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Frygteligt Jordfkælv 
hiemsøger San Francisca 

JldloS truer mcd at lueggc hole 
Bycn i Uska 

Tusindck as znkmipskck muka kukk saakkdc. 

chndomotnbct angivch san hojt sont W()(),000,0()0. 

Mange andre Byek tammecs han«-t- 

0 Disme for Eftettniddac35- 
posten ankom, var her i Byen mod- 

taget ielegtafisk Efterketning om et 

seyn-disk Jordfkcelv i Ean Fran- 
ciscv· Cal. 

Zan ved SU. 53 kom der udførls 
gere :7.!ceddelelfek gennem Posten. 

txt Telegram sra Jan Francigcn 
cvu Cincinnati, O. M. 11·45 zin. 
lnder fanledesI 

..Jiden rafek uden Kontrol. Den 
kiiolder nn pan at ndelckgqe Markte 
Suec-i og et noiet til Polen-e hat«-L 

Bande Weitem Union Oq Pusiai 
Bncninnerne er fuldstcendig Ida-: 
locke 

Inbet of Mennefkeliv ansiaaes km 

til Ists-OF 
Tut egenkliqe Bereininq fra Sen 

Fe-.1:i.ikro luder soijikedest 
Sen Francisco mfiedes i Morneg 

OR April) of en of de mefi Ide 
lcrkzncnde Joidfknlv, sont Bnen bar 
meet hienika of i manqe Aar. 
Idekasuelfens Udsirwkninn et 

merk-, men kendes ikke fnldtud end- 

lle 

J nmle as de tæktesi beboede Dele 
us Vnen, bon Bvxiningeene vor 

namle oa brnstfakdiqe, blev mange 
Elsiennefker drcebte i Ruineme nf de 
tess Hiern. Jldløg brød ud i de 

kamnænfaldne Bngninger on, soz- 
mede Eituationens Rædsler. Man-· 
ne Bnaninger er falden kommen, 
»Von-J Teleaeaph«s Vnaninki er en 

Ruiiibob. Dei var i de of Joh- 
skoskvei haardest biemsøsite Strieg, uk 

Jldeix ndbrgd, on Vandværkets Ho- 
vedLetminger var bleven iifbmdt ci 

Jordfkælvek, hvad der oiorde Si- 
tuationen daabelt alvorkig. 

Tekearafi oq Telefonkedninaer var 

nfhsndi dels af Jordskælvek, deks af 
den elektriske Fokskvtrelse, som freig- 
te Siedet 

Dei fsrstr Sind var san voldsomi. 
at Folk i det sinke Forteiningskvars 
fee flvakede for ak redde Livek, kna- 
kedes frei Pofkal Telegkafkonkorek oq 
andre skore Bngninaer. Dek var ved 
Kl. 5. 15, og endnu KI. 6.30 fskds 
keB Joedrysieksen. 

Sn Tid var den direkte kelegtasiste 
Fotbindelfe afbrudk, da begge de sto- 
te Kompagnie-: havde maatkek soe- 
lade deres Bygninger. Men Kl. 
7.30 var der igen optettet direkte 
Fokbindelse over en enkelk Teaab 
med Los Angeleg. 

En frygkelig Panik herstede i 

Besen, og alle fo’t ud·k Gadetnr. 
Bandveeekeks Dpvedkedninger Ide- 
lagdez af dek fstfke Sied, sae- 
Btandvcesenet intek kunde udeette i 

Retning af Stuf-ring, men faa be- 

gnndte man at sprenge Bygningee 
for vaa den Maade at standse Jlden. 

Redningsarbeidek begyndke M. 7, 
men paa en uprganikerek Magd-. 
Linene droges krem af Nuineene i 
Snekevis. Ved den Tid anllogeö 
Tallei pas drohte M 1,100. 

Den veekdiges City hall, der hat 
kostet 87,000,000 og var en as de 

sinefte Wgninger i Landek, bcev 
odekaczk. To af de ststsie kaellee i 

Besen, »Ae- Pslaee« es »Sk. Fran- 
-ces« Hokek hat-de ehe-Mc Jeph- 

stælvet, men den føtste blev Nov for 
Luetne. 

