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Fra de hjemsøgte Egne. 

Rig Hietp i Nov-u. 

Lan Francisco fkal gen- 

opbygges snatest muligt. 

Naar vi nu slal fotspge at give 
vore Lesen et Begreb om Stil-. 

lingen i de hjemspgte Egne derude 

paa Pacifillnftem fceelig i San 

Francisco, faa er det ilke let at vide, 
hook man stal begynde eller ende eller 
i del hele iaget lage fat; thi Mel-de- 
lelserne derude fra er faa omfatten- 
de, faa det bliver tun en singe Del 

deraf, vi lan give Plads for. 
Jmidletiid lan det 1neddeles, at 

Jlden er standset. Allerede i Fres- 
dagg Estermiddags var man ved 
at faa den under Kontrol, men den 

tog fat paany. Men i Lordags lag- 
de den fig. Af og til faas Jlden at 

nasse op paa forflellige Steder, men 

crnaiven af afbrcendie Felter paa 
alle Sider lunde den ingen Siade 

gete. Dei sigeg, at omlring en 

Fjerdedel of Byen sial vcere bleven 

staaneL 
Hvor mange Mennefleliv, der er 

gnaet tabt, vides ille paa langt 
nær endnn. 500 Lig er bleven dr- 

gravede, og en Masse et bleven op-« 

btcendie. dels i de brændte Pyg- 
ninaer, dels efter Mnnhedernes Or- 
dre. Der aøres alt rnuliat for at 
derate Eundhedglilstandern De omi 

tomnes Tal vil sandsynligvis naa 

ob over Tusinde. oa nojaatigt vil del 

timeliavis aldrig blive lendt. 
Ckiendomstabet ansiaas nn iil 

Man a M!X)«skm,000,hvokaf henved 
Halvdelen et dællel ved Assurance. 

De husvildes Tal har værei an- 

gska ki( 300,000, fom for en itor 
Del har Inantte sage Tilflugt i anb- 

ne Parier. Bl. a. fortælles der onl. 

at der er fodt mange Born l Par- 
kcrnr. At der er lidi ubeslrivelia 
Mng del sinek sig felv. Men Lin- 

hing i Nøden er kommen baade 

sokbavsknde Huriia og i fotbavfench 
Einwand-. »Shi· ME- Her-« MM i 

Søndaas at der aIIMDC er gika 
wwwxe Med HensknT M Hm- 

tia Hjcelp overnaat delte TFWW 
alt i Historiew Omlring Sprich-J 
Affen menle nævnte Blad, as« del 
leMUOOO vilde være fordoblef.l 
Oa det endelige Maal gasties paa 
at flnlle blioe s50,s)00,000. 

Dei stprfte private Bidrag er fra 
James D. Philan, der iidligere har 
oceret San Franciscos Botgrnestet. 
Han hat tegnet sig for 31,000,000. 
Vi flal her delvis meddele ,,Chi. Rec. 
Het.«s Lille over store Bidrag, del-S 

fra Byer, dels fra Korporationer og 
pxivate Moral-: 

Der folget saa en hel Del fleke 
Bidtag paa 810,0()0, eet paa 87,000 
og mange paa 55,000. Bl. a. slal 
mevnes Amerilanere i London 
310,000. 

Men fleke af Bidragene er her 
angivet altfot lavt, f. Els. Omaha. 
Denne Bhs Blade sigee, at den vll 
sende 850,000 i Penge og Baker- 
Dek er faa rel oi forstaar, ved denne 
Tid afgaaet omlklng 25 Carlas 
Vater derfra. 

Dei bsr ogsaa ncevnes, at Pra- 
sident Roosevelt strals lendie »Nei- 
CeoW sin personlige Anvisning for 
81,000, Vicepecesideni Fairbanks sin 
for 8200 og Senatot Knox sin for 
8500- 

Oglaa Udlandet hae tilbndt 
Hiæln Saaledes hat hamburgs 
American Linien lilbudi sin Anvisi 
Ukng for M,000; færlig hat ogsaa 
England visi sig villig at hjeelpr. 
Men Preesident Roosevelt hat need 
dyh Taknemmelighed afsiaaei Hicelp 
fra Udlandel, idet han fslte sig over- 
lsevill onr, at Amerilaö slonotnille 
Tllstand er saadarn at Landes san 
hjcelpe sig selb. Der fynes dog at 

