
granternes Landing, havde haabet, han 
var bleoet Sondag over; paa Grund af 
hans Billet maatte jeg nojes med at 

folge ham til Fall Rioer Linien, sont 
han rejste med til Boston. 

Saa kun dette: Kamp hat der vceret 

og er i den danste Kirkes for-stellige Dele, 
det foles baade i Ost og Best, dog hat 
vi Stunder, hoor Fællesskabet Werkes. ; 

Kamp vil der blive, jeg hat taget Del! 
deri, og hvor der kommer noget frem, 
jeg anser mod Guds Ord og kirkelig 
Ordning, vil jeg bekcempe det, hoor det 
end kommekf1«a, andet lover jeg ikke. 

Aa! men kunne vi ikke lade vcere at 

splitte og odelægge hverandres Birke- 

kredseZ Det er, hvad vc have gjort i de 

sidste Aar, og saa hat man ladet saa 
mange Steder henligge, hvor der stulde 
have oceret drevet Mission, uden der bleo 

gjort nagen Er der ikke Tegn socn tyde 
paa, at del stal blive anderledesfs Deti 
er Majblomsier, jeg ser efter. Fik vi 
ikke alle nogle med hjemZ De holdes 
frifke efter Apostelens Anoisning (Filip. 
2,3—5. 

Brootlyn, New York, den I. Mai 1899. 
R. Andersen. 
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xra Birke- og gilt-Ile. 

J Portlan d, Maine, er den 

svensk-lutherske Menighed 
i Færd med at faa bygget en ny Kiefe. 
Kirken er en rigtig køn Stenbygning, 
og skal koste henimod 810,UU(). 

Grundstensnedlkeggelse.—— 
Fredag d. Os. Juni nedlagde Bist-For- 
manden for den norske Synode, Pastor 
H. Haloorsen Grundstenen til »Luther 
Seminar« i Hamline ved St. Paul. 
Fra det nys afsluttede Synodetnøde i 

Spring Grooe kam en Mængde Priester 
og Delegater til Stede. Det Dokument 
der nedlagdes, var affattet i to Sprog, 
Norsk og Engelsl, og indeholdt en kort, 
men concis-kkonologist Scildring af den 

norske Sy nodes yele Virksomhed 
iadtil Nutiden. 

Eiter Planen at dømme bliver denne 

Seminariebygning meget stor, meget 
ptydelig og stilfuld. Den vil koste ca. 

885,000. Alle Nutidsforbedringer ere 

indforte. 
Etnoksk luthersk Vorne- 

hj em indviedes d. lsde Juni i Chicago 
af Pastor KildahL l 

Efter Beretning fra »Den danske 
Kiste-G Aarsmøde, indsamles der blandt 

»den danste Kitte«s Menigheder til en 

ny Kirke i det danste Settlement i" 

Hamilton Co» Nebr» hvor en 

Cyclon d. 27. Maj lagde Menighedens 
Kirke i Gras-. 

O 
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Korrespondancer 
Hi; «- 

Lincoln, Nebr. 

Dei er kun sjældent og lidet, vi høre 
fta Lincoln, men det er ogsaa sjceldent, 
at her passerer noget, der er Onctale 
værd. Dog har jeg faaetLyst til at 

strive et Par Ord. Vi havde nemlig en 

stor Højtivsfest i Mandags Aftes, den 
26. Juni, i Anledning of vor Præft, 
Pastor J. Pedersens 25-aarige 
Jubilæum som Prcest iblaudt Lands- 

« mcend heriAmerika. Jeg synes, der 
er noget stort i at tænke sig saa lang 
Tids Arbejde iHetrens Vingaard, ster- 
lig her i Amerika, hvor alt er saa 
spredt, Tankerne ikke mindst, saa et 

sandt og trofast Arbejde for Guds 
Riges Sag og Sjæles Frel e saci ofte 
vansteliggøres. Pastor P e d e r s e n 

har sikkert ogsaa høstet store og rige Er- 

faringer paa dette Omraade i de for- 
løbne 25 Aar, Herren hat givet ham 
Naade til at forkynde det glade Bud- 

stab. 
Vort Samfunds Formand, Pastor 

Christi anfert, vor Kredsformand, 
Pastor Risd all, samt Pastor L u nd, 
Hampton, og Kand. A. P. Haufen 
vare til Stede, da Vi samledes i Kirken, 
jom kcerlige Hcender havde pyntet 
smukt· Pastor Risdalljtalte først, 
fcerlig om de Erfaringer, som en Her- 
rens Præft got, og da særlig disse, at 

Guds Ord er Sandhed, og at Herren 
er trofast, og at uden ham kunne vi slet 
intetgore. 