Det sige5, at Jotdstcelvet omfati 
tede 50 »bloctg«, i hviltet Strsg 
Bnqninqerne blev nceften totalt øde 
legt· Den flørstc Skade er stet pna 
Tit og Sud Marlet Street mod 

Binnen. Lg Jlden siges at hav: 
fejet ben over R tlvadmtmil as Vom 

J dct bele taaet sigeg over IWU 

Bimninqer nl vosre blevet edel-tat 
lst Teleqkam over Los Anaeles 

meldert 
Jan Franctscog Fort-Unions- 

tonrtet er i Rutner, on en srvqtelisi 
Jldlog roter sont Folgte af det fryqi 
teline Jordstcelo Et Tusinde Men 
nester er formodentlin omkontne· Tre 
Hundeede Liq er nllerede draoel 
frem. Mechanic5« Padilion er onli- 

dannet til Liahus; der antommer 
flere Lin boert Minut. Der er 

Brand et Duan Steder. Fuldstckn 
dig Jdelckqgelfc af Forretningd 
tvarteret er Itttndqaaelia. Det er er. 

frvntelin Katastrefr. 
Fra New York hed del Kl. 11.-l.’3 

i Lngdaosr 
De bedfse on stofagtiqste Eintret- 

ninner om Jordffælvet i Snn Fran- 
ligco tnder paa. at den hele By vil 
ltline odelnqt af Brand. Frei dct 

wies-e sllimtt at Jan Jofe tan det 

leg. at Jan Fee-nich er et Flam- 
hielten 

J Ganr Moran lasfteg folgende 
torte (Fftertetnittoer: 

Sinn Francisso bjemsøgtes af 
Jordslcelv i Gaar Morqes Kl. 5.1:'.. 

Antallet af drasble feeltes til 1000. 
oq mange flere er faarede. 

Jlden hat fejet hen over R Kna- 
dtalmil oq lpreder sig frentdeles. 

andvafenet er hindret i at od« 

taqe Lampen mod Jlden, fordi man: 

ge af Hovedledntngekne er afbrudt 
ved Jordsttrlvet 

City Hall, der bar kostet s,7000,-s 
mo, oq Palace Hoteh er breendt. 

Wettern llnion oq Postal Telegraf 
Btmningerne er somngt med Dyna- 
tnit som Fort-g Paa at hindre Jl- 
dens videee Udbredelse. 

J Palo Alto er alle- Leland 
Standfotd llntversitetsbygninger 
paa een mer sdelagte, en Student 
ee dtæbt, og 6 kommen til Stude. 

Asylet for Sindsspage i Neuhe- 
den af Sau Jose faldt stimmen, og 
mange af Beboeme og Sattel-inten- 
denten blev dtcebi. 

20 Mennestet drcebtes l San 
Jose. 

Ejendomstab l Saltnas 82,500,- 
000. 

Oper 81,000,000 Stabe paa Elen- 
dom t Santa Rola- 

Der fettes nok et Jordfteekvftsd i 
San Francisko om Aftenen Kl. 7. 

Even pateollerex af fsberale Trop- 
per. 

Ftre Mennesier er bleven studt for 
Plyndtlng. 

J Aftes brantes Mgende koete te- 
legraftste Meddetelsee fta t Gaakt 

l Jlden Oder sig Bei frem ttl Byeni 
Residensdeb Fortetnlngskvatteeet 

see dsmt. 
s Fell sitzt fea den hjemspgte By 

af Frygt for, at en Tidsbølge vil 

folge Jokdstælvet. 
Ved Midnathid anstoges de ow- 

komnes Tal til 1000 i Sau Fran- 
cisco. 

Døde af Beboere i Et. Agnews 
Sindssvage Afyl 275. 

Døde i San Jofe 65. 
Døde i Santa Rosa sm. 
Døde andre Siedet 150. 
Tilssadelomne, 8000. 

Httsvilde i Sau Francisco 100,- 
’000. 

