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Tiiliiimuiugeu 
til Ein-alm. 

Hvad U. S. get for at itandic den. 

Unkle Sinn hat end-m Land not til 
sine Bern. 

Jst-p- Wniliingto;: striva Udvans 
thsdein-IM- n«; noro nosde « 

somier til Co- 
naon tx- j itaoiq Tj«iageti, oq en on- 

den littmidringisitrwu im United 
Sinne-« .c-.:« lusanndx .11 aaa til Mexi- 
co. M. ginr zijon Lock-flog over, at 
ikio muser end 50 Tniindc Familie- 
iasdre T lwilke de ileiic um« dyqtige 
Fomicssr udvandrede 1909 og bo- 
sotte iip under det britiike Flag. Alle 
dickie ride Benge, nmaitc ingen 
under KLCWL iaa at mindit 850,- 
0«(i,»i«(- as aode U. Z. Penqe toges 
im dem Land og mibmgths i kanas 
disk Eins-dont Tillokkclien of billigt 
Land c« Jan-L og saa længe det konas 
diite Ncrdociten tilbyder Hjoiniøgerc 
sine icirisciicliqe Eli-tust for en lav 
Pris- r-? Jndimndrinqon rimeliqvis 
mdeE-sc Lnndvriieme itiger imidlers 
tid imfw on nanr Canadas Land, 
der Cassius frosLX til 815 Acke’eii,iviii- 
der, Ton er det iandinnliat. at Anleds 
nimm-. Ior Hieniiøneris i vor eqen 
Visite-n ril Viie iikv tiltmskkendc not 
til et cæmme on for Nordneititrscns 
men. 

Ex« ssg nat-, der ofte linke-Z fraHjems 
spnmy ek, ot der nimmler Dolysning 
out tikxxsrnqcligt oiieiitligt Land-Im- 
t 

» 
Oc- j dct veitlige Statt-L Vort nops 

onncs riientlige Land —- Alaika og 
Øbeiidfclierne fmregnet — beitaar 

; oi omfrnm 370,m«)0,000 Arres. En 
itois Ti-; ni demi er bieminldt oa 

uirnmksrrt nden Jrriqation Der er 

doq ili s ElIlillioner Arke-J as naiv- 
nirntnsst Land aaiieiit for Erstling- 
og Hirn-ruf inwi- kan taqc 220 Acri-s. 
Vcd Tkxknldt »Hm iarminq« overvins 
does Bis inmmelinlch Negniold, og 

ne: ei distte Land tagt-s. 
«»iilk-i»elien oi ilere itore Jrris 

gationukbejdet, iotn Regerinaen hat« 
for, vi! aive Anlednina til at vaslae 
JrrigatiomFatme i ilere Stoter. For 
at jin-bekomme Kraoet om Only-Z- 
nina nnqaaende iaadant Land har 
,,Neklmnation« Tieneiten i Washing- 
ton ntiitedt beitrivende Pamiletter, 
iom one Forlanaede iendes pr. Post 
im »Stntiiticion. U. S. Neclamation 
Service Waihinqton, D. C. —- For 
Tiden tjlbydes der ilere yoverliqenAs 
ledninner. 

Poe Bele Fonrche Projekt. 
Sanft Dakota, er der 60 Forme, be- 

stimmt-c- ai 40 til 80 Art-es lwer. Be- 
stalinaen for Vandretten er knn 830 
pr. Arn-: iørite Udbetaling i Forikud 

ists-Most or. Arte, Reiten betales i 

ui aarlige Afbetalinger nden Renten 
The Huntlen Projekt, Mon- 

tana, tilbyder Hieniiøgere 224 Far- 
Me ai Land, iom kan ooerrisles, gen- 
neminitlig 40 Acres bver. Priien for 
Vandretten er 830 pr. Acke, og des- 
uden man der betales Pl pr. Arke 
for Lan-det. Fsrite Udbetaling er 

Q4.6(s pr. Acke, og Reiten udbetales 
i ni oarlige Aibetalinger uden Ren- 
ter. 

S b o i li o n e Brust-steh Wyo- 
ming, tilbyder«257 Farme af Stir- 
relic im 40 til 80 Acres hver ai 
M, iom san overrisles. Baudert- 
ten betoles her med 846 pr Acresx 
en Tiendedel betales itraks og Re- 
iten i ni anrlige Aibetalingee. 

