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Zlok gruheusqßåa 
Flut Hundrcdc Meauefker 

makean 

Vræuder i 14 Grube-r Flete Mil- 
liosers Vætdi tobt 

Tom-tm Ont., 12. Juli. Ta- 
bet as Menneskeliv i Borcupine Di- 
ftriktet i Gaarsdagens Brand videö 
at vwre flere Hundrede, og chns 
domitabrt vil belade fig til flere 
Willst-Mr Tollen-. Ihm U nd af 
N, sem Ums implomsret i West 
Dorne Gruben, ved man Beitr-d onl, 
og 200 i Tome mruhen er bleven 
walt. Det btættdte i folgende Gru- 
bert Dorne, North Tonw, Prcston, 
Eaft Trunk-, Vipond, Folco-DOH- 
en, Vlwiladelphim United Porcupis 
nis. Cldsorado Porcupine, Ztaudord 
Jmperial, West Dorne og Succefs. 
Mandt de- døde er Vestyreren as 
West Tcsme. hans Kone og Vorn. 

Tabct i Philadelphia Grube oms 

krinq BRUNO United Porcupine 
STIMME Eldorado Porcnpine —- 

alle Vnaninaer sdelagt: Stondard 
810,0()0. Imperiol omkring Nö- 
00(): Zum-Js, rimeligvis ødelagt: 
West Gruben omkring s75,000. Alle 
Meldinarr giver dog tun 1tf111dftækts 
diqe Fortsftillingek om Tobvt as Liv 
oq Efcndcm i Porcnvinc Diftkiki 
tet. 

J site Vom-, beqyndende i Gaar 
Eitermiddag, for Branden fraStans 
dardiMinen til PotenpinesSsend 
Bredder. hvor den sdelagde Byekne 
South Vorcuvine, Pottsville og en 

Del of Golde-n City fort-den flere 
fmaa Inansan lang-J Eos-L Nogw 
le ilsicsnmsskeliv gic tabt i Nærbvden 
as PorenvincsSsem tue-n de flcfte 
satte Linn til i Oovedgruberne, 
navnlig West Donn- oq Bis Dann-. 

Der Die-v do indcsummsdc Grube- 
arbcsjdm asskaarct fm al lldflugt 
osk nødt It. at sage Tilflugt i Staf- 
teme. Iwcsr Flammeer Tau gjorde 
Ende- mm drcm Liv. Dette act-wer 
5wrlix1 Tome og West Dame Gru- 
benm K Vresson ozx Gast Tome 
Gruben-nd kwor Ekakterne ikke var 

Mle mcsd Tal-, omtom ingen. 
Widerru- i South Porcupine var 

bestrøct zncd dødc LWMWJAIL Oc- 
ste, Hunde og Fætreaturcr. Langs 
Grubcvejme laa Lisette af dem, fom 
sama-des Eggte at undfly. 

Ud af et Stab paa 300 i Dame 
blev km; nogle faa frele: langs 
Land-sorgen mellem East Dorne oq 
South Porcupine, en forboldsvis 
gaben Etrcvfning, fandtes 6 for- 
brændtc Lis. 

Tidljg i Gaar Morgcs saa Mine- 
arbejdenre mkke ngfkycr i Sydvest, 
men ameri- lidct demna- Seneke uds 
brsd Flammer i Lake View i Ub- 
kanten as Porcupine, men «ingen 
ændfede des videre pas Grund af 
de hyppige Lust-Im- 

Fskft ved Middagstid begyndte 
de tntfc .Iii1gkkner at rullcs hen over 

PorcupindDiskriktet Da blev Mine- 
arbcjdcsnus urolige, oq der blev unl- 
mindelig Aktivitet i Lejren. Jlbud 
udfentes og kom snart tilbage med 
den Beste-ZU at Vranden med rasen- 
de Fort nærmede sig gennem Sco- 
ven. Kett eiter Midng var Fyret 
gaaet den over et Areal 25 Mit 
langt og 2 Mil bredt og flikkede alt 
op paa fin Vei. 