Ejendomstab 3200,000,000. 
s Areal afbrcendt i San Francisco 
HO KvadtatmiL omfattende 180 

»ein) Rocke-«- 
Endnu til Morgen rasede Jlden 

Itstandselig. Oele »blocl«s sprengtcs 
med Dnnamit og ,,guncotton« for at 

standse Jldens Fremtrcengen. Dxt 
fnnes, som hele Byen et dami. 

Tsen sidste Eftetketning, Bladene i 
Astes brnnte, var fra Kl. 9.20 Inn- 
oq den lkd fremdeles paa, at del 
set ud til, at lsele Bnen vil blipe 
fortwret of Flammerne, og at Je 

dødes Tal er 5,000. 
Under nl der-ne (Flendighed; og 

trods Soldaterne bar studt skeOe 

Liarsvere, sindes der Personen der 

plnndrer de dabe. 
Drulne Mænd liggek omlring l 

Gadetne. Te ha: brudt ind i Sic- 
lkonerne med Flammerne omikmg 

Edem. 
Vandforsnni11..1en et ved at Tier-Je 

op, og Hungersdøden staat for Te- 
ten. 

Fta andre thek paa San Fran- 
cisco Bugten bltver der ved at End- 
lobe Efterretninaer om Odelcqucslfer 
fra Jokdslcelvet, og man mener, ul 
ikle en enefte By indenfor 150 

«Mils Afstcmd im San Fransizo 
yet undsluppen Foruden de alleree·)c 
»ncevnte Byer nckones videte Red- 
wood City, hvor mange BygnLnneL 

Jderiblandt Courthufet, faldt fass-- 
Tmen. 
s Sau langi Die-f lan rælke lau i- 

xBugtens Front meidet det Snnct us 

xfommensinktede Bnqninger, enge-Te 

jRuiner og Ødelæggelsr. 
, J Nacheden af Oakland sank et 

Sinkle Jernbane hell ud af Shir, 
;og Santa Fe Banens ,,round k)at.s;'« 
;oq Ser sdelagdes. 
; leaa i Sakramente led manne 

IVygninaer Stude. 
Endvidere fottoelles der om Don 

oa lllvller i Santa Entz, Monterksex 

lGilrov og Hollister. 
C- I- I 

Sidste Nyt fka Caltfoknia 

Jsm su. 11 i Afteg spTgende 
om Situationen: 

Zimodstaaeliqe Flammer fortw- 
rer Ean Francigco. 

Oele Fortexctingsdiftriktet 11 

Halvdelen af Residensdelen er Im 

tagt i Aste, og Flammeme gør hur- 
tig ertttgang· 

Brandmandskals fra andre Eis-- 
«der vender tilbakje, idet de siger, -1t 

Situatonen er handle-T endog Dy- 
namit og Krudt slipper op. 

Den fkønne By Santa Rofa mcd 

20,0()s) Jndbyggeke i Nord fra Sau 

Francisco hat mødf samtnen Skæbs 
ne. Stort Tab af Mennesteliv. og 
Tusinder et husvildr. 

Beteininger fia andre Siedet vi- 

set, at Hjemspgelsen hat vceret ubxs 

grænset, og et dalvt Dusin Byer er 

odelaqtr. 
Man deutet-, at Jlden vil fuldi 

stændiggøre San Frankfscos Ode- 
læggelsr. 

Foesyning af Fodemidler og Band 
et ved at ssippe op, og der er alle-· 
rede adsiillig Lidelfe paa Grund 
deraf. 

Regeringen sendet hurtigst muligt 
Fedemidler og Telte til den him- 
spgte By. 

Tusinder af Flngtninger hat søgt 
Lv i ossentllge ngninger i Oas- 

«land. 

De mindre Byer Hemde-huren 
Geilserville, Eloverdale, Hopland og 
liiab ek ødelaate. 

Guoernør Pardee og Maycr 
Eclnnitz modtager stadig Leiter oni 

Die-eit- ira forsteuiae Stater og Bner. 
Andre Landes titegetinaer sendet 

Linnpati Telenrammer til Preeji. 
Tent Roosevelt. 