«veeee gioet Undtagelfe for Cana- 

.»e, -.,- 

Das og Mexicos Vedlommende. Te 
cre jo anierilanste Nat-on Andre 

llndtagelser gøres der ogsaa, idet en 

Del Bidrag sendes direkte til »Red 
Iross«s Hovedlontor i New York· 

Angaaende Udelingen af Hjcelp 
spar Prcesident Roosevelt givet spl- 
zende Henstilling under 22. ds.: 

,,Til Offentliahedem Efter sul 
Raadslagning med Minister Taft da 

Præsidenten for American National 
Ned Cross Selslab, der i Forening 
ned Krigsministeten slal fotestaa 
Ud delingen as Regeringens Bidraa 
gar jeg folgende Henstilling: 
U. s. Regt-fing .............. Liebs-Lan 
thlmgo (l()vet) ............ 2,«0().000 
New 1’0klk(()vcrslag) ........ 2.'-)00,(I"I) 
James 1). Hielt-m- ... .. .. .. l,()0».000 
Rost-on (lovest) ............... IVwa 
l·J. Il. llsrrimem ............. 200.()00 
Pliiladolptsia 2015000 
st. Louis ................... 2()0,(st)() 
Ptttsburq ................... WWIO 
l'ortlxm(1.l)re. .. » .. las-»O 
state of Massa( heim-tm ....... loss.000 
(..’amuiian ist-vornimmt ........ los-UNfo 
stand-tut M! Pompxmy ....... 1()0.W() 
Jnim l). ltwkektsller ......... ltIWOU 
Pltllmlelplsia (c()nn(sil) ........ 1(l),(«) 
().21. Zum-Ia ltuston sowqu 
sites-Antiqua (’ul. .. .. WWW 
Texas Leg-lautre- ............. 1l WI « 

Eli-vielmal .................... wun» 
lkultimom ............ .... Wohl« 
UnklmuL lknl ............... law-» 
William Waldork Ast-or.... 100.»()() 
Andre-w Pier-regie- IUEHUOU 
c- S. Messe-l (·’0rpnmtj(m ....... 1«0,U—« 
Leu-is nntt cian 1«prosstj0n.. Illuan 
Novum-. Willsle ............... 901100 
l«utle«nl)tsrgh« Timlman N ("».· 7.'-.«(-0 
Kansas (’ity ................. Tät-W 
st· Paul .............. X ..... 75100 
l"nite(l Iluilwny lnveestmeut 

(’0» New York. ........... VII-« 
(’lncimmti .................. Ihm-) 
Guggmmsim Bei-s New ka 5».()»0 
Milmmkcses ................... tw- U 

l’ily of Mesxim ............... IZWIIU 
Pressiilemt Din- uf blank-m .. « lexllt 

spukte-er Wasli .. .. ... 30010 
New stunk-» (,’(nm .. Wut-U 
Tau-m- in (,’»nm-(.-ticur BUUOOl 
Minnenpulis .............. Zwle 
Destmil ..................... M 500 

Vi(-2·n«jil, lä. (’. ... .......... 27 UB 0 
.l. l'. Murg-m C (’·) ........... 25,«00 
li. l'. Unter nk Nikel-... .. 55.tl« 
W. K. V«-1«J«rl)jlt, ........... IIIle 
·«A Iris-sitt ot· lluinuuity",N.Y. 2.'-»ls,s() 
Tut-mild ..................... III-NO 
lkinlk »t« l«()tmncrcl«.. "l’»rimtu. 25 000 
Kulnh booli E (’» ............ Z« o.0»() 

» 
speyexr « l’-u ................ 23.0(,0 
»UmAugust-TM......·....... »«.«Jl.0(0 
Itko’««»·«61ch.lc.l. ... .. « IUJUU 

nzymnmm Ll .............. 2«!.U(10 

stockt-am cul. .. .-». s— 
««««««« ZOMW 

colllmbml, Ohio ... » » 
i» 

"«’00« 

Unmuths-Miso Royer uk l mtlis 20 Wo 
tlraml stupid-l- Mind. .. lk H- m 

Duluth ........ —. ......». l.'-.0(i0 
New Urteilen-J unn ..... ...., IZMV 
is warm-unt of Mexico» » III-« 
liuldltlskL Nev ................ tin-W 
Ort-Mel G (Jo., Miit-l .......... 1.0.000 
sozial-tun Wiss ................. ls Hqu 
Ums-im ....................... 1Ls.»()0 

