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»Salton Sink.« 

Coloradofloden et atter 
under Kontrol. 

For en Tid tilbage streves der cn 

Del om ,,»Sal-ten Sink« i Jm·perial- 
Dialem San Diego, Co» Califors 
n-ia. Blandt asndet foreslog Pra- 
sident Roosevelt i et Særbudstwb til 
Kongresfen at bevilge 82,000,000 
til «solide Dcemniinger og et varigt 
Overrislingsfyftem for den ellets 
ufrugtbare Dal. Det vilde med Ti- 
den lønne ssig rigeligt. Et privat 
Selstab havde nemlig for nogle Aar 
stden paataget sig at lede Band fra 
Coloradofloden ind over Dalenz men 

Dacmningen var brudt, og Dom-is- 
lingssystemet delvis sdelagL 

Nu hat Udgiverein af ,,Daily 
Standard«, JmperiaL Cal. sen-dt os 

folgende med Begerinsg om Opta- 
gelte sont en «Retfærdigheds-S«asg i 

10,000 Mensneslets Interesse. 
»Der flyder ilte længere Band 

fra Colokadofloden i Salbe-n S-·rnl; 
det er effettuelt blevet ledt tilbage 
til sit gamle LIE, der udnmndet i 
Caltfornialmgten Dette Arbajde er 

udført aif Mænd og Mastiner i 

Southern Pacifit Jembanekompasgs 
nis Employ. 

Og da denne Episode a"f national 
Interesse et overfmaet, tan det Ucc- 

re aodt at drage Linden mellem 

Sandhed og.sO-pdigtning, fom er 

forelommot i Presfen om den rebel 

sle Flods Operationer de ssidfte to 
Aar. 

« 

,,Eolorado Orten« ligget ligesom 
Palestine under Hasvfladen Met- 

Henfyn til Klima vg Jotdbusnd er 

den et Sideftylle til Ægtjptm Li- 
gesom Æayptem gamle Kaldæa og 
Babylon er den uftugtbat uden kun« 

stig Anvendelse ·af Band gennem O- 
verrislin-g, men ligesom disse Lan- 
de er den underlig set-away naar 

Jorden blivet overrislet. Alfalfa 
flaaes R a 10 Gange om Aaret, 
Vindmer PlulleS nsaar sont helft 
fra Juni til Januar. Dette Land 
fandt i Coloradofloden alt, hvad 
Nilen er for Ægyptem og i 1901 

begyndte Kolosnisationen der. 
Udvillingen gil hurtig, saa de: 

i Dag bot 10,000 Mennester t den 
Del af den tidligere Orten, der er 

tendt under Navnet ,,Jmpeti«al Val- 
lek)«. 

For to Aar tsiden brød Floden 
paa Grund as mangelfuldt Ingeni- 
øtarbejde løs og flød gennem gamle 
Flodlejer, New og Alamo Floderne, 
til Salton Sint og formede Salton 
Sp. 

J deres Løb udvidedes Flodetne, 
og ca. 1000 Acres opdnrtet Land Ig 
tke Farmerhytter blev pdelagte, til- 
lige med flere Tusinde Acres asf øde 
Lan-d, der tned Tiden lunde blevet 
verdifuldi. 

Den lavestliggende Form i Im- 
perial Dalen er 124 Fod under 
Havflasdem Salton Sws Overflade 
et for Tiden 200 Fod under Hain- 
overflasden. 

Det vilde faaledes vcere nødvew 
digt fox Vandet at stige 76 Fod 
mere for at naa den lavestliggende 
Farin, hvad der vilde have taget Z 
ellet 6 Aarö suafbrudt Strom. 