Pastor Christiansen talte skerlig 
om Embedets Betydning, dets Storhed, 
dets Skønhed, dets Maul og Løn samt 
Anivaret. 

Pastor Lund talte om Prcestens 
Hustm hvilke Pligfer hun havde 
at udfsre vg pag hvad Maade hun stulde 
udføre dem; og han mindede scerlig om 
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det Guds Ord: Det er ikke godt for 
Mennestet at være ene o. s. v. 

Derester havde vi Altergang, hvor vi 

samtnen med Jubilarerne nnd den hel- 
lige Nadver. 

Pastor Christiansen holdt Stristetale 
over Johs. Anb· 7 og tjente ved 
Alterbordet. 

Til Slutning talte Pastor P ed e r- 

se n, idet han scerlig gav Herren Tat 
og Pris, sordi han haode hjulpet hid- 
indtil, og han stolede ogsaa paa han«- 
Trofasthed i Fremtiden. Han takkede 

ogsaa de tilrejsende Brodre og Menig- 
heden for, hvad den havde gjort for dem. 

Vi ere jo alle Mennester, sagde Pasior 
Pedersen, og det gar saa underlig godt, 

Inaar man ser, at man ikke er helt alene, 
»men at der er dog nogle, som elske os; 
og det gor ogsaa saa underligt godt, at 

saa Lov til at være med til at berede 
andre en Gut-de- 

Dagen hældede, sør vi stilles, med 

Hiertet fuldt af Tat og Pris til Herren 
for hanz usigelige Naade imod os. 

J Lober as Aftenen overrakte Sam- 
fundets Formand sra Prceftebrødre og 
Venner i Samfundet en Pengegave paa 
843 til Pastor Pedersen. Kand. A. P. 
Hausen overrakte Pastor Pedersen en 

Gave sra Lincoln Menighed paa 815. 

—- Kand. Hausen arbejder nu 

iblandt os, sendt her as Samsundet, og 
det er vort Haab og Bøn til Herren, 
at han, som kan bøje Hierter som Band- 

bække, ogsaa vil lede det saaledes for 
os, at hans Navn kan blive æret. 

Vi stulle have Menighedsmode den 
o. Juli, hvor det vil blive besluttet, oin 

vi skulle kalde Kand. Hansen til vor 

sremtidige Prcest og Sjcelesøkger. 

Ccdar Falls, Ja. 
Pastok P. L. C. H a nsen og Huftru 

reiste sidste Fredag herfra til Nashan, 
hvor de nogle Dage vilde opholde sig 
hos Slcegtninge, og saa derester fort- 
scette Reisen til Albert Lea, Tyler, 
og maaske flere Steder i Minnesota, sør 
de i naeste Uge tiltræde Rejsen til Ore- 
gon. 

— Hanne Jensen, der for et 
Aars Tid siden kom hertil sra Racine, 
rejste sidste Lørdag tillige med Student 
N. Nielsen til sit Hjem i ncevnte By. 

— Sondag Morgen Kl. 2 asgik 
.Jens Hausen (bedre kendt under 
sNavnet Smed Hausen) ved Doden efter 
en læugere Tids Sygelejes Jordscestel- 
sen vil finde Sted paa Onsdag paa 

s Fredsville Kirkegaard. 
s — Blandt de adskillige unge, der alt 
»ere komne hertil for at deltage i Ung- 
Edomsforeningens 4. Juli-Fest, kunne vi 

IncevneWillieogChristineNiel- 
!sen, Jver Moos, Jacob Olsen 
Log Missionær Jens Diren fra La- 
;timer, Ja., Anders Hausen fra 
iSummer, Ja., Anne og Greis 
’Skov sra Wesley, Ja. Forstncevnte 
vil opholde sig her nogen Tid og gaa 
paa NormalSkolem Sammen med de 
to sidstnævnte ankom Sin e H ansen 
sra Council Bluffs, og flere ventes 
endnu. Maatte Gud velsigne Festen, 
saa alle Deltagere maatte saa noget 
godt med dersra. 