«Bidrag i baade Penge og Va- 
ret til dem, der hat lidt under den 

srygtelige Ulylle flyder kigelig ind. 
Detsom Uddelingen as disse Bidrag 
ilte er ordentlig organisetet, vil de 
for en stot Del gaa iabt og ille naa 
til dem, der trænger haakdest til 
dem. Ainertcan Red Crofs hat 
sendt Dr. Edward Devine, en ersa- 
ren Mand i lignende Arbede nd at 
fotestaa Arbejdet for at lindre de 
lidendes Nsd Dr. Devine vil at- 

bejde samtnen med Dommer Mor- 
tow, der er Disttiltsdommer oa 
Formand Red Ckoss Selslabet i 
Calisarnia, og General Funston er 

paalagt og gaaet ind paa at ar- 

bejde samtnen med dem.« 
Foruden disse tte ncevneb Seite-« 

tcer Metcalf, som ek paa Veer til; Kysten Bisse stre fremkagende 
Meend vil sammen med Californiag 
Guverensr og San Franciscoö Ma- 
yor fotestaa den hele Uddeltng, og Præsidenten raader alle, der sendet 
Btdraa, til at adressere dem til 
Dr. Devine g under-rette ham pr. 
Telegram o hvad de hat sendt. » 

M men det vilde være as al-· 
mindelia nietesse at Vide ltdt otn,« 

l 
i 

yvad der er gjort for, at der kan 
blive holdt godt Hus med, hvad der 
sendes. 

San Franciscos Borgere synes 
slet ille at have tabt Modet i den 
Lrøvelfe, de har maattet gennem- 
;aa. Der stal strats tages fat paa 
Bhens Genopbygaelse. Mange af 
Byens fornemste Forretningsmcend 
Ig Grundejere raadslaar allerede 
med Artitetter om Opsptelse af 
Bygninger. Medens Starer af Ar- 

bejdere rydder Ruinerne af Vejen, 
udarbejdes der Planet for nye Pyg- 
ninger, som sial pryde Vyen. 

Endnu flal vi nævne nogle faa 
Ting. 

Jernbanetompagnier hat vist sig 
meget beredvillige til at fragte Hjælp 
aratis. Ligesaa Dampsiibsselstaber. 

J Omaha tom en lille Pige og 
tilbød en Jndsamler sin Datte til 

,,fome« San Franciscopige, som 
havde mistet sit Legetøj. Dei v1r 

hendes Osser. 
Der uddeles daglig Mad til 200,- 

000 a 800,000 Mennesier fra tre 

Hovedstationen 
Bagerne har villet benyttet sig as 

Reden, faa de bar taget 25 og St) 
Cents for et Brod, men Uddelinasi 
tomiteen har advaret dem og sat 
Prifen til 5 Cents. 

General Funfton hat holdt streng 
Orden ved sine Soldaten Flere 
Vlyndrere er uden videre ftudt ned. 
Det er desværre ogfaa handt, at 

cntelte uflyldige er bleven dreht, 
-— saaledeg en Bantbetjent, der ro- 

dede op i sin Bank Rainer. 
Fra andre Bner fes der ikke me- 

get. Los Angelcs led tun Forftrcetsw 
telse· Ruftelfen bevaeaede nævpe en 

PenduL Derimod er der mindre 
Byer nærmere Sau Francisco, der 

har lidt forholdsvis lige saa meaet, 
men de liaesom glernmes over den 
store an Klalamitei. De alm- 
cnes formodentlsj itte, hvad Hjælp 
i Nøden angaar. 

La zollette om Ratcbillcn. 

Washington, D. C» Tit-L April-—- 
Senatet forøqede i Dag Bevillin- 
gen til de nadledende i Califoeni«1 
used 81,-«300,l)00, og dette Forslag 
tilligenicd andre af samme Karaliei 
git iqennem uden Beniærlninger. 
Der var for givei Isl,0()0,000. 

i Dagen laa Sluiningen of La 
HFalleiieg Tale aanaaaende Rails 
kmip Rate Bitten. La Folleite op- 

«tog dei mefte af Tiden i Dag, som 
km» Jsavde gjori dei i LIMan Han 
holdt en crf de lcengste Taler, der 

er boldi i Senaiei i de sMM ACW 

lMod Slutningen af sin Tale fagdk 
La Follette: 

»Bei ligqer ille i alle Landets 

M»snasinees eller i hele Presfens 
Magd« —- ftok som den er —— uden 

Rekfæw»iqgørelse at sdelcegqe Fol- 
MS Tillsd iil den amerikansle Kon- 

gkes· Heller »Wer lan nogen Mand. 