Snn Riner Projektet, Mon- 
—- 85 Favme ledige, Stirrelie 

Xexes hver, Vandret 830 pr. 

Bedligeholdelie og Operatlon 
50 Sti. pr. Acke. Fsrite Betaltng 
FULL Reiten i ni aarltge Nibetaltns 

see uden senkt 
U m a ttlla Projekt-et Oregon-—- 

--70 Forme, iom ikke er taget, 20 til 
40 Ums hver af Wrrislingslaw 

1 

Vandiset 869 pr. Acke, Vedligehol- 
delse og Operation 81.30 pr. Acke. 
Førfte llddetaling sl9.30 pr. Acke. 
Reiten i syv aarlige Afbetalinger 
uden Renten 

Stuttelig bemærkes, at nævnte 

For-me er beliggende i beboede 
Lan.ddistrikter. Der er Naboer, gode 
Befordringsmidler, Byer med Bu- 
tikker i Nærhedem Skoler og Kirkeic 
Paa flere af disfe ,,Pkoiekter« er dei- 
8 Farmhuie lang-s Hovedvejen i hver 

«Mil, lwod det qiver Landet et mere 

forstadsiigt end landligt Udseende 
sPaa alle dis se Siedet var sidfie 
Ams Avling tilfredsftillende Fragt- 
Ifarcneren, Kvægopdrwtteren, den al- 

'mindelige Landbruger, Rodfrugtdyrs 
-keren vil finde, lwnd han iøaer pna 
«een eller flere of disie Siedet Der 
ifordres ikke starre Kapital for at 

zgøre Fremgang paa en af disie Far- 
iine end non en Hvedefarm i Cassa- 

da, og Fordelene ved at blive i de 
Forenede Stater øges ved det mil- 
dere og behageligere Klima i en nf 
bis ie Jrrigationdale 4 i 

Postunderskudetgaar ned 

WoiliinqtonIL ..C l) April s- 

Generalpofimefter Hitchcocl forudsis 
ger, at den nnværende Adminiitmi ’ 

tion ved Udgangen ai sit ferer Bud- i 
getaar vil kunne pege paa en Ned 
gang af 810,000,000 i det Postunsd deriiud pan si7,480,000, soni denz 
arvede fra det foregaaende Aar. 

» 

Underskuddet for fsrste Halvdel 
as iiideværendse Budgeiaar var si« 
072,000, mod 810,286,000 i fsrfte 
Halt-del af fertige Budgeiaar, alt- 
faa en Nedgang of mere end 86,- 

»W0, i Lebet af feks Maoneder. 
,,Organifationssarbejdet fortscets 

wies fi«eiiideles,« siger Mr. Hitchcockx 
»du jeg trot, at dersom Konsresien 

«nedtaqer de Forandrinqer i Pofilovi 
!givningen, sosm jeq bar foreilaaet. 
Evil det i ijet af et Aar til være 
l muligt at fna Pofttfenesien til at be- 
«tale fig, til Trods for dei umaades 
lige Tab, iom Portoen for anden 

iKlasies Pofiiager fomnlediger. « 

( 
i 

sGuv. Hughe5’ 
ekStra Budfkab 

illilmny,)k.«2)..12. April 
Studeer simlnsz musrfendte Louisi- 
laturen et Els tm Musik« i Mam, 
i lwilket ban forlanger Altd: ssiEonqeh 
og Brandforsiskringsskandalerne grun- 
diq under-sagt Superintendent Hotch- 
kiss lediaqede Budskobet med en 

Newport over fine Underieqelser i 

Anledning af enkelte Brandforsiks 
ringslelikabers For-hold til de of 

HLmislatnren vedtaqne Lone.Son1 
g Enan nu sinnr, er det godtafort, at 
disie Brandforsikringsfelflaber i de 

sidste 10 Aar hat anvendt MIC- 
Imm til at beitikke Lovaiverne i 
"Statens Kapitalium 

Guverner Hugbes figer i sit Bud- 
ftab, at disse nhygaeliae Afslørins 
ger bar fyldt »hver ærlig Borger 
med Skakn og Forbitrelfe,« og han 
forlanqer de fkyldiae tiltalt og 
firaffet 

Rockefeller atter gavmild 
New York, 12. April. — J Le- 

bet of en halv Time indfamlede Med- 
lemmerne af Fifth Avenue Baptists 
kirke sidfte Sindaa 8324,000 til 
Opfsrelse af et nyt kkorsamlings- 
bus. John D. Noclefeller lovede 
at give en Dollar for hver Dollar, 
Menigsheden kan indiamle andetsteds, 
indtsil den bar en balv Million, hvili 
let Belsb den -nye Kirke ital koste. 

