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Zde Aarg.« Blair, Nebr» Torsdag d. 1. Juni 1899. Nr. 21. 

Gravsmykningsvagcu. 

Tirsdag d. Zo. Maj blev iAar fejtet 
paa en ikke mindre stcn og ntinderig 
Vis- end de foregaaende Aar. Antallet 

af vore Soldatergrave derude paal 
Kirkegaatden vokser Aar for Aar; og 
desuden er der i dct nu svundne Aar» 
føjet et ikke saa ganske lxlle Antal afKri- 
gere, der have ofret Livet iKampen Tod 

Spanien, til Tallet paa afdode Union- 
Soldater. Vi have i det foundne Aar 

ligesom faan en klarere Forstaaelse af, 
hvor velsignet Freden er, og hvor grac- 
lig al Blodsudgydelse dog viser sig at 

være. Dette skulde førit tilskynde os til 
at fakke den lHerre,det skænker os Freden; 
men derncest ogsaa til at mindes disse, 
som have kæmpet for Freden og maaske 
vfret Liv ellet Lemmer for denne Sag. 
De endnu levknde Soldater fra Vorga- 
krigen blive fnart gamle. Lad os hcedre 
dem, fom Fædre, der have vovet Livet 

for os. De, der hvile ude paa Kirkegaar- 
dene,ja, dem kunne vi ikke vife vor Agtelse 
paa nogen anden Mande, end vid at 

være med til at fmykke detes Grave. 
Om nogle Aar ville de sidste af Bergen 
krigcns Soldater dlive scenkede i Gra- 

ven, men Mindel am, hvad de have 
øvet for Folk og Land, vil leve, saa 
lange der sindes et frihedselstende Folk 
i Amerika, og derfok maatte deres Hai- 
lesteder heller aldrig glemmes. 

Foruden disse, have de fleste af os 

-jo en eller anden kcer lille Plet ude paa 
Kirkegaatden, og vi maa være vor Re- 

gering taknemknelig, fordi den Aar efter 
Aar minder os om vote kære afdøde og 
om deres Hvilesteder, at de itke blive 

glemte. 

Fredsonfker ·fra Philip- 
piuerne. 

Nvgle af de mest indflydelsesrige 
Mænd paa Philippinetne have affattet 
et nyt Forstag, svm ikal overgives den 

amerikanske Fredskvmrnission til Ova- 
vejelse. Den anerkender de Forenede 
Staters Overhøjhed vg Ret til at vælge 
Generalguvernør. De indfødte forlange 
blvt Stemmeret vg Valg af Dommer 

vg Mevlemmet af den lo'vgivende For- 
samling, da de anerkende, at de itke ere 

i Stand til at gennemfare Selvstyre. 
Et nyt Dagblad, som stal arbejde for 

denne Opfattelfe, er grundlagt, og det 

siger bl. a.: ,,Vi se ingen Grund til at 

mistro Amerikanernr. Vor Frihed er en 

suldbragt Kendsgerning. Atnerikanerne 
ønste at vide voke Onsker, de beklage 
Fjendtlighederne og raade os detfor til 
at vedtage Fredskotnmissivnens Behu- 

gelser. Det vilde viere til Fordel for 
ivs at nedlcegge Vaabnene og nyde Fre- 
dens Velssgnelse.« Dette er da i hvert 
Fald een Fragt af Fredskommissionens 
Akbejde. 

Summe Blad siger, at Luna og Rio 
del Pilar eke de enefte Generaler, der 

modscette ssig Freven. De skulle have 
3000 Mand, vg Aguinaldo kun 300· 

Forleden Dag gav en af de rige Bor- 

gere iManila, Senor Abreu, en stor 
Bankei for den amerikanste Philippiner- 
Kommission, Gen. McArthur og Konsul 
Williams. Flere Herrer og Damer, 
baade Amerikanere vg indspdte, selv tits- 

ligere Officerer ved Aguinaldvs Stab, 
ivg Del i Festen, og en Fredsskaal blev 

udbragt under den allerbedste Stemning. 
Der gaar i disfe Dage Rygter om, 

at Aguinaldo skulde viere ded, enten 

snigmyrdet eller have drcebt sigselv; men 

det et kun løse Rygter fra spanske Avi- 

ser. Virkeligheden et vel ikke saa let at 

faa fat paa. 
Gen. Luna siges at have Spejdere 

ude alle Begne, og enhver der er mitz- » 

teenkt for at have fredsvenlige Tanker, 
« 

arresteres øjeblikkelig. Han gaar selv 
og lidcr under et Saat-, men dog har 
han langtfra endnu faaet tlskrwkkelig 
af Krigen og dens Radsler. 