Paciäij lkfladrm sont fagde ode- 
laat, er i and Behold oa vii drinne 
Hile til Jan Franciseo. 

Fra Los Anaeles meldest Et let 

fStett fesltes her i Daa tden 19.«i« 
on klinitelfen innses nt viere almindki 
lixi over hele den sndliae Dei af Ca- 
liiornia. Foll alarmeredes ikte fagy 
lidt, men san Vidt vides, er der irr-i 
gen Ziade stet. 

» 

It- äs si- 

ifndnu tilslliergen i Tag raier 
«Jlden ubindret i Jan Fraticisco. 
Alte Pforte-g Paa at standse dens 

Fremtrtrnaen er fragtest-lese J Res- 
itdensparten af Bnen er Bunninger 
over en liel Mit dienen jprcenatc 
for at standie thdem men foraasves. 

Der er iremielesz Udsiat til, at 
·l—ele Bis-en oil tlive edetani. 

For en sie-r Tel geniaan de ovens 

cui-Orte Beretninaer fra i Vlftees sent. 
Noaet ai det gladeligite, vi fee 

til Ilioraen er at Listen over døde 
» aaaet ned til LIA. Liniallet ten 
des: nntnrliqviszs itle befiemt endnn. 

» 
Vi stal san flutte med lidt fra it 

Lienvidne, der logeeede i Palasce 
.L-otel, da Jorditcelvet kamte Vven, 
ein« sont er ankommen til Los An 

geles. 
Det er Lillbert H. Gonld, Formand 

for tclticaja Gar Heatinn Co. af 
Chicngn Hatt var en nf tre Per- 
soner, fom artiverede i Los Angelcs 

itiaa førite Toa fra Sau Franciseo 
efter Jordsiælvet Han fortcellert 

Jen iov i T. Etaae i Palace HoteL 
da ivrite Stød fandt Zted Jeg 
tastedesis ud af Sengen og halbvejs 
ever Væreliet Jea siønnede sit-als 

iBetndninqen af det flete oa fingtede 
for, at Bhgningen Vilde falde san-:- 
inen. Jea ftyndte mig ned ad Tran: 

Iperne oa var den føtite af Geestern«. 
der viste sig Paa Gnlvet. Tjenerperi 

Ilonalet løb omirina, som de var 

»sec: Samtan Jnden to Minntter 

iettet at jen var kommen ned, var 

itiorridoren fnld af Gesten Fau, om 

Itsoaen af dem, inødte i andet erd- 

Hiatdranten 
s Mel-nd, Kvinder oq Born ftod der 

»med bleqnede Ansiater sont naglccsc 
Itil Stedet Vorn on Kvinder grad 
Its-J lljicendene var nceppe mindre be- 

»rørte. 
T Jen git tilbage til mit Vcerelse ng 

Isii mine ttlceder. oa saa gii jeg til 
:Wefiern Union Office i min Paias 
imas ten Natdranti og med bare 

Fødder for at telegrafere til min 
Keine i Lsss 9lnaeles. Jetzt fandi 
Telearaiisterne der, men alle Tran- 
dene nai- nede. Jea satte mig ned 
van Fortovet on pillede Glis-Zimm- 
tseene nd af mine Fodlaaler og 
tlcedte mia paa. Alt dette antagek 
ieg toa lidt mere end 20 Minutiee. 
oq inden den Tid var omme, var 

alle Bygninqet nedenfor »The 
Palace« for tre «,blocks« et Flamme-—- 
hav. Seenen var frygtelig. Balger 
af Flammet syntes at vælte frn 
FortetningS-Blocken, der allereoe 
var halvvefs fottceret, til andse 
,,blocks« i Nærheden." 