Berlin, 2· April. Til »Lofalan- 
zeiqer" telegrcvfereg fra Mai-ow: 11 

Arbejdere i Fabriten Hintzer er 

bleven kvalt af Gas. 75 Minder kun- 
de reddeg med Nsd og nceppe 

T« Mem-, 
Tafts Jernbaneforslag. 

i 
i 

i 
i 
i 
( 

Izu-flach J .P. Morgan og 
Wieketfham ringt-thesi l 

Washington, 12. April —- Jena- 
tor La Zollette brød i Tag en langz 
Tuns-lied, idet lian anareb Adminisl 
itrationcniz Jcrnbanefori1aa, J. P. 
Morgan da GeneraladvotatenWickers 
il)ain. Uidt ienere agter La Follette 
at drøite Jerubaneforilaget i dets 

Enteltl)edei·. JDaa iøate han at paa- 
viie, at For-singen am der blioer ded- 

tagei, vil legaliiere de ,,1nergci«s3«, 
ioin nn er iorlmdt nnder Zherman 
AntitrnscsLoven 

Den indnittede Sag angaaende 
Zannnenilntning af New York, Newl 
Hain-n C Hartford da Voiton Dzk 
Maine Jernbanerne dnælteis der ned 
i ilere Tinte-L idet den nationale- 
Itdininisnaiians Funktionærer og 
andre befkyldteg for at have til Hen- 
iiat at tiliideiastte dlliasiachnfett-II 
Doinitoleiki Uendelse da itøtte et Mo- 
nopol, iani repræienteres ai Mor- 

gan-Jnteresferne. 
Eenatoren talede oin en Ytring. 

der tillaadeis Prceiident Mellen oa 
Vice-Præiident Vyrnes for New 
York, New Haben sz Hartford, og 
iaa ndbrød han: 

»Maiken er faldenl Vi hat alle 
gjort Mr. Mellen Uret, stor Uret.l 
Heller ikke er Mr. Byrnes jom Pri- 
vatmand eller i nogen anden Kapa- 
citet end storpomtionstjener denPras 
ler, ioin Presiendtalelier giuer Ind- 
tryk af. Beaqe disse Mænd og andre 
af iannne Flugs er kun hyrede Me- 
gaionei·, gennem lwilke en tytnaliet 
Finansniand berufet af Madam og 
Mant, brøler iine Order til Aktie- 
1nartedet. Brett-sieh Domitole Re- 
aerinaer on Nationen Vi bar lnttet 
til Mr. Morgan.« 

,,At gøre Jernbaner til offentliat 
Eie er et bittert Stridt at tage«, 
erklærede Senator La Faletted »men 

deriom Mr. Moraan istte vil lade 
den nasldiae AltonopoL ban er i Dag. 
nnderlceaae offentlia Reqnlerina, saa 
tvinger ban felv konservative Mcend, 
der liidtil bar iryatet det, til at aaa 
ind deman. Utøilet Monopol er en 

«llninliq«hed, oq derfom Mr. Mor- 
gan tvinger Massachusetts til at væls 
ge intellem Socialisme og industrielt 
Slaveri. iaa bliver der intet Spsmsi 
maal ont Udfaldet·« 

»Det er Brud paa vor officielle 
Forpliatelfe oa Fokrcederi for os i 
villia Uvidenhed at tilftemkne enLovs 
aivnina, der er forberedt og forelagt 
os af Generaladvokatem oa rappors 
teret til Senatet af Komiteen ior 
mellemftatslig Handel, nsden Overs 
vejelfe eller endog Lejlighed til Overs 
vejelfe of dens Udtryk oa Beftemniels 
set-« 

»Er det den viie Lovgivning som 
ikke er Udtryk for en hastig Impuls, 
men en moden Auskuolse, Udtrykt i 
Partiraad, som Generaladvokaten 
fagde i sin Tale i Chicago fornylig, 
der ital pregies frem til Vedtagelle. 
Dei er for laadan Lovaivnina, at 
Generaladvokaten anbetaler alle, fom 
ikke vil ,,læfes« ud af det republikans 
ske Parti, at komme i Linie. 