Council Bluffs, Ja. 
Torsdag Eftermiddag bændte den 

førgelige Ulyk ke, at en af vore Lands- 
mænd, Mr. J. Olfen, drcebtes ved at 
blive overkørt og frygtelig letnlceftet af 
et Lokomotiv. Olsen arbejdede samtnen 
med mange andre paa Union PacjficI 
Dobbeltspor, hvor mange Tog kore 
frem vg tilbage Da et Tog kom, gikl 
alle andre af Vejen ud fra Sporene, 
medens Mr. Olsen gik ind imellem de to« 
Spor og over paa det andet, ikke feende 
det Lokomotiv, der kom den anden Vej, 
og sont var saa ncer, at det uniulig 
kunde standses. Han boede paa 11te 
Gade og 21de Avenue og efterlader sig 
Hustru og 5 Vørn i smaa Kam-. Mks.; 
Olsen tog det meget tungt, da Este-tret- 
ningen blev bragt hende. Vedkom- 
mende, som bragte det sorgelige Budskab 
til heade, sagde, at han kunde næsten 
Unfle, det havde været ham selv i Ste- 
det, saadan ynkedes hau over heade- 
Begravelsen fandt Sted i Lordags. ! 

—- Ved Menighedsmøde Onsdag Af- ten valgtes Mr. C. Hill til Menighe- 
dens Formand under Pajtor L Ma- 
tbiasens Fravær. Mr. Anton 
Christensen med Familie antoges 
til Optagelse i Menigheden. 

—- Den 4de Juli samles vi i Fair- 
tnont Park Kl. 2 Efterm. 

—- Menigheden indbyder de unge til 
et større Fællesmode, der vil blive holdt 
hen imod Slutningen af September. 
Korn mange! 

—- Mr. Hannan, Kasserer i Pirst 
Nation-I Bank, hat anlagt Sag mod 
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IStoleraadet for at tvinge dem til at 
overlevere ham de HAVE-Obligationen 
svm ifølge Kontrakt stulde overleveres 
den 1ste Juli. Han figer, at de allerede 
ere folgte i Osten, og dersom han mister 
jin Fortjeneste ved denne Handel, vil 
han holde Medleminerne as Skoleraadet 
perfonlig anfvarlige derfor. 

—- St. .Ir)1·111’s English Lutheriui 
Hirn-di her fra Byen har købt eller 
lejet dette Couniys «Wigwa1u". -som 

: sidste Aar benhttedeå til Udftillingsplads 
Ved "ii1·:1nsu1iksissjplii Exlsusitiun for 
Pottamattainie Counth. sEWigwamn 
er bygget efter Jndianermetode, dog 
mest af Træ. De skulle have Udsalg af 
Kaffe o. f. v. i ointalte -"«Wigwam" til 
Jndtcegt for Kirken. Beng dem. 

— Nceste Sondag vil Professor Fri- 
modt Moller prædike for os og holde 
Altergang. 

Latinier, Ja. 

Skolen er bleven pndfet op, kalket vg 
gjort ren. scrwns er sat for Dør vg 
Vinduer. Te uuge have baaret Udgif- 
lerne og Arbejdet. 

— Kristian Kristenfen og 
M a r y W in t h e r vare heldige i Valget 
af detes Bryllupsdog. Vi havde forud 
haft usiadigt Vejr, men den Dag var det 

smukt og godt Vejr. Efter Vieler iden 
for denne Anledning smyktede Kirke, 
famledes den store Vryllupsstare i Bru- 
dens Hjein, hvvr en behagelig Esset- 
middag tilbragtes. Det blev sent, inden 
de sidste drog hiern. 

— Paftor N. P. Cleminensen 
har modtaget Kald fra Thornton Me- 

nighed, o; Meningen er, at han vil op- 
tage Arbejdet i de omkringliggende 
danste Settlementer. Herren give ham 
Lykke til Foretagendet. 

—.—.Henry Wegerslev, Husitu 
vg Datter, Anna, samt Marie Wal- 
dem at ere blevne optagne i Wenig- 
heben. 

—- Pajtor Kirke gaa r d har været 
i Minnesota paa en Missionsrejse. 

— Arbejdet paa Kitten er begyndt. 
»Koret er flyttet fra Kirken og sat op ved 
IEnden af Skolehuset, hvor det stal bru- 

ges som Ketten. 