Gen. Lawtons Ekspedition er vendt 

tilbage til Manila fra San Fernandv. 
Ozsaa paa Philippinerne er d. 3). 

Mai bleven fejtet paa en skøn vg hqjtid- 
lig Maade baade af vore Svfd tek og 
af Borgerne. 

Cubanctnc og Pengcnc. 

J Lørdags, da Betalingskontoret blev 
aabuet paa Cuba, og Soldateme kunde 

faa de 3 Mill. Dollars, meldte sig i alt 

kun 75 Mand. Reste-n er i den Grad 
under Generalernes Jndflydelse, at de 
ikke mr komme. Dette syneg dog ikke at- 

have vakt nogen scerlig Bestyrtelse. Kan 

l 
! 
! 

Cubanerne undvære Pengene, san er 

Onkel Sam godt tilfreds ined at beholde 
dem. Det sorgeligste er imidlertid dene, 
at det er de fattige cubanske Soldater, ; 
der maa lide under de hpjere Ojsiccrersi 
Jntriger. Hovedspsrgsmaalet for Ame- ! 

rita er jo dog, om Cubanerne ville neb- 

lægge deres Vaaben og Lage fat paa fre- 
deligl Arbejde, hvilket de synes at være 

villige til· De begynde da i hvert Fald 
yet-paa. 

Jfølge senere Meddelelfet have nok 

flere betænkt sig, og i Mandags var 

Kontotet helt oversvømmet af Soldater, 
der aflevetede deres Rifler og ønfkede 
Penge. Der com saa mange, at kun g; 
kunde blive ekspedetede den Dag. Det 

Iynes sauledes, som am Modjtanden er 

oed at lægge sig nu detnede. 

— 

Ny Præsident paa Yale 
College. 

Ved Mødet iTorsdags valgtes Ar- 

thur Twining Hadley til Timothy 
Twighis Esterfølger som Præsident for 
Yale College. 

Arthur Twining Hadley et spdt i New 

Hauen, Conn» 1-856. Hans Feder var 

Prof. iGrcest ved Yale. Som Barte 

sit Hadley sin Uddannelse i de alminde- 

ligc Born-Poles 1878 kom hat: ich- 

paa Yale og hat faaet sin senere Udan- 

nelse der, med Undtagelse af nogle faa 
Aar, han tilbragte ved Universitetet i 
Berlin. Han hat udmærket sig baade 

som Forfatter af videnskabelige Afhands 
linger og ved Disputatser over Spørgs- 
maul, der hat vceret oppe mellem de 
lærde Skoler der i--e"’e i Osten. 

Stor Jcrnbaneulytce. 

Waterloo, Iowa, 28de Maj. En 

frygtelig Jernbaneulykke indtraf i Mor- 

ges Kl· J.30 paa Burlington, Cedar 

Rapids og Northern, ca. fire Mil sydøst 
for Waterloo. Folgen var, at 8 Men- 

nester dræbtes og 40 saaredes, deraf 
mange meget alvorlig. Aarsagen til 

Ulykken var, at Regn havde vastet 
Grunden under Sporet bott; det skyl- 
regnede, da Ulykken stete, og der er 

Grund til at tro, at Jernbanesporet en 

lang Sircekning formelig hang i Lasten. 
Lokomotivføreren og Fyrbpderen hop- 

pede af, da de markede at Lokomotivet 

gav efter, osg slap med Stummen Lo- 
komotivet pløjede sig ned i Jorden flere 
Fod horte, og ligger nu nedetst under 
den Oob af Rainer-, som er Levningeme 
af de ncetmeste Vogne. Postvognen blev 

gennemtkcengt af Bagagevognen, og 
Røgevvgnen trængte atter gennem Ba- 

gagevognen. Detefter kommt Dagvog- 
nen og de to Sovevogne. 