»Ja, deriom vi standser og spir- 
ger. dersom vi ikke er fævdigr. over- 

beviste paa« Fochaansd, til at stem- 
me for saadan Lovgtvnipa uden fsrft 
at anders-ge de Forhold, den angamy 
uden Kensdikab til, lwotledes den vil 
virke i fin Anvendelir. uden endoglaa 
at lpsme om ·’«de Grunde, der harj 
gjort liq gældende ved Udarbekdelssen 
as zapfte-get iqq beskycdeg vi tot 
,,at ftøtte og opmuntre Fiensden«, 
udfkældes af Generaladvokaten foni 

F o r r ce d s: r e mod det republikans 
ske Parti og trues med Administrai 
tionens Uvillie«. 

La Follette betegnede Wirkerfham 
sum en Mand, der indtil fornylig 
bar været ukendt uden som Sagføs 
rer for Fortsetningss og Penges Jn- 
teresziferne i New York. 

Russtiiswlinsaad 
Finlando Forfatning knldkaftes. 

Men det nnttcr ikkc at proteftcre· 

Helsingiln«i, 31. Altar«-. Bladene 
bete-quer existennniq Minister-wadete- 
Lovforslag Den ni meddelte i Tit-Z- 
dagä at Loniorflk1q, der angaar Fin- 
land, ikal disk-res- af kiiigsdmnaenL 
sont en Knldlaiming af Forsatningen 
og darben-de ior Finlands Antonds 

m-i.»H!ifoxidsindsbttidet« ikrivelc Den 
rusfiife Reakrings Vej er den rene 

Stntsonivasltirixm, lwdr Minnen ni- 
qør alt, og Reiten ika bar noget at 

link-. Bladet anin det doa for litten- 
kelig1t, at nun oil ødelcque Fins- 
lands Forfntning og brnde den For- 
pligtelie, Keiierdømnket bar paa- 
tcmcst fig til at reinektere Finlands 
Net til ieloilasndig Lovqivning og 
Fo:·valtninq. 

— J Senatet blev det kejierlige 
Manifeft i Gam oplæft. Senatet veds 
tog enfteimmiqt at offentliggøre Ma- 
niiestet og Timks at oversende Lon- 
forilaget om Forholdet melletn den 
finfke Lovgivning on Riaslovgivnini 
aen til Landdagen, for at den kan 
aigive sit Zkøn Den fonitituerede 
Porknrør proteitisrede mod Zenntets 
Beilntning og erklærede. at Mani- 
ieitet itred mod den finske Grund- 
lov· « 

Et. Petei·sborg, 31. Mart-Z. Ved 
Foi-lmndlin,1erne i Ganr i Rigsi 
dumaen om Lovforflaqei nnqoaende 
Finlnnd erklærede Føreren for det 
konstitutioneltidemokmtiske Parti 
Milinkom at Regel-innen forlangte, 
at Dumaen skulde begaa en ulovlia 
.Handlina. En Lov iom den foreligs 
qende kunde kun tilveiebrinqes ved 
Vedtaaelie af Finlaus Lovgivningsi 
myndiqbed da efter Landdaqsstatw 
ferne af 1869 Ændringer i Grund- 
loven kun kunde finde Ssted efter 
Kesserens For-flog oq i Overensftemi 
melfe med Lan·ddagen. Kefier Niko- 
laus havde 1894 lovet ubrsdeligt at 
over-holde disfe Looe. For Ksrcenkels 
sen of dette Herfkerord var de an- 

fvarlige, der ledte Sedfkeren vild. 
J Centrum-T Ravn talte Gren 

Venninqien. Don ,bævdede, at Rin 
dumaen on Rigsråadet davde utvivls 
iomme Nettiqbeder i de SvømsmaaL 
der anaik hele Rigets Lovqivning. 
Detie freinaik ligeledes af Manifes 
ftekne of 1905 og 1906. De finske 
Landdaqsfmtutter berettiaede ikke til 
at liasvda at det ffokeliqaendeSpsrgsi 
maal iknlde afasres qennem den 
finfke Louaivninq, idet det bei-arise 
bele Riaet. Finland bavde faaet in- 
dre Selvftnrex men Miljukow havde 
fortangt Finlands Selvftyre som 
Stat» Duman vilde med Taknems 
meliabed fslge Kefferens Kaldelfr. 
fVedvarende Bifold fm Centrum oq 
Hsfre.) 

Roosevelt 
Præsidentkandidat. 