bvillen hans SIMMS og MAY end 

er, forandee Lan-«ets «"«.ma.e"te 
Borgeres vpgjotie Lssverbechnmsp 
naar denne er grundei dem New-« 

perninger og Erfating. sDct staat 
alene til De Foeenede Steuers Se- 

nat at feesine og optetholde sisl Wen 
Berømmelse for Troslab og offeni·-"· 
lig Tillid. Senatet vil blive dømt 
efter sin egen Reloed. Dei lan ikle» 
med Sikkerhed stole paa sin thl Stilling og Traditioneeneg heilige 
Art-. Dei er værre end Daaksiab 
at verte, eller sige sig at være, lige- 
gnldig med Hensyn til den ossentliqe 
Dom· Dersom del- sattes Tillid iil 
Konnt-essen, saa er saadan Mangel 
ikle en Dsgnplanle, den et ille et 
Prodult af »den gule Journalis- 
me«· Den er Folgen af flete Aarz 
Skusselse og Rederlag. Den ee 

Refuliatei af en Fferdedel Aal-hun- 
dredeg indgaaende, siaepe Studium 
of ossentlige Sdsrgömanb offenilige 
Refordee og ossenilige Mænds Lus. 

Vort Llnsvar er stott, vor Pligt er 

klak.« 
Det er modigc Ord af den unge 

Senator. Men hoo kan ncegte Sand- 
heden i dem! 

Mai-ge Giftetmaal. 

Blandt meget andet meddeles der 

fra San Franciscm Et ftort An- 
tal Giftermaal hat fundet Sted 
som Folge af den nylig stedfundne 
Ulysse. Kvinder, fom blev dkevne 

fra deres Hjem og fandt sig i en 

forladt Stilling, hat henvendt sig til 
deres Frestemænd, og de er straff- 
leven gift. —- Siden Ulykkens 
førfte Dqu hat Lkounty Clekken jagt- 
taget en stadig Stigning i Udstedelfe 
af Ægtesiabgbevttlinger. J Lordags 
Morges blev der udstedt 7 i een 

Time. Paa Spørgsmaalet: ,,hvok 
vor De?« svarer mange: ,,jeg bor 

inqenftedsp jeg plejede at bo i San 
Francisco.« 

100 qutentiske Bereminger. s 

Chicago Record Herald af i Gaar 

siger: 
,,Et Hundrede forstellige Bo-,er, 

der hver for sig fortceller den fuld- 
ftændige Historie om Jordstælvet og 
Brand-en i San Francisco, enhver 
as dem »den enefte autentiske Be- 
retning«, er under Forberedelse i 
Landets sorsielliqe Byer, og de vil 
lslive tilvudt Publikum, sør Erinner- 
ne er kolde, ,,smukt indbundne, sint 
illustrerede ,and a great money 
maker’ « 

En-og-t":)e af disfe Bogen over-» 
teredes i Chicagobladene i Guar, 
er man mener, at de repræfenterek 
mindre end en Fjerdedel af dem, der 

forderedes. Et Chicaqo Firma har 
18 af dem under Arbeitse, og alle 
Ordrene er ikke inde. New York, 
Philadelphia, Boffon, Pittsburg og 
(5incimmti er andre Byer, som der; 
Mreg fra dekom 

Der kaldes for et Hundrede Tu- 
Ifmde Agenter til at sælge disse Be- 
ger. 

l Ogiaa Kikeriki-um 

Det meldeg fra Washington under 
LI. dg» at Prwsident Roofevelt hat 
udtalt sig bestemt om, at Hier-wem 
som »Red Ums-J« iwdeler til de 
nødlidende i California, maa adde- 
les uden Persons Anseelfe, lige saa 
vel til Rinesere som til andre. Han 
udtaler dette klort t holqende Brev 
til striggniinister Tnftt ; 

»Ti! slkiqsministere min Her- 
re! Jfølge Avisernes Bereininger er 

der scerlig stor Nod og Lidelse 
vlandt Rinesernr. Jeg behøver mep- 
pe at sige, at ,,Red Cross« Akbejde 
maa geres aldeles uden Henfyn til 
Petsoner og lige saa vel for Kinsi 
ferne fom for hvemsomhelst andre. 
Vcer faa god strals at telegkafere 
til Dr. Devine, at ban maa se til, 
at dette sier. Vil det ilke vcete godt 
ogfaa at telegrafere det famme til 
General Funstonct Jeg ved intet om 

Sagen nd over hvad der er sprechen- 

lsszet i Dagspresfen.« 
Theodore Roosevelt.« 
— —.—·— 

Pkms Wilhelm of Schauenburg- 
Lipped Dsd ! 