Da Situationens Ulvor blev ind- 
lyfendkn blæftes der Brandalarm i 
Grube-Distriktet. Arbejderne, Kvins 
der on Born for omkring i den tykke 
Nag. vom-de Værdigenstande og let 
Vagqogsr Om en halv Time var 

Flammerne naaet til Siedet Hun- 
drehen- flnede fokan Flammerne, 
men de tykke Nøafkyer fænkede sig 
saa lavt, at Flugten vanfkeliggfori 
des. Menge faldt udmattede for-an 

Flantmerne sont de strøg hen over 

South Porcnpine Træbygningerne 
brændte med Voldsomhed 20 Mi- 
nntter efter, at Jlden naaede Byens 
lldtant, var alt tagt i Aste. Alle- 
som undflyede Flannnerne, fsgte 
til Seen, hvor alle Stags Fartojer 
ftilledes til Tjeneste. 

Icculiunelllqkßen 
Bridgeport, Conn» Il. Juli. — 

Med en Fort af W Mil i Zinsen 
styrtede et New Hauen F- Hart- 
furd Ermestog i Tag tidlig ned 
over en 30 Fod høj Viadntt i Uds 
tanten af Byen. En 12 a 15 Men- 
nester vlev dræbt og 55 sauret, af 
hvilfe ZU nmligviss vil da. Vrnget 
kocn i Brand neesten øjebliktelig, og 
then-:- andvcesen maatte absol- 
deiJ for at forhindre, at mange af de 
faarede skulde brasndes ihjel i Bra- 
get. — Aarsagen til den scraskkeliqe 
lllntte inne-:- at viere for hurtig 
Xiørfel ind i Bin-n. Toget var over 

en Time foksintet on da det løb 
med etc-tm Furt, synes Toqet at 
have Evinget og stødt icnod nnqet 
ncm Vindukten med det Resultat, 
at Lotomotivet stødtes af Sporet 
og styrtede i Daher Det siges at nas- 

re den fterste lllykke, der er basndt 
ncm New York, New Icmven ou 
Hartfort Jernbanc i 55 Aar. 

Im Dann-J, Ore., melde-: cnn en 

Juden Jernbane Ulytke fannne Dag, 
i hailten Z Mennesfer dræbtes, "og 
12 kom alvorlig til Skade Aarsas 
gen til denne Ulykke siges at viere 

en »funkink«, bvilket vil Tige, at 
Zyoret havde 5nredt fig under den 
ftasrke Solhede 

21utoinobil-Ulykker. 
Fra sei-amon, Nebr» melch 

Dem til Moral-» at Lml Vlmn 
im disnnc Vn uq Sonnan Finle 
im London lsmqe bl ev imk at iiacs 
øjcsblilkclig durbt i Gast Eitermid 
dali. Dr lortcs i :’littonmbil lang-S 
mod Union Paciiic Jcmbmm vcm 

Ilkordiideik ou idvt de vilde lisre 
unisr Vom-m lwvr Beim breit-de Syd, 
to Mit Oft for Linisrtutk Was-Ir- 
tissks Nile-I ai ist Hurtigtoq mcd del 

Iliisinltnt, at den fort-VII en Cwnrtmil 
bott, nq de nioriigiige farendc Her- 
rpr blev dræbt. 

Fra Nebmika City bereite-s liqu- 
iaa til Akbmen, at Dr. W. D. Gib- 
bonö og Posimeiter Juel Eaton. 
bcgge fra Latium kom alvoklig til 
Zlade i Nin-C da de med dereg 
Automobil lob imod et Hegn og 
vasltodc i Nærheden ai Vom Post- 
moiterem der bejer 260 Bund, blev 
kaitet paa Hovedet imod Jorden 
og fik en let Hierneryfielle. Dokto- 
ren kom i Klemme under Malkinen 
og fik en Arm braska Begqes 
Tilstand erklaskedes af Læger at væs 
re kritisi. 

Guvernør Deneen vidner. 

J Maar stod Gut-ernst- Charlos 
Z. Tom-en af Illinois fom Vidne 
for Lorinter-Underføqelscs-Komitcen 
i Washington Han Vidnesbyrd gik 
ftærkt imod baade Lorimer og Mil- 
lionæren Hirn-s. Han nægtede bl. 
a. at have modtaget Anmodninq fra 
Præsident Takt og Senator Aldrich 
um at ststte Latium-. Men da han 
skulde fortsastte sont Vidne i Dag, 
fkal vi ikke bereite more om hans 
Vidnesbyrd her. 

s Dampskibsnotitfcn 
f «Oscar den Anden« ankam til 
New York den 11 ds. og vil af- 
Heile derfra den 20. ds» ventes da 
til Skandinavien den so. ds. 
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 Blut Brand 

iJIiichign 
Flere Bycr i Skovdifttiktct sdes 

lcrgges af Branden. 