Tot forlvder qennom Korrespon- 
danccr fm Italien. at Theodorc 
Rom-wert skat Mast-kamt sin vir- 
lig til at lade sig stille fom Kondis 
dat til ncrfte Prwlidenttvalq, dersom 

lmns Parti snsker at apsftille lmm. 

Men det er da sagte-us tidlig nok at 
ndtale fia om dcst ottdtm. 

Jorden rundt. 
i 

l 

i 
z Verdensudstillingen i BrüsseLBels 
Igien, ventes bestemt at ville blive 
saabnet den 23. April. 

« 
« 

l Iszuelpeforeningen for Tanfke i 
TNokge hat i 1909 udden 185 Un- 

iderftøttelser til et famlet Beløb af 
c 1,331 Kr- 

O 

E Politiet i Paris-, Frankrig, hat 
,paagrebet en Falfkmøntnerbande paa 
78 Personen Franskmænd, Jtalienere 
sog Russere 

l Ton internationale Udftilling som 
«skuldc have været afboldt i Zum-» 
mer i Onfo Siberien., er bleven udij 
lot til næfte Aar. 

. 

J Jlmentina hnr man arrefteret 
en Rom-Wunde ak Clsiienere, der for- 
tasrede de Meintest-Au sont de morde- 
dc«o,q ndplnndrede. 

. 

J Smyrna, Lille Afien, er 14 
Mennesker bleven bidt -af en gal 
Hund og i ftcrrkt lidende Tilftand 
ført til Konstantinopel 

. 

Ulyfker. Lissabom L. April. Ve·d 
den onrtngisiske ant raser der en 

voldsom Sturm. En Fiskerbaad med 
11 Mond om Bord er gaaet under. 

l 

s Amsterdka Holland, 2. April. 
;Direkti-onen" for det vefttndiske Post- 
·dampfkibsfelfkab erklærer, at det nu 

man aner for afgfort, at Selskas 
bets Tamper »Prin-3 Wilhelm Il« 
er qaaet under med Mond og Mus 
Ratt-en til den W. Januar. 

I 

Junneliusstmaet. Hamranda 
Sverrias nordligfte Købftad), 2· 

April. Knrlen Jobnnsfon der, soni 
man nil mindes, var tiltalt for 
Mord7k1rføn paa Paftor Jnnnelius, 
er i Gam« for beoidft Mishandling, 
dog ikke med den Meninq at drcebe, 
bleven isdømt 1 Aar 8 Maaneders 

.St·rafarbeide samt for Toneri 4 
Manneders Strafarbefde 

Det truende Finland. St. Peters- 
borg, 30. Marts. Efter en 2 Timerss 
Forbandling vedtog Rigsdumaen al» 
benvife Lovforslaget om Finland til« 

let Udvalg paa 21 Medlemtner. JmodY 
Iftemte det konstitutionelt demokratier 
Parti, Muhamedanerne, Polakkerne, 
Arbefderpartiet-og Socialdemokras 
lerne. 

s X 

; Russland-:- ,x»l.1ado, London Il. 
«Marts. Oewasreude Blade meddeler. lot den rusfiike Regt-ringt lmr udars 
beidet et Flaadepwgrmn for de kom- 
mende 15 Aar. Den famlede Udgift 
ved Programmets Geiinemførelie an- 

ilaaks til 70 Mill Pd Sterl. Kron- 
ftadt vil blirw gjort til Soveditøttes 
punkt for Flaaden 

BallonsUlykke. Paris. 31 Mai-ts.l 
J Luzaiess ved Pontaiie landede i 
Gaar en Ballon, i livilken befandt 
fia L Personen Da Landsbyens Be- 
boere ilsde til for at asfiitere, ekss 
plodere Ballonen plndselig. bvorvcd 
Luftskipperen oq 4 Perioner til blev 
sum-et Eksplosionen foraarsagedes 
ved ett brcendende Tændstik, iom en 

Cyklist bavde kastet fra fig. 
i 

Amundsens nye Ekspedition. Chri- 
stiania, 2. April. Det norske Stor- 
ting- som i Ffor bevilgede 75,000 
Kr. til thandfættselse af »Fram«, 
der vie-s of Stateii, i Anledning af 
dets Benyttelfe til Amutfdiens nye 
Polarekspedition. bar i Akten med 
M St· mod 42 forkaistet et Forslag 
ont at bevilqe vderliaere 5000 Kr· 
onrlia i 5 Aar til Mandikabsløns 
ninaer under Ekspeditioneit 

