfuldstwndiq Over 300 Oufe er 

»bm-ndt. Qgina Menneiker skal væs 

sie mitkommen. 

Etui« Arbcsjdsjskonflikt. Zluttkmrt, 
!31. Juli. Tannler Motor Akticscsls 
ssfnlust bar Vordem Eitermiddag ind- 
Iitilcht Triften ima iin Fabrik paa 

jGrund af m Konflikt misd Arbojs 
Hierin-, der for-langte nokilc afikodi- 
Hede Arbeitner genantagot. Fabrik- 

kon lusfiasftiqedo AZW Jlrbcsjdcsrck 

» Erm- and Eidam-sc Ungarn, 
kl. August J Landslmen Erri- i Ti- 

Jitriktkst Oldonbum or der udbrudt 
Im imr Brand. Hm Linse er nob- 
brwndt oq on Masimde Hut-Ihm iu- 
dcskwlnwndt Vi«mides·miet kunde paa 
Nil-und of Vaiidmamiel intct ndrcttc. 

« 

Tot fordrovno Konqohusx Portu- 
gal-J chcriim bar Dein-tut, at den 

afdødis Troiminq Mai-its Pius fastc 
Ichndomme i Portugal ikal hort- 

saslges ved Aukti0n. Tores Værdi 
auslaas til R Mill.: men af dctte 
Boløb skal fxsrit hondes Gæld til 
Statt-n oq lPrivate dækkes. 

.Nedsmrtct. Jnnsbmck, l. Aug- 
Geueraldirektør Albert fra Wies- 
baden er under Vesiigning af »den 
mdc Ver-g« vcsd Karer Søen forulvki 
kct vcsd chftyrtniiig· Liget fandtes 
i Aftes. En Embedsmand Bezek fra 
Jnnsbruck er umkommen ved Nod- 
fmrtnina i Solftein. 

O 

Fltwemaskinen vom Krigsfartøi. 
Paris, 2. August Flyvercsn Aubrun 
bar foretaath en Nackte Flnvninger 
over thsden ved Chorboum For at 

konstatero, om man fm Flyvemas 
Wink-n san obferverc llndcrvandsi 
baadcu der er dykket ned. Forføgene 
lnkkedois fuldftændigt· Flyveren var 

i Stand til at observere Unders 
-vands«baade, der befandt fig 6 Me- 
«ter under Havfladen. 

Oprøret i Yemen. London, 31. 
Juli. sTil Reuters Bureau melde- 
fra Hodeidm Tilstandene er uptil- 
fredsstillende, og store Forstærknini 
get ventes fra KonstantinopeL Der 
er allerede landsat 3000 Mond i 
Hodeida Tet menes at Torghut 
Zbewket Pafcha ikal tage Overkoms 
mandoen over Tropperne. 

Tørke i Indien. London, Jl. Ju- 
li. Til Reuters Biireau telegraferez 
im Simla: 

.sZuIvdcle11 cif Indien lider under 
Tørke. Kornet fvides af i Central- 
provinserne og i Punjab. Regn er 

haardt tiltmsngt i Naiputana, paa 
Hain-den Kathrawar, i Gujrat,-og 
Sendkx 

Eaafremt Tørken skulde vedvare 

jcn balv Enes Tage endnu, vil den 
indisfe Ncgcring blive nødfaget til 
at qribe til de fædvanlige Forholdss 
reglcr mod Hungersnødem 

-Forbudt«" UdrilandringQ Agchia 
LZtisiani met-dolor: Da den italien- 

kshs Rogering bar trktffet allomuiige 

kfwrdotdsrcgltsr for at hindre Ko- 
leraens Fremtrcrngen tillldmscdrers 

Edampsrsnu paa fwilkc den hell-Dr ikke 

rbar vist sm, haode Regeringen ven- 

tvt, at den nmentinfkv Neapring vils 
»di! have viit Tilkid til dcsns sandte- 
Hnande ou knde hpaivct at lade Udi 
Evandwrikibenc lediagcs af Sundhedss 
jinfpcftørcr oq havde ladet Udvans 

Hdrerikibiene ilippe for Karantæne i 
Ankon1ftbavnene. Da den argentins 
sie Regering imidlertid ikke hat 
aiort bette, bar den italienike Ne- 
gusrinq, for at værncs om sin natio- 

Enake Æm udstedt,et Edikt, ved hon- 
kct al Udvandrinq ska Italien til 
Simonian forbydes. 

Ei russifk Forfvar for Eksfhahen. 
J en ledende Artikel af 1. Ang. pro- 

tefterer det russifke Blad »Novoje 
Vremja« mod den perfiske Regerings 
Ildsasttolscs af Prisen paa Mohams 
mcd Alis Dom-d. Og det humant 
sindede, nltrakonfervative rusfifke 
Mad vrotcsftcsrer i Menncfkehechns 
oq Kriftendommcsns Navn (!). 

Macht findt-r drt eiondommeligt, 
at innen nf de Tnv Versiske Miniftre 
smr reift sia i Anlcsdninq af Vosknlds 
ningm mod den nuvckrcndc Zbah 
Tor at vasrcs Isidor-worden« (!). 
(Som bekpndt or den nuvcvrende 
Zlmä Søn nf Mobammed Min 

Lq .,Novoio Vremia« er forarget 
over-, at innen of Ncsvrwspntanterne 
for de kriftno enrnvasiskks Statt-r bar 
reift jin mod dennc ..kannibalske« 
ZHE fDer bar anst adskilligt af 
liqnende ,,-Kannibalismcs« i Rus- 
land. Tom »Novoic- Vremfa« bar tiet 
stille tiU 

Stor Tømmsekbrand. Sand-South 
Sverrim 2· August. Ved Tolvtiden 
i Nat opstod der Jld i Johannisdal 
Savvwrks ftorcs Vræddeoplaa ved 
Alnø Fund-et Jldcn bredte sig used 
rivende Hurtiahed, men fyntes ved 
Ettiden at vasre nogcst i Aftagende. 

Flere Dammre dcltaaer i Zlnks 

l ningsarbejdet. 
-—— Brand-en opitod Ved ihn-Wut- 

niim i un olisktriik Moior i en af 
aniiiimcsrsiis. oq licrfm brvdte den 

iia tin-d rioisndo Haft til Lagcrlmgs 
ningisrnc on Brasddisoplaactm der 

Ema Grund af den fidste Tids ftore 
Tøisko burtiqt ødelagdes fuldftændig. 
Vcd Signal» med Savvcrrkets 
Danmiirone tilkaldtiss hurtigt 10 af 
Distrifteis 12 Flodsprøftser, men det 
lnkkcdosks ika disics at redde den store 
Direktioiisbolia, der nedbrændtc til 
Grimm-it 

J alt brasndtc der 3-——-4000 Stan- 
dard sacht Tra- og ca 1500 Stan- 
dard andet Træ til en iamlet Vier- 
di af 6——800, 000 M 