Beteinsinger om, at Farme og Bu- 
et hat været under Band, er Mand- 
fcerdige. En Farmerhytte paa unv- 

dyrtet Land, langt fra andre Seme- 
menter, er det eneste Tilfcelde af 
den Island 

« 

Det var Me, hvad Vandet gis-t- 
de, men M det tvuede med at gene, 
der giiotde det usdvendtgt ast san 
Alpen ander spukt-ob 

Papst-dont Rossen-It lfigettk i sit 
Sterbusdsiæb, at dehte Land eventuelt 
vil sdlive svcrd »fr« 8600 til PLM 

set-Meli- Ielsredet m en Dis. 
tu Instit-e Ists- sutntne Zahl-ZU 

setze entseelt-alle III-thirty Ists tm he 
s. I. sur-'s M m M Mk. sc. 

pr. Acke. Det scelges nu for fra 
.80 til 875 og Kolomäsatwsnen gaat 
rast for sig. Txr er inwt Land nu 

inden for Vandgrænckem som der itte 
allerede er lagt Besiag paa under 
Homecsteaid- sog Orten-Land Akt-kne. 

Den 1. Jan. i Aar var der 127, 
000 Acres Land under Overrisling, 
og Dyrknsisng, 16,000 Acres smere ensd 

forrige Aar, trods Tabet as de 1000 
Acres svsed Bandstadm 

Oalen sproducerer nsu aarlig for 
8450,000 Bærd af Korn, 850,000 
a-f HI, 81,200,000 Okselød og Flcest 
34200,000 Eantaloupe (en Slags sine 
Meloner) og 8300,000 Værd af 
Smør og Flpde, fokuden andre Pto- 
dukter af mindre Beerdi. 

Dem maa betragtes som et skønt 
Resultat af Land, hvor der ikke var 

en Fod Jord opdyrket, og itte et men- 

nesieligt Væsen for 61,L- Aar .siden. 
En Vid Cirkulation af Historien 

cm desn kesbekske Flod hat gjort de 

strckbfomme Pioneerser, der holder Pan 
at omdamje Ørkenen, Uret, og dek 

haabes, at den korte Fremstilling 
af den virkelige Tilftsand af rimeliqt 
Hensyn til dem ogfaa vil blive givek 
vid Cirkulation som Msodvægt mod 

NomwwtmeBnriMMa. 
Edgar F. Howe. 

Skammeligtt 

Angaaende den tidligeke omtalte 

Ulytte paa New York Central Beine 
i New York slriver ,,-Dsæn·sl Am.« 

as sidste Uge: 
Ligesom vort Blad flal gaai 

Pressen ersarek vi, at det ved det 

as Coroneten afholsdte Joch-r ivAn- 
ledning as New York Central Myl- 
ten bleo ton-stanteret, at den Mand, 
som forte den elettrisle Motor i 

tllyttestoget, tun havde site Dageg- 
Erfaring i sin Gern-ing. Han maatke 

tilstaa, at han itte hadde Jde on- 

den Mit-and i hvilten han tunde 

stoppe sin Mastine efter at has-e 
snt sine Bremser til at virte, ja, 
at han var aldeles uvidende ons- 

sin Mastines Kraft med Hensnn til 

den Fakt, den tunde lobe. 
Disse Asslørisnsger got det endnu 

mere slameliqst og oprørende, at en 

saadan Ulytle tun-de hcende, og of 

daakse inderligt, at de Rygter, vi 

horte sent i Aistes i Vnen um, »Ur 

Coroneken vilde beotdre slere as New 

Yort Centrals diejeste Embedsmænd 
under Arrest, msaa belrcefte sig; men 
— vi vil unægtelig se det søtst! 

Kirkelige Sknespih 

Det danste Omahabla-d, »D. d. 

Pioneer«, as sidste Uge sortæller: 
Den herværende belendte ,,Kountzc 

tMemorial Charch« sewgelst lutherst) 
der jo som betendt tæller man-ge 

Danste i sm «Menighed, træssek netop 
nu Forberedelser til et prægtigt 
titlelyistorisl «Sluespil, nemlig: »Re- 
.fotmationens Historie« as Mrs. H. 
E. Monroe, Washington, D. VI 

Dette stsore historiste Sikuespil vil 
blioe opssrt i Omahas Ausditokiutn 
Mandag den 25. og Tirsdag den 2(J;. 