Jspkgk ei Telegram fta Nachodi 
kik »Be« Los-Aan befandk 
Prins Wilhelm Af Schaumbukgs 
Lippe sig fuldwkn«’Hdtlf Vcl cndnll om 

Tirsdagen. Han vax qaaet temmelig 
sent paa Aftenen til Ro. Da han 
ved 4-Tiden Onsdag Mär-gen Mag- 
nede, fothsrte han sig angående sin 
Svigetdattet, Prinfesse Louises 
Besindende, og da han sik at« vide, 
at Prinsesseng Legeme allerede var 

begyndt at blive loldt, blev han me- 

get betaget og forfoerdet og gav Or- 
dre til at man ftulde klcede ham paa 
øjebliltelig. Under Paallædningen 
faldt han imidlertid pludfelig om 

uden Bevidsthed. —- Døden var 

indtraadt. 

Situationen i Ungarn. 
Kosfuth og Grev Andrassy an- 

lom til Wien den 6. April om 

Morgenem Om Formidagen 
fandt der en Konference Sied, 
hvori deltog Fejervary, Grev An- 
drassy, Kosfuth og Polonyi. Sam- 
me Dages Eftermiddag modtoges 
Kosfuth o·g Andrassy i Audiens af 
Kejseren, Fhv· Ministerprcesident 
Welerle ventedes om Aftenen. Ef- 
ler Forlydende flal han være nd- 

set til Ministerprcesident. 
Konferencen mellem Ministerprce- 

fident Feiervary og Andrassy, Kos- 
suth og Polonyi Varede omtrent 2 
Timer. Efter Forlydende naaede 
man ved de første Forhandlinger 
til ei gunstigt Resultat. Minister- 
prcesidenten blev efter Konferencens 
Slutning modtaget i Audiens af 
Fiejserew 

J Telegram fra Wien af samme 
Dato hedder det videre: Mellem 

Ministerpræsident Fejervary og 
Koalitionsførerne er der opnaaet 
fuldstændig Enighed. 

Dr. Wekerle vil komme til at 
danne det nye ungarsie Ministeri- 
um, og faasnart dette er dannet, 
vil der blive udsikevet Balg til 

Rigsdagen. 

Kirer t Sau Fraucisco 
"« «·undstnppen 

Just fom vi i Dag til Morgen 
stod og saa over en Liste over Kir- 
ter, der er bleven ødelagt under 

Jordskælvet og Branden i San 

Franc-wem kom folgende Telegram 
fra Paftor P. L. C. Hausen: 

«Wc are all well and church 
Mme P. L. c. I-IAXSEN." 

Der er saa rigtignok den Bemerk- 
ning at gote dertil, at Telegrammet 

let dateret Betteley 4—20—24. Dct 
er jo nok saadan at forftaa, at Te-· 
legmmmet er modtaget paa Konto- 
ret den 2()., altsaa i Fredags, men 

ikke affendt før i Dag. Det er jo 
let at forftaa at mange private Te- 
legrannner hat maattet vente pag 
Affendelfr. Bi maa altfaa vente 

paa at høre nærmere. Dog findes- 
,,Ansgar Kirle« ikke heller paa LI- 
jfen over ødelagte Kirker, sac- den 

fandsnnligvis er bleven siaanet for 
Vranden ogfaa. 

M.—»— —·—— 

Jordfkælv t Oregon. 
Port!and, Ore., 23. April. — E! 

tcmmelig alvorligt Jordskæletød 
foltes her i Nat mellem Kl. 1 og 
1,15. 

Fire tydelige Stød føltes gennem 
hele Oregon. 

Der bereites dog ikke om Tab af 
Mennesieliv, men der er ikke hørt 
fra de fjernere Siedet endnu. 

Rystelfen saa langt oppe paa 
Kosten foraarsagede ikke ringe Æng- 
fielse. 

l 

ÅNyt Jordskælv i Sau Franck«-. ! 
Til Morgen bereite-L cis der i 

Affes Kl. .10,89 føltes et siarpk 
Stød af Jordstaslv i Sau Fran- 
cfsm Det vakede omkting 3 Se- 
tunder og gik i Retnkng fra Øst til 
Nest- Der tappnrteres knqen Ska- 
de. 