— En vellykket Bernefeft blev den 
25. Juni afholdt i T h. ·Pe tersens 
grosse. Gudstjenesten afholdtes om 

Formiddagen, og bereitet Fællesspisning. 
Om Eltermiddagen talte P. H a ns en, 
Pastor Kirkegaard og Jens 
D ir en til Bornene. En ikke liden 

Flor af Born og voksne var kommen 

sammen. Et Offer til Børnehjemmet 
blev optaget iblandt Børnene, og hvem 
der ellers havde Lyst til at. give. En 
Sum af over 820 indkom. 

— En Del unge herfra have været 

i Cedar Falls til 4de Juli Fest· 
—- Vi have haft wegen Regu, og det 

bliver ved at regne. Vejene ere ikke lette 
at færdes paa; meget Land staar under 
Band· Nogle af Farnierne ere af den 
Grund noget tilbage med Majsplpj- 
ningen. Havren staat, underlig not, 
ikke saa daarlig, hvordan Kærnen vil 

blive, vil Tiden vise. Vi leveiHaabet, 
visse paa, at han sotn har ledet de itore 
Storme fvrbi os, vgsaa kan give os en 

god Host. Vi have ingen Grund til at 

klage, kun Grund til at takke. 

Sion City, Iowa. 

Sjceldent eller aldrig høres der noget 
gennern »Dansteren« fra Sioux City, 
saa det vtl vist itke kaldes ubeskedent, 
om vi endelig lade høre fta os. 

—- De bedre Tider hat naturligvis 
ogsaa haft en gavnlig Jndflydelse paa 
vor By, saa at al Forretning synes at 

vaete temmelig livlig, og ingen arbede- 
villige og atbejdsdygtige Mennesker be- 

høve at savne Arbejde. 
—- Tet var dog ncermest det kirkelige 

Arbejde jeg vilde meddele lidt om. J 
en Rcekke af Aar hat der blandt vort 

kanske Falk ikke vceret gjort synderligt i 
den Retning. Bande den danske Kirke 

og den forenede danste Kirke har flere 
Gange gjart Forng paa at samle Folket" 
om Ordet og Sakramenternez men, visi- 
nok ncermest begrundet paa for tidlig 
Opgivelfe af Arbejdet, ere Resultaterne 
dlevne alt andet end gede. Atm- er 

Arbejdet optaget, idel den forenede danske 
Kirke ved Nytaakstid sendte Pastok 
D a mfkov hertil, og skønt der ikke er 

noget start at meddele som Frugter af de 

6 Maaneders Atbejde, saa hat vi dog 
det Haab, at Arbejdet stal lykkes. 

—- Kvindefokeningen hat for en Tidl 
siden beføtget en Del Forstønnelse ogi 
Forbedring af Kikken. Den er blevekH 
tapetferet og paa anden Maade Mund-! 

sat: til Jnventarium er føjet Praedike- 
stol og Altertavle, naturligvis alt imm- 
dre Stil, pagsende for Kirkens Stor- 
relse. 

— Den 15. Juni, Mrs. Damskovs 
Fødselsdag, hetcenkte Vennerne hende 
nied flere for Huset nyttige Genftande 
samt en Pengegnve. 

—- Flere af Samfnndets (den for. 
Kirkes) Prcester har i den sidste Tid paa 
Gennemrejfe aflagt os et lille Besog. 
Pastor Lund, Hampton,og Nielse n, 
Wisner, havde faa megen Tid, at de fik 

Lejlighed til at tale i Kirken. Baadej 
de, som allerede har været her, og andre 
bedes at besoge os, naar Lejlighed gives. 

-— Den 5. Juli ventes Præsterne M. 
Jensen og G. Grill, og oni Gnd 
vil, taler de i Kisten om Aftenen. 

Frcmont, Nebr. 

Mr. Christoffersety en ung Mand, 
blev sidjte Søndag Aften efter at have 
overvceret Gudstj., ubehageligt over- 

rasket ved at finde sin Heft, der stod 
bunden uden for Kirken, foruden Tom- 
me. En forbigaaende har ikke kundet 
modstaa Fristelsen til at stjcele den. 

Hoilken Vej mon Ther agter at 

styre sin Heft med den stjaalne Tnmme. 
— Ole Jorgensen paa »Vat- 

kerne,« rejser i denne Uge til Danmark, 
hvor han agter at tilbringe Sommeten. 

Ell Horn, Ja. 