Februar, og ca. 400 ais Omahas og 
Cousncill Blusss bedste Sanglrcester 
og dranvattste Talenter vil medvirte. 
Det er en fuldstcendig Historie as 
ten luthetsle Resormsatiom gengivet 
i store htstotisle -Optog, dramatisle 
Scener og «Ta-bleauer. Oragterne, der 

bru-ges, er nderst kostbare og historisl 
korrekte. Blundt anidet vil der blive 

en vlztenktxivelise as Rigsdagen i 

Los-ems, hvor Luther stod srem for 
Kskser Karl den Femte og hele den 

pteegstsge Fotsamling og tætt be- 

sewdte Istn Overbevisning. — Sism- 

spillet bestriveö ska andre Steder. 
hvot sdet shat vcevet opsørn somv op- 

byggrwde og befremde, og tllljge 
tydersi mderholdewdr. 

L 

Jernbauenlykkr. 

Ca. 60 sMennesker faarede. 

Fra Joshnstowm Pa. meldes i 

Løvdags: Dei vestgaaensde New 
Yorthago 18 Timers Tog 
paa Pennsylvania Banen gik as 
Spowt sved esn Sviwg i Nævheden asf 
Mineral Pvisnt, otte Mil fra Byen 
i Nat. De hager-sie tre Sovevosgne 
styrbede udover en 50 Fods Strau- 
-ni«ng dg ned i Consemsaugh Rinier, 
som lykteligvis er meget grund paa 
dette Psxmth Loromotivet og Bag- 
«gagevognene hol-di sig paa Sporet. 

Der dar ca. 60 Basis-agent paa 
Togiei. 54 Pas—sagerer dg 12 af 
sBetjensingen blen, iflg. ,,C«hi. R. H.«, 
kvæftede, men ingen dræbt. Blandt 
de kvakstede vav Postmsojter Fred 
Busfe af Chicago, fom nu ligger i 

et Hospital i Altoonsa. Hain blev 

funsdet i Ende-n af Sovevognen i en 

Fosd Band Der havde han liggek 
faaret og bevidstlsøs i en Time, spr 
der kom chcelp. Lægerne ved Ho- 
spitalet siger dog, at han vil vcere 

rast om sire Dage. 
Postmesier Busse er iillige Re- 

publilanernes Kandidat for Borgmes 
ster i C-hicago, og »Chi. Rec. Her.« 
af i Smldags gør opmaerksom pau, 
at Politikerne i Chikago, sætlig de 

republikanssie Ledere, er meget inte- 

resserede angaaewde Basses Tilffand7 
men man ftoler paa, at han vil bli- 
oe rast, saa hasn Tbliver staaende son: 
Kandidat for MayopVærdighedm 

Dei fynes have-i over al Tvivl, at 
den-ne Ulykske styldes ene og alene 

uiforsvarlig hurtig Rost-set Toget 
dar 35 Minutter forisinket og pro-« 
rsede at insdvisnsde den tabte Tid, og 
saa ligesom slyngedes de bagerste 
Vogne af Spore-L idei Toget.fd’r 
om Svinaei. Jeirnbanemændene kais 
der dei en «unsavoidab1e accident.« »k. 

Lidt kirkelig Statistik. 

Bladet »Chriftian Advocate« of- 
fen-kligajorte forsnylig en Statistik 
over de forskeige Kirkefamfund«pasa 
100,000 Medlemmer og der-weh 

steige denn-e var Katoliierne i 1906 
vors-et fra 6,257,871 til 11,,143,45-') 
—- altsaa ncefien fordoblet sit Anstal. 
De »forftellsige Methodift Samfunsd 
er dokset fra 4,598,284 itil 5,551. 
891, og Baptisierne fria 3,717,96:) 
til 4,140,770. Disse tre tirkelige Fa- 
miliek holder den famme Stillina 
som for 16 Aar sftden, men Luthe- 
ranerne er nu rykket op til det fjeru 
i Ratten i Siedet for Presbyteria- 
nerne. De er vokset ifra 1,331,07:). 
til 1,957,438. Presbyterianerne kom: 
mer sont den 5te ·- Rcekken·med 
1,771,877 og med en Fordgelfe paa 
500,()00. Alle sSamiund er voiset 
.stcer-kt, og den famlede Forsgelse i 

alle Samfunsd i de sidste 4 Aar er 

4,8()0 Mrwigheder, 3,665 Kirker nq 
R70,889 Kommunikasnter Statistik- 
ken er udarbejdet af Dr. H. K. Car- 
roll, som havde Overodstm med den 

kirkelige Folletælling i 1890. 