It 

Stritzek kka Mist-an Mk V. Q« 
Juweka anTedning —- Akt-Mol- 
derfosllene se Hskerfolkkene — Kunst 
Winteren —- Den stjvlte Fckttigdom 
-— Den mtysiiste Leier. 171 Sidet 
J bomspsonexet Mit-d 81.00. 

Hin og aek sit-kam kanns-usin- 
1. April stiftedes der iflg. »Kr. 

Sml.« en dansl ev.-luth. Menighed 
i St. Andrews, Wash. Pastot 
Jversen i Will-tit, Wash. (af »Den 
ksanste Kirie«), vil betjene den nye 
Menighed som Anneks. Det er 

ifcer Matinette Folk, gamle Wenig- 
lfsedslemmer, der er begyndt at sam- 
les derude. 

Et forunderligt Døds- 
fald fandt Sted iflg. ,,Folkets 
Avis« i forrige Uge og berøvede en 

Huftru og fire Born deres Forsør- 
ger. Chas. Johnson, en danft 
Tømrer, 45 Aar gl» sont var bo- 

fiddende i No. 1219 Herrick Ave» 
Racine, Wis» havde i nogen Tid 
været beskæftiget med at opføre en 

Ladebygning paa den saakaldte 
Langlois Farm halvanden Mil fra 
Corlifs. Som fcedvanlig tilbragte 
ban Lørdag Aften og Søndag den 
R. ds. i Hjemmet hos sm Familie, 
og ud paa Eftermiddagen tog hcn 
med Toget til Corlifs og gik wer-B- 
over Marken til Farmen. Hans 
Søster i Corliss fendte saa i Fre- 
dags fin lille Pige over i et Ærinde 
til Onkelen, og førft da fandt man 

ud, at han ikke havde vceret paa 
Arbejde hele Ugem og ingen havde 
set noqet til band Nu blev der 

siaaet Allarm, og Folk, som blev 
sendt ud for at spge efter ham, 
fandt hans afsjrelede Legeme lig-- 
qende i en Plovfure. Han var død 
af et Hierteslag, og Liget havde 
saaledes ligget hele 5 Døgn paa 
Matten, uden at nogen havde ob- 
fetveret det. 

Paftor N. Hausen, Oregon, 
Wis» aflagde iflg. »Ugcbladet« Im- 
manuels Menighed i Minneapolis. 
Minn·, et Besøg Onsdag i sidstc 
llge. Han havde tidligere faaet 
Kalb fra denne Menighed, og ved et 

Møde nævnte Daqs Aften fagde han 
je. til Kaldct. 

« 
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Pigeftolen i Tyler, Minn» 
er beqyndt Den har 37 kvindelige 
Elever. 

—- Dr. B. E. Knudsen hat stam- 
ket et Stlaver til Danebods Forfarisp 
linggfaL Tyler, Minn. 

Paftor Thorvald Kund- 
sen i Tyler hat nnlig aflagt Be- 
søg i West Dentnark, Wis» og 
holdt et Foredrag, og 7 saf de unge 
Piger der rejste med ham hjem for 
at gcefte Danebod Højstole i Som- 
mer. 

—-...-- U 

Fra St. Andrews, Wash» 
striver Peter R. Scheldt bl. a. til 
»Dann.«: ! 

,,Torsdag den 8. Marts var der 
et tigtigt Rykind af Danstere her 
til St. Andrewss der ankom new- 

lig 7 Familier, og en af disse Fa- 
milier talte et Dufin, og allesammen 
var vi Jyder med Ungtagelse af en 
lille staklels Møenbo, som sitkert 
hat forvildei sig ind blandt alle 
risse Jyder. «- 

Der sælges jcevnt væt Land ti 
Dansiere, tnen dpg ikke nckr faa me- 

get, som vi kunde sonste, thi vel er 
vi en køn lille Flok Danstere her 
nu, men dog langt fra nvk til W- 

-tig at jage fat paa Mete- dg Sko- 
learbejdet, og dette Atbeide vilde di 
gerne have fremmet eftet Evne; bog 
hat jsg det faste Haaly at vi not 

»V- 

med Tibeit siql faa en god krafttg 
ldansl Kolont her. og jeg tror Wert 
»at der er gode Bettngelser her for 
en saadm., da baade Landet da 

JKlimaet er geht« ferng det Most-. 

Ved den Mo Inst-. Eu Feste-Mk 
fra Armen-ken. M D. Moos-L pas 
Dante va- Wk Mwesae si- 
tes-den J Mag Um s 

k. Mit Mut-Use -. 

B» 