Nyheden om den forfcetdelige Ulykke 
btagtes her til Byen af to Passe-geker, 
som flap ustadt fra dei. 

Ojeelpetog sendtes herfra og fra Cedar 

Rapidsz de lidende Mennesker blev 
trukket frem; kun David J. Oalls fra 
Minneapolis levede nogle Timer eftet. 

W. B. Schellian fta Waterloo kunde 
ikke blive trukket ad, uden at hans Arm 

vfkedes. Paa hans Anmodning blcv 
Armen favet af med en almindelig 
Oaandsav. Schallian udstødte ikke et 

Sak. Da Liegehjælp kom, blev Armen 

amputeret i Skulderem 

De døde er: Georg Wainwright, 
Konductor, Burlington,,Jowa; F. S.: 

Catpenter, Pullman Konduktor, St 
» 

;Louis, Mo.; David Oallo, W A Mc- 

Laughin, E. L. Arnald, alle aninnea- 

)polis;E.J.Ba1-ker, Ooe Springs, 
Akk» .Oopkins, Bolig ukendt: 

« »Wolzel aniages at bo i Alton, Jll. 

Frygteligc Cijklonct 
tase freindeles. Ude iMinden Nebr» 
har en frygteiig Tornado for ikke længe 
jiden fejet en Tel Hase til Side og gjott 
adskillig Forttæd. Ni Mennefker koin 

til Skade, detaf de set-Z livsfarligk. Teri 
fes dog ingen duner Nonne Iblandt dem, 
ssøndt der jo lcver niange Lundstncend i 

og onikring Minden. 

J Lordags blev Riner Falls, Wie-H 
hjemsøgt af en Cyklone, der ogsaa gjordh 
adfkillig Skade, Here Mennesket kom til 
Stude, men der meldes dog tkke om no- 

gen som dræbte. 

Den frygteligste Cyklone, sotn maaskh 
nogen Sinde hjemspgte Nebr., var dogi 
den, der Lørdag Aften gik«hen over dens 

nordlige Del af Hamilton Co. Den 

ndelagte for c. 810t,i,·»)0·») Ejendom, der- » 

iblandt 15 Beboelseshuse, en dansk 
Kirke og Skole, 2 Jcernbioer over 

Ber river, Stalde, Hauer, Kreatur-et 
o. s. v. 

Den tragtformede Sky ramte førsti 
Peter Jacobys Fami, som blev fuld- 
stændig ndelagt. Derpaa hceoede den 

sig op og drev over 2 Mil uden at gøte 
Stude, faa ramte den W. P. Lantzen 
og J. For’ Farin, som begge bleve ede- 
lagde. William Steels toetnges Hus 
var den nieste Genstand for Staunens 

Raseri, og blev jcevnet med Jorden. Vi- 
dere ødelagkes C. R. Eastmans, F. 
Jfaacs, T. L. Clothiers, W.W· Shen- 
bergers vg M. Lierberts Forme. Store 
Trceer tykkedes op med Nod eller brcekkes 
des af som Trendstikker. Et Sted fløj 
en gammel Hskniv over en Mil og 
borede sig ind i en Kældervceg ved Siden 

af Monden, der hande spgt Tilflngt i 
Kældeten. MnngeHeste, Køer, og Svin 
bleve drehte Et Sled blceste en Heft 
ned iKcelderen, hvor Folkene hque sagt 
Tilflugt, men ingen Mennesker kam til 
Skade. 

Hans Olsens Beboelfeshus undgik 
Stormen, men Udhussene blceste ned, 

Peter Henriksens smukke Beboelses- 
hus og alle Udhusene bleve spredte 
rundt vm over Marken. 