Tirsdag den 27de Juni var der 
Auktion hos Paitor A n k e r s, og trods 
den noget travle Tid, var der ikke faa 
faa til Stede. Skønt der jo for ikke 

lcenge siden har vceret 2 Auktioner paa 
lignende Sager (nemlig hos Pastor 
Hans en og Frev. Pet ersen) blev 
det tecnmelig godt betalt. Om Aftenen 
havde en Del af Anlers Venner en Sam- 
menkomft med ham hos J e n s A nd e r- 

fen s, hvor baade Anker og Vig holdt 
en kort opbyggelig Tale. 

Som bekendt, rejser Anker til Blair 
for at optage en Gerning paa Skolen 
der.« Han har folgt sin Ejendom heri 
Elk Horn til Jørgen Jensen, faa 
han er jo paa en Maade hjemløs nu. 

Mange takfhldte Hierter her i Elk Horn 
vil bevare hans Gerning og hans Minde- 

ikærlig Erindring, samt ønske ham en 

seh-s Freiiitid i den Gerning, som han nu 

tager fat paa. 
— D orthea Jensen, som iflere 

Aar har haft en Gerning som Lærcrindei 
her i Ell Horn, dels paa Højstolen ogz 
dels i eommon sch001, reiste i Tots- 

Jdags til Albert Lea, vel ncermest paa» 
iBespg. 

—- Line Olsen fra Cedar Falls, 
er atter kommen til Elk Horn for at op- 
tage en Gerning som Lcererinde i com- 

mon schooL Line Olsen er jo alle- 
tider velkommen, naar hun kommer 

hertil, da hun er en god gammel Bekendt 
af os her paa Egnen. 

— Ved Menighedsmødet i Søndags 
blev der givet Pastor V i g Tilladelse til 
at holde en Slags Højskole her i Vinter, 
faa de store Bygninger vil ikke komme 
til at staa helt ubenyttede. 

— Vejret, som jo har været en Del 

ustadigt til Dato, shnes nu at være 

bleven lidt mere stadigt, hvilket jo er 

heldigt for Høbjergningen, som nu hat 
beghndt her omkring. 

Trods den niegen Vcede vihave faaet, 
synes Udbhttet af Ha at blive ringe, da 

den største Del af Kløver frøs bort sidfte 
Vintet. 

—- Blair er jo nu den Plads, hvor 
alt det bedste af, hvad der er dansk, 
stulde have sit Udspring. Maatte J faa 
Held til at fejre Amerika-Z Frihedsdag 
paa en for os Dunste vcerdig Maade. 
Kierlig Hilfen til ,,Danfkeren«s Venner. 

Minncapolis, Minu. 

D. 4. Juli holdt Sondagsfkolen Fest 
ved Lake Emelia. Prof. Mengers, som 
ogfaa hat talt et Par Gange i vor Kitke 
siden Aarsmødet, talte ved Festen. 

— D. 6. Juli vil Pastor Nielsen 
begynde at holde Hverdagsskole. 

—- Menighedens Hjælpefokening hol- 
der sit maanedlige Mode d. H. Juli om» 
Eftermiddagen. Den bestaar af tolvi 
Kvinder, valgte af Menigheden, som! 
hver hat sin Bog til Modtagelse af: 
Bidkag, hvis Størrelse er 10 Cts. om 

Maaneden. Bidragene indsamles mel- 
lem Venner og bekendte. Samtidig hat« 
man saa Ojet aabent for Sygdom og 
Fattigdom, Alderbom og Nød. De 
tolv Kvinder samt Menighedens Præst 
holde Møde den sprste Torsdag i hver 
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Maaned, hvortil medbringes, hvad det 
er indsamlet, og hoor det saa overvejes, 
hvor Noden er størsi, og hvor Hjælpen 
mest tiltrcenges· Dei er en Velsignelse 
at være med at afhjælpe Nod, og det er 

en vigtig Ting i Guds Riges Arbejde, 
og da isoer i de sioreByer. Hjtelp iNø- 
den er Nøglen til cnangt et Hjerte. Og 
man sinder almindeligt, at oinder man 
eet Hierte, folget der flere efter. 

— H a n s L un d med Familie, be- 
sogte sidsie Sondag sine Svigerforceldre 
Mr. ongsJJla l u nd. Lands var 

paa Gennemtejse fra West Supetior til 
Siour City, hoor de for Fremtiden agte 
at bo. 

Maine. 