Dei We Plan 
Kristrlig Familikntmmmt 

Prig 20 sicut 

Vi bar onsaa uoalk Judrc Missioug 
Nimm-after og Afholdg Almanaktcr. 
Sknldc der være ungen, fom eudnu 
mangler danfkk Almasmkker, da brdes 
de bestille samt-te fnarest iudcu vorl 
Ovlaq flippcr op. 

Danifh Luth. Publ. Haufe 
Blatt, Nebr. 

——,,Dansteren« udgaar to Gan- 

ge ugethig og kostet 81.50 per 

»Uargang. 

gilt ou tiek tilaudtrannsmänv 

,,En kcer L-andsmand«. —- 

En ung, pæn Lands-Wand stod for- 
leden Dag paa Hist-net af 13. og 
Farnam Street, fovtceller ,,;D. d. P.« 
At hasn tun havde sospholdt stg Tott 
Tid her i Land-et, tunde man smet 
se. At han var danft, det beoiste et 
lille Emsblem med et todt - shvidt 
Flag, sont han bar paa Frakteow 
flaget. 

Dette tiltrat sig Opmcerlssomheden 
fra en Man-d, der netop kom forbi. 
Hasn ftandsede og tiltalte den uns-ge 
Nylomsmer paa thans Modersmaial 

,,Jeg tan se paa det tcere lilIe 
Flag, at De er en Landsmand«, 
lagde han, og faa var de snart i 

Zanitale, og Nykommeren .fortalte, 
at lian msangklede VII-beide 

,,J«lte andet end det,« isvarede hasns 
bjcelvsomie Landsmand «l)er lan alle 

faa Arbejde, naar de lbare vil. Jeg 
stal staffe Dem Jernlxaneaebejde fo: 
AS Dollars om «91«t«1saneden.« 

Nykommeren var lyk-telig. Sittet 
Held, at «ha«n traf sin leere Lands- 
mandi Den-ne fortlavede ham imids 
Iertid, at ·for at tun-ne anbejde ved 

Jernsbaneaobejde var det nødoensdigt, 
at hasn havde et, hoad man kaldte 
Jernbanseur, der altid gav Fern-dane- 
tiden. Den usnge iMand trat frein 
sit Cylinderiur, som hsan havde haft 
med Isia fra sDansmark og men-te, at 
det var godt not; men den kaere 
Landsmand lyktedes idet at overbevise 
bam om, at lhan maatte have et 

Jernbanenr, oa saa trak han ham 
insd til en betendt Jøde oed Naon 

sSam Adler, og sdet endte med, set 

den unge Nykonmier blev af med 

sit gode dawfke Cylinsderur og fit 
et Guldur, og da han tun havsde en 

,,-Draft« paa 40 Dollars, sit Jøden 
og.saa den mod at give 28 Dollars 
tilbage 

Naturligois Var der Elle noget 
Jernsbanearbejde den Dag til 65 
Voll-Its pr. M-anned, og Gulduret 
oifte sig at væke af Messing og al- 
deleg værdiløft, og den opofrende 
Lasndsmand hat siden ifle vist fig. 

Der sindes heldigvis i Omaha ikke 

mange af den Stags Slynsgler, sent 
kvennceonte Lansdsmasnd, forsilrer 

advare imod at lade sig tage ved 

Rassen af dem. 

—- PmsL K. Gjørup ved St. Ans- 

aars Kirle i Chicago har modtatxei 
Rald fra »D. d. Kirle«s Mensiglyed, 
Ringfted, Ja. Den 7. April vil han 
holde Vl-ffteds"præditen i Chicago. 

—- Den Z. Febr. ordineredes i 

Danebod Kir-ke, Tyler, Kand. Joh. 
Jener til Præft for ,,:D. d. Kirleks« 
Menigbeder i Disaimvnd Lake og 
Arco, Minn» og White, S. Dat. 