Den danfke (grundtvigfke) Kirke med 

Præftebolig, Stald og et Skolehus blev 
spredt for alle Binde. Past. Strand- 
siov og Familie, samt nogce fremmede, 
i alt 19 Pers-mer, søgte Tilflugt i Kerl- 
deren.· En stor Kakkelovn blev kastet 
ned i Kcelderen, men ramte ingen. Paa 
Kirkegaarden er der meppe en eneste 
Mindesten uskadt tilbage. Lidt notd 
for Kirken tog Stormen en stor Jeru- 
bro, førte den c. 100 Fod bort og rev 

den i Stumpek og Stykker. 
R. Olsens Stenhus blev behandlet 

sont en Scek Fjer. Chr. Hansens Ub- 

huse gik famme Vej. Chr. Rasmussens 
Hus og Stald blaesie i Floden. L« C- 
Andetsons Udhuse bleve noget bestadi- 
gede. Nogle af C. P. Nelsons Bygnim 
get bleve bestadigede. George Cahayan 
mistede alle sine Bygningek og blev selv 
noget bestadiget. A. P. Johnsen var 

den sidste, Stormen berøvede Hus og 
Hiern. Han mistede desuden 7 Heste og 
5 Koch 

Stormen rasede ca. 16 Mil med en 

Bredde af ea. 100 Y.1rd. Lidt Regn 
ledfagede den, og nogle Hagl, saa state 
som en Tintop, faldi. Ncesten enhver 
Familie sagte Tilflugt i Kælderen. 
Mange undkom med Nød og Nceppe, 
men ikke en blev fakligt saaret. Tabet 
af Sæd paa Matten er ikkesaa stott, 
meu Plantninger, Hauer og lignende er 

ødelagt. Tabet bliver ganske stott, felv 
am de fleste Bygninger vare asfureredr. 

J Hastings, Nebr» rasede iSøndags 
den frygteligste Haglstorm, Byen hat 
vceret Vidne til siden 1877. J Løbet 
af 15 Minuter blev ncesten hvek Vindues- 
kude knust, Havesager ødelagt, Kyllinger 
og Fugle dtæbte, adskillige Mennesker 
noget bestadigede. Dei regnede først en 

Tib, og en Sky drev hen over Byen, 
ingen anede en Hagelstorm, før Bom- 
bardementet begyndte. J Begyndelfen 
one Haglene fom almindelige Marmor- 
kugler, men det varede ikke lange, før 

fde misndste havde en Omfang fom en 25 

Cent. Fragt og Sæd hat not lidt me- 

get. J Sindssygeanstalien ere henved 
2000 Viiiduesruder knufte. Er· Sieb 
siod Konen tæt ved Viiiduet, da del blev 
kauft, og et Stykke Glas siak hendes 
oenstre Arm faadan, at Blodet fpmjtede 
fire Fod derfra. Lægen blev tilkaldt, 
men dct var dvg ingen Fore. J Kikker 

og Skoler bleve Vinduet og Lampr 
kaufte-. De sidste 5 Minutter ssiiinede 

Solen, og Hagl som Honfeæg glinsede i 
Solskinnen 

Noget lignende meldes fra Beatrice, 
Nebr. 

Endnu fiygteligeke hat Cyklonen ra- 

set omkring Bijon Hins, 25 Mit syd 
for Chamberlain, S. Dak.; thi der har 
den brcebt i det mindste 7 Petsonek, og 
flere ere haardt saurede· De drwbte ere 

Charles Petetseii og 6 Born, 3 Drenge 
og 3« Pigek fta 8 til 15 Aars Alderen. 
Mrs. Petetsen vg 2 Born ere haardt 
faacebr. Stvrmen ødelagte en Fami, 
en Kirke og en Stole, for den nanede 

Peterfens Hjem og anrettede den fryg- 
ielige Odelæggelse der. Den simkte sig 
over ca. 3 Mil i 20 rocls Vidde ogz 
endte til sidft i Missourifloden, som den 

» 

ikke kunde overstride. Den adelagte alt 
paa sin Vei. Hos Petersens sandte-s 
alt: Lig, Kummer-, Tømmer o. s. v. 

sttøet rundt omkring. Stormen var 

ledsaget af Regn og Hagl svm Gaaseæg. 
Fra Mingo, en lille By, 25 Mil psi 

for Des Moines, Ja., meldes ogsaa 
om Storm, Regn og Hagl, der gjorde 
megen Skade paa Cjendom. Dog mel- 
des-·-intet derfka om Tab af Menneske- 
liv. 