J B a n g or blev foileden Aften 
Evangelist H i g g c n s slcebt 2 Mil uden 
for Byeu i en Skoo, og derude blev han 
tjæret og fjeret. Han boede hos en 

Farmer C l ein m e n s, i hvis Hus han 
holdt Opvækkelsesniøder. 

En Aften efter Kl. 10 bankedes der 
paa Døren til H igg in s« Verelse, og 
idet han aabnede Døren, greb en Bebel- 
flok fat paa ham, satte ham paa en 

Jcernstang og dar ham paa denne Maade 
de 2 Mil. 

Mens Flokken bar ham, raubte Evan- 
gelisten: »Den almcegtige Gud stal nok 
bevare mig,« medens hans Kone faldt paa 
Knie og sendte et Nødraab til Himmelem 
Da Staren haode naaet dereå Bestan- 
melsessted, blev Klæderne reven af den 
stakkels Mand, mens nogle slog los paa 
hans Legeme og saa blev han smurt ind 

ichere; de forføgte ogsaa med Tand- 
stikker at siikke Jld i ham, men det mis- 
lykkedes. J en forkommen Tilstand 
blev han funden og bragt tilbage til 
Clenimens Hjem. 

7 Mcend ere blevne arresierede som 
Deltagere i Overfaldet, detiblandt en 

Farmer paa over 60 Aar. De sidde nu 

og vente paa Dommen. 
Det er ncesten utroligt, at saadan no- 

get kan passere i det saakaldte ,,civilife- 
rede« »Pen- 

Evangelisten havde praeditet om, hoor 
vanfkeligt det er for en rig at komme i 

lFI)immelen, og brugte Teksten om den rige 
Yngling til hvem Jesus siger: ,,Ga-a hen 
og scelg alt dit Gods, og gio det til de 

fattige og kom saa og folg mig.« 
—Westbrook Kitke var godt 

besagt ved farste Gudstjeneste, efter 
Pastor Thonan Hjemkomst fra Rats- 

-mødet. 

—- Der er atter sket Jndmeldelse til 

Optagelse i Menigheden. 
—- K i r k en er bleven pudfet op og 

tager sig meget godt ud, saa kønt belig- 
gende som den er. 

Grcatcr New York. 
Miss Kristine Kristiansen 

der i net sidste Skoleaar har opholdt sig 
paa Elk Horn College, er atter kommen 

tilbage til Brooklyn. Hun er nu gaaet 
i Kompani med Missionshjemmets Be- 

styrerinde, Mrs. Bin e K n u ds e n. 

— J Onsdags d. 28. Juni dode 
Maler N ie l s ens lille Datter, 11 
Maaneder gammel. Hun var ikke syg 
viere end et Par Timer. Hun blev be- 

gravet d. 80. Juni paa Greenwooil 

(?emetery. 
—- En udhungret Tiggerkone, der 

blev tagen til Bellevue Hofp ital, 
haode 8500.000 i fmaa Monter i hen- 
des cheder. 

New Yorks Politi - Departe- 
ment koster Byen over 11 Millioner 
Dollars om Aaret. 

Trandbckg Monumentct. 

Folgende Personer have tilbudt sig 
at ville indfamle Bidrag til et Monu- 
ment for afdøde Pastor P. C. Tr an- 

berg og ere heroed bemyndiget dertil: 

Hr. Boghandler C. R a s m u s s e n, 
Minneapolis, Minn. 

He. Anton Sprenfem 235 5.Ave. 
S., Minneapolis, Minn- 

IHk· J. J a cobsen, 2516 E. 25. St., 
Minneapolis, Minn- 

Hr. JE. Hausen, Box- 73. 
Beresford, S. Dak. 

Alle Bidrag bedes sendt til Kassen- 
«ret·1 Or. S. P. S wendsen, 123 

Adams Ave., Albert-Lea, Minn., snaresi 
Imulig Under alle Omstændigheder 
lmaa de indbetales inden d. I. Jan. 
1900. Thivi kan intet udrette, inden 
vi se, hvokmange Penge vi faa, og vi 
kan ingen Kontrakt afflutte, inden Pen- 
gene ere indbetalte. 

Albert Lea, Minn» d. 27. Juni 1899. 
LErbødigst 

J. J. Kildsig, 
Kommiteens Jemand. 

Sidste Nyt 
Udlandct. 