Aiaugc Menncsker hiemlsfe, men iu- 
gkn ontkommca. 

Ton-vit, Micl)., Il. Juli. » Næps 
pp ntere end et hulvt Tusin Hase 
tilbage i An Sohle og Oscoda, —- 

Alxnsna i nacnp mcd en ødelæggens 
do Brand Tagen lang, —— Skovs 
brandc rasende lanng Deiroit- F- 
:Uiacfinac Fernbancs fka Au Zable 
til Ehebongan ug andre Punkter 
paa dcn ndrdlige Tcl af den nedre 
Halm-I under en saadan Tilstand 
tman der lnmrdt til en flor Regn 
i Aste-n for at afvcrrge mnligt Tab 
nf Illienncfkeliu 

Zagen-J Brand i Aldona og Os- 
·cdda sfnldtcii ifke Zkovb1-ande; den 

nddrød i Zlad zhnrdsz ("inaq af 
Jlffnldiritram der var tørre og brnndi 
tun-c san Tondcm Vcd Ehcboygan 
annrndtm et Bier-g df Eadfpaam og 
Mancxncsrnc tun-de Incd at sprng fig 
Nonne-In Vorn. 

Te mindre Byek — Metz, Mil- 
lrrbura og Tower langs Detrvit 

Lö: Qlkackinac Jernbane meldtes at 

»Hm-re i Brand i Dag, og Lewifton 
ji Montgomory County og Alger og 

Turm-r i Art-nat Eo. iagdscs at være 

alvorlig tkuet af Skovbrand. 

s Tkaadtjeucsten fra An Salifks 
nordpaa til Cheboygan var afbrudt 
i Eftermiddag, men Efterketningen 
out Brandt-n i Alpena, Oscoda og 
An Sable fendtes Ass. Preis med 
Tog til Eaft Turms, hvorfra der 
var Forbindelfe til Detwit 

Bestyreren af Weitem Union Te- 
lcqrauii Co. i All-kna, fom anfom 

ltin-d Ton til Eait Tawass i Aftesn ozi 
ivar passiertst Monsieur An Zahlt-, 

kaum-, at dcnnc By var et Flamme- 
lmv. »Im tror file-, der staat et 
lmlvt Tufiu Hilfe tiltumo. Manqu 
Flimtniuqe im An Jalsle tagt-I am 

Bord paa Danmiiilmt Immo, Tom 
,indtoq Fragt i Damm-it Andre 

floftodiss uaa HitrmisZøms Brod 
1du« ua drech nd i Vandet as den 

intensi- Hisdcn Tlssaime fandt Til- 

fluqt vaa Illkarlerne«langiti Jem- 
lsanom livor de lioldt Vagt over de 
imaa Immer as userionliqek Eil-u- 

Idcslcx iom dcs lmvch iman oig fort 
cnich fixi, da do flnqtede ika de fiq 
«nærn«tesnde Flammen-. Minder og 

l 

Vorn slrm as Skrcek oq Himmer 
Amens- dc faa paa den brwndcsndc 
By i Afftand.« Et Redninastoa nd- 
rnstedes i en Fart for at førcs de 

Vdiesmle Kvinder og Born til Eait 
YTawaå Eiendomstabet anflaas til 

« s mo,000. 

Til Morgen meldeci fra Tom-no 
om den store Brand, at man nudj 
om, at 122 Mennejfek er omkomii 
met: mcsn man nimm at der M 
mange- flon-. Enkelte chrflag qaar 
faa bøjt sont MO, misn de er ikkes 
passiven-de Skovbranden var under 
Kontwl i Maor. Den er gaacst hen 
over 1(),000 KvadratmiL et Distrikt. 
der busede 20,000 Mennefker. Fm 

:alle Kanter komme-r der Flygtninae, 
der reddede sig fra Flammernc, men» 

smanae af dem er flemt forbrændJ 
-.-—-—— 4 

En hectemodig Pigr. ! 
Boston, Mass» 13. Juli. —— MrN 

A. L. Fernald fra Omaha, der mde 
iine fem Vorn tilbritfgcr Sommers-IN 
paa Vay View Strand, North Wen-I 
month, havdc i Gaar ved Badningw 
vovet fig for langt ud, og ved sit 
Nødfkrig tiltrak hun sig Miss Lena 
A«-Serns Opmærksomhed. Hun spads 
sen-de lanqs Strandon i Badedragt, 
oa ftraks sprang hun i Vandct, 
svsmmede ud til Mrs. Fernald, som 
det lykkedes hende at redde. 