—- Past. Balsdenmr Jenfem der 
er pag Foredragsrejse og virker for 
Oprettelsen af et Usngsdomsblad i 

»Den dansie Kirte«, foredrager ol. 
a. Dmx »Grusndtvigs kirtelige Syn 
og den danfte Kirke i Amerika«. 

— En sftor Boggave er ifL »El)i. 
Posten« stæntet Grand View Colle-ge, 
den danfte Kirtes Stole i Des Moi- 
nses, af Pastoe Jakole Hohn, Tølløse 
i Daninsart, ttIdligere Præft i Ame- 
rika. Han hat fensdt to Trediedele 
af sin Bogsamlinsg over til Stolen. 
Bøgerne er alle-rede areiverede her 
til Lan-det, isdet de er sendt fka 
Nobewhavn stdft i Januar. Fersen- 
delfen oair assusreret for 1,500 Kr. 

— En dann amerikanft 
Billet-Wagen — J det idansie 
Kunstnetsblasd »K.u-wst«ö Isidiste Hei-te 
fortwllies sont to Idansst-anvevikansie 
Monstnere sbaIade Male-re og Billet-- 
huiggere der hat vundet Anerken- 

( 
! 

Bladet; men man tan ikke vcere sikleo 
da de findes, og vi tan ilke noksem 

delse og Ry paa sbiegge Sider af 
«Atlansterh«ave«t. Det et Brødrene 
Gultzosn og Solon Borglum, SM- 
ner sasf Dr. Borglum, sasa rot vi 

sstønsner den tidligeve Mormmsn Dr. 

Borgslum som sencire hat praktkseret 
Tom sLæge baade i Fremont og Orm- 

ha, Nebr. 
Oet er ;særligt om den yngste af 

derene, »der .-fortæll-es. Han er ude 
idasmwi ·ba-a«de her i Lamdet og sewere 
«- Paris. Men hans Fantasi ar«bejder 
med Forkcerlighed blandt ,,Cowboys« 
paa sVestens vsilsde Prarsier. J 1900 
fik en af hans Fremftillinsger, »For- 
strækkede vilde :He(ste« under Udstil- 
lingen i Paris Plads i den ame- 

rikicmske sP«a«villon, iog belønnedes med 
Solvmedaille. Han er gift mied en 

frasnssk protestanttsk Ptæfts Datter, 
og bor i New York. Men jcesvnlsig maia 

·ha-n assted langt Vest for at aande 

frit paa sm Ungdoms vide Steippen 

UMærU Bidrag til denm Af- 
U deling af ,,Dsantsieren« modtages 
U gerne og med Tak. 

Red. 

Jnga Haufen. ( 

Jnaa Hansfen i Chicago, hv«is! 
lange Proces Læserne Vil m«indes,; 
er bkeven benaadet efter at have sid-’ 
det i Fænsgslet —- eller rettere ligget 
i Fæanel i 17 iTJJkasaneder. For flere 
Aar lsiden kom yun til Stabe ved en 

Sporvogsngulykke. Hun bTev lam, saa 
flnm ikke stunde gaa paa sine Fens- 
der. Men da hnn ellers er fund vg» 
frisk oa fer aodt nd, saa »bevi-fte«- 
Experts, at hun bare forftilte sig 
lam for at presse Penge ud af 
Spokvognsselstaibei. Dette blev saa 
frikendt, og Jnga Hausen blev dømt 
cor »Perjurn«. Jmidlertid er hun 
nn fremdeles senaeliagende og man 

bærcs eller køres omkring. Retsfa-J 
aerne anaaeainde hende kostede Spots 
Vogsnsfompaaniet 8150,000 oq Cool 

Conntn P50,()00. Miss Hausen sele 
u- farttizx Da k)iaslveløz. 

l 
! 

Onntorknoidcr hcldrsdes i 6 14 Time. T 

Wozu clsstmcnt Summen-s at bellnsede Hin-m ! 
Txlscrldc us Hornbh Indventh blossndc ellcr frkstm J 
ikndns Hasmvrrldmdet t ei tu H Taqu cller Von-unt- ! 