Eiter at have fortalt om en Snaes 
tur med Færgen til Oakland aq 
ttlbage igen omtring Kl. 9,30, fort- 
sætter han- 

»Jeg blev der tun faa Minuten 
Sau gil ieg tilbage til Fætgesta- 
tionen. Jeg hausen at det ikte steil 
falde i intn Lod at opleve lignende 
iaen. Folt i Tusindvis, Mitme- 
ladende frei For-standen stimlede 
omteing Forseltationew De rev i 

Jempveteene tned deees Hemden 
sont-de M galnr. De sjgte at ned- 

bkyde Gitter-t, »g da de ikke tun-IV 
det, overfaldt de hverandre. Fegtende. 
nein Vej frem til Poeten ligesom de 

andre, kom den Tanke for mig: Vi 
et sont Rotter i en Fælde. Havde 
jeg ikle været en stcerk Mand, vilde 

jeg silkert veeke blevet dtcebt. 
Da Færgen ankom, og Portene 

aabnedes, var Trcengslen for of 
naa et sikkert Tilflugtssted nimm 
Full strømmede gennem Passagen 
sum en Bjærgstrøm, der springer 
over Klippen snm den møder pna 
ftn Vef. De, der faldt, reddede fix-I. 
jom bedit de kunne. 

sel. 5 Esterm forlodGould Oak 
land, oq da var Sau Francisco ind- 
hyllet i Røg. Jldflammerne kløs 
vede de sorte Røgsiyer. 

En enden, J. Ritter fra Houstoi. 
Texas, logerede i Golden West Ho- 
lel. Han fortceller om, hvorledes 
ban og flere andre sprst reddede en 

Del Kvinder, der var helt hysterisie, 
og derpaa fig selv. Dei førfte Syn, 
der mødte dem Paa Gaben, var nøgs 
ne og halvt paallcedle Mennesier, 
der lob otiilrinq, grced oq raabte 
i vild Blut-L niedens Bygninger 
tumlede over Ende omkring dem. 

Un anden sigcr, at han var med 
baade i St. Louis Cyclone og Bal- 
timores Brand, men disfe var intet 
imod lwad han her oplevede. 

Il- -l· si- 

waernør Mickev af Nebraska 
fendte i Gaar Morges Telegram 
til Guvernør Pardee, erkloerede Fol- 
iet i Skalen rede til at hjcelpe oq 

sliad om at faa at vide, hvad de 

trtengte haardeft til. Desuden ad- 
fiedte ban el Opraab til Statens 
Befolkninq om ai hjælpe 

Der blev straks subsiriberet 8500 
Ji Lincoln. 

J Omaha er der allerede rejst en 

Sinn af s10,000, og der arbejdes 
fremdeles paa at famle mete. Byen 
vil feude baade Proviant og Perlen-. 

En By over en Grotte. 

Jndbyggerne er skrcekslagne. 

«Bnen Charlesztomn i W. Va. blev 
i Tirsdaqsis plndselig groben af 
Zkrcek ved at opdage, at den er htm- 
get over en vceldig stor Grutte eller 
underjurdisk 3 Mange as Ind- 
bnggerne ftnqtede ftraksz sra Byen, 
og andre forderedte sig paa at flntte 
til et sikrere Sied. Man frygter 
fur, at bete Vyen nma forladegL 

Grotten opdagedesz ved, at nugle 
Mccnd Tirødag Morgen skød Sten, 
og ved den d)i1)stelse, anddene be- 
virkede, faldt Jorden over Grotten 
ned Uq efterlod et Hul. Nogle Ar- 

bejdsfolk vovede sig ned i Hnlen og 
underspgte den i betydelig lldstrcek- 
ning. De opdagede en Sø og sik en 

Ilille Band iænket ned, i hvilken de 
zroede flere Dnndrede Yardd um- 

; kring uden at naa Søens eller On- 
Ylens Grænser. De tnrde ikke vove 

ksig længere, for de fik Lys og fik 
gjort andre Forberedelser for vide- 
re llndersøgelse. Der er Kalkstens 
Formationer i Hulen lig dem i de 
bermnte »Luray Cavesz« i Virginia. 

Vandet i Seen er Inærkværdig 
rent og koldt og har en behagelig 
Smag. Hulen strækker sig fra det 
Punkt, hvor den opdagedes og hen 
under Byen. En systematisk Unber- 
føgelse af den stulde begynde nceste 
Dag. Jmidlertid vil der saa ogsaa 
blive tilkaldt »expertss« for at un- 

dersøge, om der er Fare for Byen 
ellerikke. 