To Born dræbe dercs l »p- dks Indes-. 
Rapid City, S· D» 29. Maj. Lena 

Boots, en lille blaavjet Pige paa 14 

Aar, og hendes 10 Aar gamle Broder 

Nicht-las bragtes til Rapid City i Dag 
anklaget for at have myrdet deres Fader, 
en fremragende Jernbane-Kontraktør. 
Familien hoker til de bedste Fatnilier i 
i den vesilige Del af Pennington 
County, og Forbrydelsen anfes som højst 
meerkvcerdig i mange Henfeender. 

Den lille Pige tilsiaar sin Forbry- 
delse, og Drengen siger, at han gjorde, 
hvad han kunde for at dræbe sin Faden 
Faderen skal have mishandlet sin Fa- 
milie, og dette synes at have været Be- 
oæggrunden til Forbrydeljen Den z 
dlev begaaet medens Moderen var i etj 
LErinde has en Nahm Efter Drabet 
lavede den lille Pige Mad som sædvanU 
lig, og da Moderen var kommen hieni, 
satte de tre sig ned og spiste, medens 
Faderen, myrdet for knn to Timer siden, 
taa nvgle Sktidt derfra bag ved Hufei. 

Bøknene drcebte deres Fader med 
hans egen RiffeL Drengen holdt Riflen, 
og Pigen stod ud gennem et af Bagvin- 
duekne. Hun havde sigtet godt; Kuglen 
var gaaet ind iRyggen og maa have 
drcebt hatn paa Stedet. De satte Risien 
paa sin Plads igen og sagde ikke et Okd 
til deres Moder, før hun begyndte at 
blive Engstelig ovet, at hendes Mund 
blev saa lcenge dorte. De tilstod da, 
hvad de havde gjort. 

Bornene fynes at tro, at deres Fa- 
ders Mishandling af dem og deres 
Moder var tilstrtetkelig Grund til at 
drcebe hom. Til Faengselsvogterens 
Hustru fagde Pigen: »Du ser, Papal 
var altid faa flem mod Mama og os. 

Nicholas og jeg stod netop og snakkede 
sm, hvvrdan vi stulde faa ham hcengt, 
da han kom ind vg spændte mig. Richa- 
las sprang hen til dam, og saa spændte 
han ham vgsaa. Papa gis derefter nd 

bag Hufet og begyndte at knalde med en 

Bcggy-Svøde. Vi trvede, at han vilde 
sl21a vs med den; saa tog Nicht-las Ris- 
len ned, spændte Hatten, som han havde 
set Papa gøre det, og faa satte jeg den 
ud gennem Vinduet lige i Nierheden af, 
hvor Papa stod. Jeg trat i Aftrækkeren 
pg faa faldt jeg bagvoet. Men da jeg 
kom op og faa ud, laa Papa og vred sig 
paa Jotden, men sagde ingenting. Saa 
lavede vi Mad og fortalte Mann det, 
da hun spukgte os, hvor Papa vak.« 

Jndiancre paa Kkiztsfticm 

CheyenneJndianerne begynder at blioe 
nrolige. Vevæbnede Jndianere hat« netop 
drevet en Mrs. Lorain og hendes Barn 
hjemmeira, brændt ·Hostakken og drcebt 
en Okse, tilhsrende Deputy Sherif 
Henry Bailey. Sherifen er rejst hen 
til Lame Tieer mev sit Maudskab og vil 
fotsoge at arreftere de tkyldige Indian- 
cre. 

-——————«-4-.————— 

Norsk Arhcjdcr studt. 