Ycaudede weidete-um 
Jfølge Melding fka Port Au 

Prinm Hayti, skql Revolutionen 
Dinde Fremgang paa Øen. Det fi- 
gcsxs, at Regeringens Styrke er ble- 
um soaskkot ved, at flere Soldater 
er deferteret. 

Brødrene M’2)2antara har nylig 
været i Forhør derude i Los An- 
z1ksles, Calif., men de paastod begge 
deres Uskyldighed. Det endeligeFors 
vor vil dog ikke begynde føk l. Aug. 
Forfvaret ønjkede det udsat til l. 
December. 

Im Beatrice, Nebr., moldes un- 

Dcr U des-» at der er udbrudt en 

TnjoidsEpidemi paa Aandssvages 
;:’lnftalten der. Tagen forud (Tirs- 
.dag) meldteH der 21 Tilfcrldcs, pg 

Ztmcsrsntcndentem Dr. Thomas var 

blnndt do angkebne. llfundt Vand 
angiveis som Anrfaq til Epidemie-n 

Im en Zur-»Es Bock i Nebraska be- 
«n-ttc»s:s der out en god Regn after 
Zuside zllkomm Easrlig norer og 
Insstccntrale Tele af Statt-n syncs 
uc have faact dort-s Tcl denneGankL 
Rroken Vom f. Ess. fik den bedste 
Nimm man bar faaet der de sidfte 
to Maaneder. 

» Regekingens Avlsbrretning for l. 

Juli, udqivet 10. Juli, vifer stor 
Nedgang fka 1. Juni· Hveden, haa- 
de Vinters oq Foraarshvedem er 

dog kommen noaenlunde op til Gen- 
nemsnitsavl for de fidste fem Aar. 
Hamen staat ikke lidt tilbage. Maj- 
fens Tilftand er fikkert bedredcs 
nieset fide-n Boretningen blev givet, 
da dist- er faldon en lwtndelig Regu- 
masngdis i Mnjslnsltet fide-n. Næfte 
Mnanedslusrkstning vil nccrmere vi- 
Tkn lwnd der kan ventcs sum ende- 

liqt Resultat 

Der flach-:- attcsr i Aar over uhlu 

Priser paa IS i Omal)(1, san Fut- 
tigfolk il«t«iI kan faa Rand til at faa 
II. J Byraadisimødrt i Tircsmmei 
Aste-k- snrcsfloq Nundsmcdlcsm mmeL 
at Byesn selv taqer Jsforrctningen 
i Hamm, bmmcsr Jst)1ts3. lmkmer Js- 
Ou um Vinteren osv. og saaledes 
lmlder rimoliqcs Prisan Forflaget 
ilog zwdt an, oq dot Muts-J, Tom 
man nun den Munde vil nknduirkc 
Jstmfmi i Qualm 

f Osis 

Prassident Taft lmncmdcsv J 1878 
dømtcs Joflma Wade, en holvblods 
Choctaw Jndiancsr, til Dødcn for 
en Forbrydelfe imod en Kvindr. 
Præfident Danks formildede hans 
Straf til livsvarrigt Focngfel Man- 
den, der har tilbragt 33Aar i Fængs 
selet, er nu gammel og fvag og paa- 
staar fremdeles fin UskyldighedPræs 
fident Taft ordrcde i Tirsdags, at 
han straks fkuldc løslades. 

C 

Nasr frosson ihjesl i tun deors 
Parme. Fra Tom-ka, Kansas, mel- 
des under 11. ds» at Prof. Otto 
Maurer ved Statens Agerbrugss 
College nasr var froien ibjol Lor- 

dag Eftermiddag. Professoren 
var gaaet ind i et ,.cold storage« 
Værelse for at heute noqu prefer- 
verede Æg, og Toren var falden 
i eftek t)am, saa han ikke kunde nah- 
ne den igen. Temperaturen dekinde 

svac fra 1 til 10 Gr. under Zcro, 
»og Professoren var fommesrklccdt. 
Eiter manqo fomcrvess Forsøa lvktes 
kedes det ham endeliq at tildmae fta 
en Piqu Opmcrrtfombed vcd at 
bonisbardeke Dort-n med Kander, fom 
var opsbevaxet derinde. 

gcokiwü runsis 
Johan Svendfcns Portræt, malet 

af Hcsyerdahl i 7()erne, er jkænket 
af hans Enkc til vMistiania Kunst- 
museum. 