X 

Breslau, Schleifen, Bl. Mart. J 
et herværende Hus fandt der i Af- 
tes Kl. 8 en voldiam Gaseksplosion 
Steh, saa hele Hufet ftyrtede sammen 
og begravende alle Beboerne under 

IRuinerne Til Kl. 10 havde man 

fremdraget 8 døde og haaridtfaa1·e«de. 
En Herre, der gik forbi Hufen da 
Eksplsosionen fandk Sted, fik Hovedet 
fuldfiændig knuit. 

l 
— J alt blev 3 Perioner draebt 

»or( 9 mere eller mindre baardt saas 
irede 

I 

Paven revier Janjens. Rom, 13. 
April. —- Vatikanet har givet Be- 
smyndigelie til en Erklæring med 
Hetiiyn til det Besøg, som Abbed 
Lawrence Janssens, en af de Icerdes 
ste Benediktinere aflagde Praeiident 
Rooieoelt itraks iør denneis Afrejie 
im Rom. Abbeden traf ikke Rooies 
velt bjemme, men efterlad sit Kart, 
hvorpaa ban sskreIZA at han ønskede at 
takke bam for den Statte, han ita- 
dig bavde ydet BenediktinersOrdei 
nen da den katolske Kirke i Almins 
deliahed i Amerika under sin »glirn- 
rende Karriere« som Præsident, hvils 
ket han haabede, han fsnart maatte 
blive igen 

J Vatikanets Erklcerina hedsder 
det: »Den hellige Fader bar bøilig 
misbiwiget Fader Jansiens Henvew 
delse til Mr. Rooievelt, da denne 
Handling kan blive gjort til Gen- 
ftand for en Fortolkning, der er an- 

stødelig for den hellige Faden Fader 
Jansjen handlede efter egen Tilskym 
delse, üden Bemyndigelse fra nagen-«- 

Erklæringen forklarer yderligere 
Vatikanets Politik saaledes, at ,,det 
ikke snsfkede, at Mr· Rooievelt skulde 
stille Paven i Baas med andre mere 
eller mindre inrsteliqe Personen sont 
han vil roie iig af at have jaget 
i Europa, efter at ban var frei-dig 
nin «"in Jaqt i Afrika.« 

I 

Lig fra Cherry-Gruben. 
Cbemx Ju» 12. April. —- J 

Gaar blev J! Lig taget op ai St. 
Paul Gruben. Te laa i nederite 
Grubxgang omkrinq 300 Fod under 
Doerfladen. Mændene baode truks 
ket fig ind i en Sidegang, book 
de havde lavet sig en ftor Viite for 
at skaffe fia frifk Luft. Paa den ene 

Vinge ai Viften stod der ffreven 
»Alle i Live, 14.N-,ovembe1 Kl. 2 
Eftermiddag.« Øiensynlig havde de 
vekselvis fvinget Viften: thi et af 
Lsigene laa over Haandtaget. Bed- 
kommende Grubearbeider havde til 
det sidite søgt at vedligeholde Luft- 
strøtninen. 

Paa flere af Ligenc blcv der fun- 
det itore Pengeiuninier. En Arbei- 
de:· bcwde 81,40() i Kontanter i sit 
Bette. 

Skovbrand i Minnesotcr. 
Duluth Minn» 13. April. —- 

Skovbrande truer atter der norde 
Minnefota, oa bvis der ikkie inart kom- 
mer Regu, vil der utvivlfomt an- 

rettes ftore Odelæggelien Skoven er 

ineget tor, og Settlerne figer, at est 

Baal efterladt af Fiskere og Jæaere« 
er nok til at sætte Skoven i For sag 

»Flamme. 
; Bot-n Bovey var en Tid i Fare. 
imen Faren er nu farbi, i al Fald 
onr det første. To Tons Krudt, iom 
er i Ncevheden kan blive flyttet naar 

Horn helft der er Fare paa Fett-da 

jDer er ogsaa Brand nær Alger ved 
xDulutH F: Jron Range Bauen, 87 
jMil fra Dulntb. Den dækker mange 

sAcres. oa man kan se Mian paa 

lmscmge Mils Afstand. 
» 

Nær French Rivers Udspring er 

der ogfaa en Skovbrand sont kan 
tilintetaøro flere Foundqu bvi S der 
ikke kommer Regu- 