Da Alfred Amundsen, en Ung norst 
Arbejder, i· Lordags gik hen til sin Ar- 

bejdsgioer, Adolf Nielsim 200 N. Cur- 
tis St., Chicago, Jll., for at kræve 

nogle Penge, han havde tilgode, blev 

Nielsen ured, greb sin Revolver og skod 
Amundsen ned paa Stedet. Morderen, 
der er Tommertnand og Kommissar-, blev 
straks greben af to tililende Politibe: 
tjente. Han er bekendt sotn en meget 
nanskelig Person at komme til Rette med. 
Den Inyrdede menes ikke at have nogen 
Stle paa sin Side. 

Forstellige Stats-Nyheder 
Iowa. 

Højefteret i Des Moines godkendte i 

erdags Uuderrettens Dom i den be- 
kendte Nooak-Mordfng, nemlig livs- 

varig Tugthusstraf. To af Højsieretss 
dommerne dissentei-ede. Forbrydelsen, 
Mord og Jldpaasættelse, blev begaaet 
den 2den Febuar 1896 i Landsbyen 
Wstlford. Politiet kom otnsider efter, 
at Novak opholdt sigiKlondike. Der- 

fra blev han heutet hiem og stillet for 
»so-»O 

— Franc Peterson i Clinton dømtes 
forleden Dag til 25 Aars Strafen-beide 
for kriminelt Ooerfald paa en fetnten- 
aarig Pige. Han ftillede Kaution for 
825,000 og appelleret sin Sag til Visie- 
steten 

Illinois. 
John W. Jorgensen, eller Haarklip 

peren, dade i Passavant Hospttal, Chi- 
cago, af et Skubfaar, han tilføjede sig 
seit-. Jorgensen blev arrestetet for en 

Tid siden, medens han afklippede en 

Piges Haar. J Centralstationen af- 

lagde han fuld Tilstaaelse. Han blev 

bragt for Krimtnalretten, hvor Farina- 
ret gik ud paa, at hakt led af en Man 
for at afklippe Haar. Dommer Bartes 
opsatte Domsafsigelsen til Fredag. 
Tiksdag skød han sig i det venstre Bryst. 
Han blev straksz bragt til Pasfaoant 
Hospital, hvor Lægetne i Begyndelsen 
troede at kunne tedde hans Liv. Men 

Jnsiammation indtraadte. Jørgensen 
var gift og boede i 488 W. North Ave- 
nue. Begravelsen foregit fra Enkenå 

Bolig. 

Minnesota. 
Pastor S. R. Tollefson, Forstander 

for Diakonissehjemmet i Minneapplis, 
fkal midlertidig betjene St. Lukas·Me- 
nighed der i Byen. 

—- Lille Willie Brown, Minneapolis, 
er nu after Fange i Centralstationen og 
sibdet indspærret i Celle No. 14, fra 
hviiken han næppe vil faa Anledning til 
at tømme. Det er fire Uger, siden 
denne ungdommelige Bandit, som ikke 
er over 16 Aar, saa Anledning til at 

komme fra Politiet, og det hat i al den 

Tid ikke været mutig at komme ham paa 
Spor for Fredag Aften, da hakt blev 

grebet i Galleriet paa Harmonia Hall· 
Opdagelfesbetjentene Connor og 

Murphy havde faaet Nys om, at Dun- 

gen ovekvat Forestillingeni Harmonia 
Hall og gik dib for at arrestere hom. 
Da Willie mcerkede, der var Fare paa- 
færde, kaldte han ,,sin Bande-« til Hjcelp 
og forspgte at tilkæmpe sig Frihed med 

sin Folkekniv, men de to Detektioer vare 

ham for starke og han blev bragt til 

Centralstationen. 
For fire Uger siden blev Willie Brown 

aktcsteret samtnen med Louis Andetsen, 
anklaget for at have brudt ind i et Bi- 

cycle-Værksted i 114 6te Gade Sud og 
ftjaalet to Bicycler. Anoersen bleojen t 
til Forbedringshuset for denne Forbry- 
delfe, men lille Willie saa samme Aften, 
han var bleer arresteret, Anledning til 
at komme fra Centralstationen, fordi 
Fangevogter John KcKenna og Makro- 
nen, Mrs. Paine, ynkedes over Dun- 
gen og troede ham for godt, en Omsiæm 
dighed, som bevirkede, at McKenna fik 
sin Afsked og Mrå. Paine idomtes 810 
i Mulkt. 