. 

Motten Luthers Brev til Karl 
den Jst-into er af Pierpont Morgan 
overladt til liejser Wilhelm, sum vil 
skænkc det til Wittcnberg. 

I 

Storstrijke i Europa. Paris, 11. 
Juli. Fem og tyve Tusind Bygningss 
arbcjdcre gik paa Streife i Gaar for 
at gcnnemføre stravet om Ophces 
velfe of Jtykarbcsjdssystemet og om 

Forhøfelse af DaglønnekL 
s 

Zmøreksportørurne i Gott-vom har 
den 28. Juni holdt Møde for at 
trasffe Forholdsreglcr i Anlcdning 
af Zømandgstrcjken. Tor laa 4000 
Tritlcr Smør i Gmel-org og ventei 
de Pan at blivo smdt til Englandu 

. l 

Prinzireqenten af Bayern har oftel 
ndlnlt, nt dlst var lmm iniod at læsej 
umflinfkrcvnc Ylktsmkkotz og tut harl 
lmn beste-nnd at der frcmtidig ikkel 

luan forelasgges hmn Aktjtylker med 
I zlllajlinskrift. 
, . 

I »Parccval V« bræiidt. München, 
«26. Juni. J Eftermiddag opftod der 
Jld i Luftslibct »Parceval V«, me- 
doucs man var i Færd med at re- 

parere Motoren. Luftskibct blev- 
fuldstasndixz sdelagt Der kom ingen 
Mennefter til Stude. 

En Tobakspibe var Skyld i Bran- 
den. 

klinslands Sortehavsflaade. St- 
Uetcsrsborm 27. Juni. J Marinemis 

JIistcricst er man for Tiden beilæfs 
itigcst med Fordere-delikt til Bygning 
Zuf H Drcadnougths paa 2(;,()WTonI 
ihver til Sortehavsflaadeti Der ev 

iullcredc tidligere paa rngsiite Werks-« 
Im lnsstilt « Undcrvandslmadc af 
Enyeite Type til Zortcshangflachii 

Enthoun i Berlin. Berlin, Il. 
Juli. W. Z. Call)oun, den ame- 

rilanilo Minister i Minci, passe-re- 
de lusriqcnncm i Tag paa Vej til 
Paris-D hum- l)an vil lonfercre med 

Illmitierorne um vissc Epigsrggsmaal 
Ei Forbindelies med det nylig arran- 

lgerede internationale Laan for Fli- 
I na. Senere vil han rcsjie til De Fore- 

nems Ztntciz -- 

List-Mist i Bis-um Fru Wusmns 
iinomsl nie-ichs, at man der iktc har 
faaet noqu Meddislelie out, at de 
tyrkiile Tropper itulde have lidt 
det store Nederlag ved Djijan, fom 
man i Udlandet lmr faaet Bercts 
ninger om. Den lö. Mai fandt der 
en llamp Sted mellcm Oprørerne 
og Storiheriffen af Mekkas Tropper, 
der maatte vige efter at have miftet 
150 Soldaten hvoraf de fleite døde 
af Tørft. Oprørerne havde et Tab 
af 250 Mand. 

Davila hin-wer Eustra Wille-m- 
itad, Curacao, H. Juli. Et traads 
løst Tisiegmm fm Vuen Ayre Øen 
meddeler, at General Josc Antonio 
Tnvila hetnmcslig stog i Land paa 
Leu Lørdag Aftem ritt-r at have 
forladt Venezuech. Han er Caftros 
intime Ven. Jfølge de paalidcligfte 
Oplysnitmer, der har værrt mutig 
at indhcntc, er Caftro nu ved Vene- 
zuelais vestlige Grænse i Spidsen 
for 1000 eller flere Mcend. Gan 
forføger at samle en Hast ftærk not 
til at sinkt-· den nuværende Rege- 
ring. 

Nusfisk Bofættelsesforbud. Den 
russiske Jndenrigsminifter hat fores 
lagt Rigsdumaen et Lovforflag til 
Starke-Ue af det russiske Element ved 

nIllhtrnmnkysten og paa Halm-en Ko- 
la. Efter Forschget skal det paa 
Straslningen fra den nordke Gmsnse 
til Kap SwjatejsNoss paa heleenysts 
ftrwkningen og 100 Werft iud i 
Landet, jaa vol som paa Øerne ved 
Kyften vwre forbndt fremmedc Un- 
derfaatter osg rnsfiske Undersaattek 
af ndenlandfk Herfontst og den-s 
mandlige Efterkomtnore at bofætte 
fig til Stadighed· Forbudet gceldek 
baade for Vesiddelse og Forpngtning 
af Grundejendom 

. 