! 
! 
! 

ldaaevcmtch Ein-. 

Dunste, der sauer Land. ; 
Lver bunt-redi- Tanfkc toq fidstc Efnsmar Landi ! 

Ballen Sinn-tm Minimum 1-«—H«JJitlSnd1n-ft 
soc den store Stumm i Wiliianustso..!12.T bvor rnlp 
veltslsredsr Dunstk- nu Troer-. Vi sit Bren- im sit-; 
andre Tansk«. disk kamst- vaa nt komme m Fsoranred 
Tit Hissk Inn-in nn issnds cn anlnin nnsd mer un Vis- T 

fcumslic Pan Eidk 7fi1-sd«-«:-.uortrt. Dr steil-« Tanfkc i 
sog Land i T. tsts t.,Taasnar«) incn msaa en Tcl i Iz- ua 
III-. Alt kinns Land uil lslnse tunc-( t Sonn-I r. Inqu 
Maus tin standir den Muldcr af Landssmwy m- Um- 
tet ind fm Ist-n Sau mastkclsm sont des lt)dn«, ina 
es del Maja-Irrt at i Windksm nmattc man til Ennnda 
ssr at ss um Landrt knnde drum-T Uiatslrdiz lnimsr 
den unwilng III as WillnIm«s Eo. fcnnm lqmt bran 
enc- lang-«- Gr. Nortlnsxn i den iholmeTkL Tist sainmc 
vil ndrn Tninl blnns Iflfwldct t dkt online Montana- 

Lmdsnkwnn der tmnkcr naa at dnnnc fin et bit-m 
nex. bot sc Eannomnna Renmarss on Flaxtmk Tot Im 
«31-o«9lnl(kgfm Man-In til Ambrcssc ner at Imm- 
lnstalt sin Mo all-»sehr « Msmnsdm T1affik). Am- 
bmic er en muck stam- 04 her-re -»n end onlbesttmh 
Mant» den c: ov» W Aar nannan Blumen il An- 
busir fosusk mindre end M Enden-man M Rosetnrrntil 
dct sm- Land gnat der nenne-n Tantsvtllr on ist« taugt 
knurrt-. »Im Lun«·n«s1 nm Um oiicr, lwor den ml 

bl; m- Vonv til Roman-L —- 

QI hat« sein b ftp na T Itc samt vor men«5nme1nsk.« 
Bin andrn stmr Wiskmsion dlivkk 

IV« TIILSDAG den ste MARTH. »Ist-I 
Villiq Ren-.- uaa alle Bann-. Hob BUle til Amt-roch 
R T. Anker sc co» Tanrmth N. D. 

Fiornsn Voqnlaset Lands-mora- kmn tnsrkjl i m E. ?. 
Drr v1l syst-L Monuman its nagst hanc-»du 

nle disn Minu- dnnkkc Dust-un I Amt-nn- 

msu ZEE th! 
»Sæd og Host.« 

Fu tin Bog ligc særdig as Past. 
Kr. Anketn Den indklsoldcr 
koste Betragtninqcr over man- 

qe Enmkr udlagt klagt og fang- 
Heim-. 

Dei-ne Bog vil sikkckt blive 
modmget med Glæde af de 
mange Dunste i Amerika sum 
kenn-r Foquttcren gennem hqns 
Virkiomhed som Pkæst oq Sko- 
lehrst-ander 

240 Sider sint invb. 81.00 

baut-h publ. Don-e, 
mais-, steht-. 