Siden Drengens Forsoinden hat Po- 
litiet ledt hojt og lavt efter hom. De- 
tektiverne Staolo kg Morrissey, som 
forst arresterede horn, fandt ud, at han 
tilbrogte det mcste af si11«Tid iNabos 
laget af femte Gade og 6te Avenue N. 
Hatt havde imidlertid omtrem 50 Bren- 
ge, som hialp ham at holde Udkig efter 
Politiet, saa det var umnligt at komme 
ham pJa nært Hold- 

Willie var rasende over at blioe ar- 

resteret og var ifær forbitret paa Denk- 
tio Conner, fom han looede at hævne 
sig paa, san snart han slap ud igm 

— Augsburg Seminatiums Baard 
of Trugtees hat besluttet at fotelægge 
,,Frikirkens« Aarsmøde til Ooewejelfe: 
Opførelse af en ny Bygning for at staffe 
mere Rum for Skalen, Kaldelse af en 

Zoie ProfessoriTheologi til at over- 

tage den engelste Undervisning i denne 
Afdeling, og Udvidelse af Korporatio- 
nen. 

—- Afholdstaleren Francis Murphy 
assluttede forleden Dag i Duluth en 

Rcekke Forebrag om Afholdsfagen og 
sit 800 til at undertegne Løfteh Det 
blev Refultatet af hans 10 Dages Birk- 
somhed der i Bom- 

Texas. 
Folc, som kommer fra Corsicana, for- 

tæller, at man under Boring efter Olie 
i Oliver and FYOOJ Disttiktet i en 

Dbee af 900 Fod itødte paa det tigeste 
Leje af Gas, som man hidtil er stødt 
paa i Texas-. Da Gasen først undslap, 
oar det med et Brac, som kunde hores 
en Mil dorte. Fire Hundkede Fod af 
Rotene sprængtes ud og 100 Fod opi 
Lasten, og hele Boringsmaskinen ode- 
lagdes. Roger Q. Mills ejer en stor 
Del af Corsicana Landst. stand-nd 
0i1 Co, hat forgæves prøvet at faa Tag 
i Landen 

Forfcelligt. 
Ptæsterne A. M. Andersen og N. S. 

Nielfen rejsie'i sidste Uge til Luck for at 
overvære Missionsmødet der før Ankö- 
mødet. 

Audetsen sit imidlertid Bud, at hans 
Svigermoder i Argo ligger for Døden, 
og reiste faa ned til heade. 

—- and. E. Hausen, Chicago, hat 
mobtaget Kald fra Menigheden ved Pot- 
ter, Nebr» og rejser derud med det fsrstr. 
Hatt og hans Forlovede bleve ægteviede 
sidste Uge i Chicago. 

—- Genetalsynoden begyndte sit 39. 
Aatsmøde i York, Pa. d. 24. ds. Sy- 
nnden repræsenterer en Tolvtedel af vort 
Lands Befolkning. St. Pauls Kisten, 
hvori Modet holdtes, var .fyldt til 
TrcengseL 

— Den danste ev. lath. Kirte i Ame- 
rika afholder sit Aarsmøde i Chicago. 
Mødet begyndek den 7. Juni i Trinitcu 
tiskirken paa Bickerdicke Str. 

— Der siges at være 74 kinesiste Af- 
gudstempler i vort Land. 

i — Et tyfk-luthersk Blad giver tre 
Mænd i Reading, Pa., en meget rasende 
Omtale, fordi de nu i 50 Aar hat vak- 

ret Medlemmer af Kirkekoret i en af d- 
lutherske Menigheder paa Siedet. C 
af dem hat paa 10 Aar ikke været 
værende fra en eneste Øoelfestimg hele Tiden blot forfømt 12 Gut-D- 
ster. Saadan Pligttrostab et US sjcelden i Kirkekor. Djævelen 
taale troende Sang; deraf« kokzokkkgk at der er san megen Splid KäTZIN-»Es faa daarlig Menighedsfamqkk sus- 
Steder, stkiver B. i ,,Ki 