En Kæmpekvindr. 

Ella Hagedormfødt i Steinburg, 
er fornylig afgaaet ved Døden i en 

Alder af 19 Aar. Hun vejede Um- 

trent fire Hundrede Pund. 

Eu vigtig Hojesteretsdom. 
Land-cis ijefteret hat i Mandags 

nsgivet en Dom, fom kan faa sto: 
Betydning for hele Landet. Dommen 
cngaar Ægtestabsslelmisse. Med 
fein Stemmer mod site hat Hofs- 

’steret afgjort, at Skilsmisser, som 
er opnaaet i een Stat, ikle bar 
Retgqyldighed udenfor den Stat, 
lsoori den er givet Dei kan faule- 
des ikke lade stg gøre herefter, at 
Ægtefoll, som ikle kan opnaa Stils- 
misfe i den Stat, hvori de bor, mid- 
lertidig reife-r hen til en anden Staf- 

"f. Els. iil Syd Dakota, for at faa 
Slilsmisse, med mindre de begge 
for Fremtiden vil høre under denne 
Stais Jurisdiktion. 

!Ruskin, Nebr» og Jamestown, 
Kansas. 

Vor rejsende Agent Mr. Jochunsi 
sen geester i disfe Dage Ruskin, Neb» 
og vil om en Uges Tid være i 

!Jame«5town, Kansas, for at arbejle 
Lfor Udbredelfen af vore Boger og 
Blinde Venner paa disse Egne 
leedes at benntte Lejligheden iil at 
anfkasse sig qode Boger og Blade. 

Danish Luth. Publ. haufe, 
Blaik,Ne1-r. 

Tit voke Forhaudlekr. 

Folgende Voger bedeg indsendt til 
os fnarest muliqt paa billigste Maa- 
de, om de haveg paci Lager og iste- 
er besiadigede: 

Den lille Sanger med Guldfnit. 
Ungdommeng Skatkiste, begge Ub- 

gAVcL 
Vejen, Sandbeden og Livet. 
Boqmcerler af »celluloid«. 
Mod Cis-frommen Kun den Ald- 

kmve, lwori Svar ikke findes, øn- 
sleszs tilbagesendt. 

De finere Salmebøger, Bibler og 
inworterede Boqer udfendes ilke poa 
Kommission 

Beløbei for ovennævnle Boge: 
vil blive creditetet Konto ved Mol- 
tagelsen af samme i god Tilstand og 
inden l. Maj. Eiter den Daio ta- 

nes de ikle tilbane. 

Danish Luth. Publ. Dense. 
Blainebn « 

Paul Peterson, Bestyrer. 

Eingriff-Dunst Okdbog. 
For de, som ønster at tilegne sig 

den aktumte enaelfte Udtale af ens- 

qelsfe Ord, da er Ulvestads Engelsf- 
Danft erbog langt den bedste, ved 
at den anqiver den bestemte Udtale 
af ethvert engeglsk Ord med at bruge 
danskc Bogftaver og ved dem angive 
den bestemte Lyd, som skal bruges 
ved Venævnelsen as engelsle Ord. —-— 

Tillige er der fuldstændig Fortlaring 
csver Meningen af ethvert engelst 
Ord, som er angivet. 

Denne Bog er absolut den bed- 
ste for Nykommere hertil Landet og 
anbefales frem for nogen anden. 

Bogen er paa 780 Sidet, trykt 
med letlæfeliqe Typetz og er næsten 
? Tommer W. 

Prisen er S2.50, frit tilsendt. 

Tit vore Kunder ig 
Abonnenter. 

! Vi kalter dem, der hat været san 
iflinke at sende oö vott Tilgodehaven- 

de. Der er endnu mange vi ventec 

Iat høre fra og haaber, at vi ille mac- 

ivente forgæves Hast Benner vi 
imangler alt vort Tilgodehavende og 
ana endelig have det inden 1. Mai 
«»1906. 
’anisy Lut-h. Pubr.hpüsq 

Ækbpdigsi 
Paul Petersom Bestyreh 