Ministerlrise i Preussan 
Keisercn nenig nccd Finans- 

1ninistcrcu. 
Nu, da der taleiz om Dirifer oaade 

her og der, er Rygtet endelig ogsaa 
lnaaet til Preuss-few og det er endda en 

’Minifterkrise, der siges at ftaa for 
Haanden. Det er vel ikke forste Gang, 
at saadanne Rygter have vceret i Om- 

-løb; men man mener dog, at der denne 
Gang er noget om det. Kejseren og 

IDtu Miqu el, den preussiske Finanz- 
Iministey ere nok ikke allerbedfte Venner, 
scerlig fordi den sidste ika rigtig vilde 
gaa med paa den forstes Plan om en 

Jndlandskanal, og færlig forholdt sig 
tavs angaaende en Bevilling dertil fra 
den preussiske Landdag. 

Dernæst menerKejseren ikte, at Mini- 
steriet har gjort sin Pligt for at werbe- 
vise Landmandspartiet om, hvor unyt- 
tigt dets Raad om en Toldkamp med de 
Forenede Stater i Virkeligheden er. 

Man tcenker sig saaledes Muligheden 
af, at hele Ministeriet en skønne Dag 
vil blive betydet, at det godt kan gaa, 
da man ingen Brug har for det laengere. 
Maaske dog det vil vare temmelig 
lcenge, for faadant ster. 

Czarcn er ubøjclig. 
Jntet Haut-TM Finland. 

Et Telegram fra St. Petersburg 
figer, at en Komike, sammensat af 
Europas mest sremragende Jurister og 
Politikere, som- kom til St. Petersburg 
for at tale Finlands Sag, blev nægtet 
Audiens. Komiteen havde med sig et 
Bønskrift med Tusinde Undersckifter fra 
Europas mest bekendte Mcend, alle- 

;scnnmen udenfor Politik, f. Ex. H e r- 

bertSpencer, George Mete- 
!dith, EmileZola, Fridthjof 
N a n s e n, Professorerns M o m m sen 
og Virch ow o.s.v. 

soc-—- 

Ministerkrife truer Norge. 
Et Telegratn fra Kriftiania af 1fte 

Juli antyder, at der atter foreftaar en 

Ministerkrise i »Skandinaoien« — iom 
i dette Tilfcelde betyder Not-ge Der 
stal være Uenighed inellem Kotigen og 
Regeringen angaaende Udvævnelien af 
en ny kommanoerende General, den 

norste Armes Øocrstbeialende. Regerin- 
gen vil have General O l s søn, Kom- 
mandant paa Oscarsborg Fæftning og 
forhenværende Krigsminister, niedens 

Kongen foretrcekker General L o r an g e 

til denne nye Stilling. 
Telegrainmet ncevnerintetdecoin, men 

det er rimeligvis den nye Ordning med 

de to Einbeder iam konnnaiiderendc Gen- 
eral og Generalstabscl)ef, der har frem- 
kaldt Konflikten. 

U. S. afflaact at mir-im 

stlge seiieste Meddelelse ital Eng- 
land have opfordret de Forenede Stater 
til at mocgle i TransvaaliAffærem men 

den amerikanske Regering skal have af- 
slaaet at blande sig i denue Affære. 

Kanne-Admiral Howfon er imidlertid 
reift fra Delagoa Bugien til Pretoria, 
og man synes tilbajelig til at fætte denne 
Reife i Forbindelse med Englands An- 
niadning. 

Dreyfus er bedro. 

Mine. Dreyfus har haft ei nyt Mode 
med sin ÆgtefcelleiReiines, og siger, at 
hans Sindsstemning nn er meget bedre, 
og han har mødt hende med fniilende 
Ansigt. Han er ovekbevist oin sin Fri- 
findelse. 

Deroulede, en af Dreyfus værste 
Modstandere, stal have sagt i en offent- 
lig Tale, at han er villig til nu at bøje 
sig for Krigsrettens Dom; men han vil 

ogsaa kræve de Ministre til Llnsoar, fom 
tillod, at Dreyfus blev dømt, dersom 
denne virkelig var ustyldig. 

! Stor Streite i Westfalcn. 

Kulgrubearbejderne iHerne, West- 
falen, har i lcengere Tid gaaet paa 
Strejke. Der er nu 7,000 Mand ude, 
og 2,000 Soldater ere kaldt til Hjcelp. 
Den kommanderende General for 7. 
Armekorps er rejst til Pladse"n, og der 
er uddelte 60 starpe Patroner til hver 
Jnfanterift, hvilket viser, at det er ikke 
bate Legeværk. 