Vallon styrtet i Vesierhavet Em- 
di-n, LU. Juni. Paa Øen Juift fact 
man i Gaar Morges ved Femtiden, 
lworledecs en Ballon med to Pas- 
sagcsresr faldt ned i Bester-haust og 
af Ztonncsn blcv drevct til Søs med 
rasende Fort. kltedningssbaaden lslev 
stmtss fat nd, men kunde innen 
Hjælp bringe, da Ballonens Gou- 
dol bevwgcsde sig af Sted med volds 

som Hurtighed tin-den Banden nmats 
te kcrmpe med Stormen og Bølchri 
ne. Man fandt nogle tomme Sand- 
faskkc, der var masrkedc ».R G. B- 
7()«. En Torpedobaad har slsncre 
forgasvesis cftersøgt Bollwerk om 

hviss Skælme man ikkcs siden bar 
børt noget. 

Paris, 27. Juni. Den i Nord- 
jmsn formande Vallon er sandinnp 
ligvis Valloncn »:’lnd1«omcsda«, ført 
Gent-ge Blondlsl List er den uneste 
af de 9 Ballnner, der Lørdag den 
U. Juni ftcg op lnsrfm om bvis 
Skaslme man favncr Underrctning. 

. 

Opfer-engem For sNichten Hvem 
ital beton- dem? Zelv um det nasppe 
liliver ZU,()()() tyrkiske Pnnd, de 
græske Nøvere Paa Olymposzbjerget 
faar for at udlevere den bortførte 
tyfkc Jugeniør Eduard Nichter, kan 
dct duq jorudse5, at Løsesmnmen 
blinkt megist lustydeliq, oq man dwfs 
ti-: disk-for ntcget ivrigt, twem der 
tsvcntmsit maa vix-re forpligtct til at 
»du-do dissie Betrat-. Tor hat været 
talt liando om den tyrkiskc Fliegkring, 
fom jo man have Ansvaret for Uiiki 
for-hoben i Landri, ng Firmaot Zeig 
i Instin, vcd hviikct Richter havde An- 

sasttisliw men hncsrfcsn Tyrfiet cller 
Firnmot innes at vasre tilbøjclig til 
at betalcn 

Nimr dct kommrr til Stoffe-L ta- 

gcr don antagelig beuge Partei· de- 
nss Tcl of Binde og naar de sure- 
1øbiq stiller fig saa afvisctide, er 

Nrnndm formentlig iun don, at 
Ide ønsker at faa saa lidt fom mu- 

ligt at botan-. J hvert Fald tun man 

facto nd fra, at Løfemancne under 
ten ellcr anden Form vil blive lie- 

talt(-, iaa inart man er blcsveii enig 
med Røverne om Summen, og iaa 
kan man mauske bagrfter fan en 

interessant Proces om, hvis Pligt 
det man være at træde til i ist ina- 
dcmt Tilfælde. 

Landaabnincz 
Jfølge tmiig udftedt Reauingss 

proklamation vil der i en nckr Riem- 
tid blive aabnet et Areal paa ca- 

IIIHWU Acri-I Land i Nord oq End 
Dakota for ,,Ecttlerc«. 

Den one Del dcraf hørcr til »The 
Fort Verthald Reiervation« beligs 
qendis i den midtvcftliacs Dei ai N. 
Dai» oa Nein-n er en Vol af »Wie 
Pinc Ridgc and Rosobud Reservo- 
tions« i Meilette og Bennctt Conn- 

tics, S. Dak. Prisen vil variere fra 
8150 til simo per Acke. 

Udftykninger foreqaar ved Lod- 
trækninq blandt de forud indfkrevs 
m- Anføqcsrts. Jndfkrivninqen findet 
Sted for N. Dakokas Bei-kommende 
fra H· Aug. til 2. Sept. i Bis- 

.mark, Nndesn Eintrime Minot og 
·Plazia, N Dak» og for S. Dakotas 
iChamberlain, Dallas, Gregory og 
Rapid City, S Dak, fta 2. til 21 
Ost Mil. 