Den fpedalskes sidfte Øjelilikke. 
Følgende sympatetiste Stildsking af 

en statkets Landsmands sidste Øjes 
blilke stod a«t lcejfe ·i »Da-W Ameri- 
«l-aneren« a.f 20. -dö.: 

En Gang i December Manned lee- 

«fie jeg i »World«, at der blandt de 

Spedalske paa Blackwells Island 
siulde vcere en Don-steh IMen det var 

føvst Juleaftem at jeg shørte noget 
nærmerc om vor staskskelö spedalsle 
Lwndssmand lOle sHanlfen 

Jeg udtaslte da sØwstet om at be- 

spge dam, og Dr. Gudrun Holsm lo-« 
vede ved sLejlighed at lage mig med 
derovser. 

lSælsosmt nsok stuilde jeg fwa dette 
mit Ønfte opfyldt fidfte Dag, han 
levede; og hvasd inere.var, jeg fil Losv 
til at blive Øjenvidne til den Isidste 
Glcede, der var iberedt Olse Hanlen 
i sdensne -Verden. Ack det ikke Var sasa 
ringe en Glæde, for-staat man, naak 

main hører, sat det var Brev fra 
Danmsark og det ·første ssiden 1878. 

sJeg ivar newp Dr. sHolms Gæit 
sidfte Uge, da hun ssendte Busd om at 
komirne over og læse et dcrwsk Bresv for 
Ole Hausen, Tom jo tillige var 

blind. Vi bestemte ast tin-ge sover Lor- 
dag ’E«"fterm«iddag, men i sidste Die- 
blil blev Fest H. sforlhindret paa 
Grund af Muts-is faa jeg maatte 

giøre Turen alene. 

Forstynet med Dr. Halms Kort sit 
je-g ITilladelse til at se Ole Hansem 
Alletede paa ,,sMetr«kypvli-tan How- 
tnl«s K«snior fik jeg at Vide, at dei 
var mieget .smasat med Ole. Qg han 
selo fortalte mig, at han i et Pat 
Timer havde haft sasadanne Admi- 
nirigsam«fal«d, at Sengen hade ryltet 
under ham. 

äDet var msed megen Befvær, jeg 
tsunde iospfange hans Ovd i Beginn- 
del«fen, saa pibende Var hans Stem- 
me, og ofie afbrødes shan af Hoffe- 
ansfsald med mesget og blosdigt Op- 
fpyL Hans -An1sigt, hcerget a.f Spe- 
dalslhed, vsax dertil sorteblaat nf 
Aandenød 

Men det Var jo Breveil Brevei, 
fom dasn haivde haft siden Onsdctg. 
Lidt af Meninsqen hab-de han jo alle- 
rede faaet oversat Paa Engelsl, men 

han lænigtes, sagde hinn, efker at faa 
det Ord til andet paa Dunst 

Dei mærkeligsste Brev, hvad Uden- 
siriften -angik: 

Til 
Ole Haner paa Blackvell 

Øesn :ved Nev York der bruges 
til Hsospiial for fmitsomme Syg- 
dsomme han er frsa Sorøkanden 
og har vceret i Bestisnd·ien. 

i Amerika. 
! Dei kærliqste Jndhold. Affender 

vsar Arbejdsmand P. Hansens Hu- 
slrn, Mørsup, Fjenneslsev St, Dan- 
mark. Hirn underskrev stg imidler- 
tid Hamsine Pedersen. 

Husn havde lceft i Avisen om den 
fpedalsie Ole Honier paa Blatt- 
wellg Island, og forskelligt tydede 
paa, at det var den Morde-oder, som 
hendes Moder, Karm, faa tidt hav- 
de oniialt, der var rejft til Westw- 
dien fort effer han havde spillet 
til bendes Bryllusp. 

Nu hasvsde him insgesn Ro paa sig 
før bun sik sie-weh osJ om Brievet 
naaede ham og det paa nogen Maa- 
de lod sig gute at spare, vilde hun, 
bvis hasn virlelig svar hendes Mor- 
brsoder, sirive igen omgaaende, da 
der svsar saa mseget, hun kunde lide 
at fortælle hom. Alle hans tSøskeIp 
de var lebende en-dwu, Jan du kan 
dem-f fluite dig til, ast der er Hier- 
ter, som flwar vasrmit for dig i 
Danmiarsk.« iSaa fovstellåge Spørgsi 
mia«asl, oim Ole var sgisfl, hwvde 
LBøtnK Osm hasn havde mange 
SmerterT 

leusns svilde bede Vorshetre lindre 
shans Semelen Hun vidsste, ihvad 
del svær at lide, islyi knm onst aldrkg 
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