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Den forenede danske 
evangel.-lutherske Kirkes 

8. Bari-mode 

Ijetrc Gang, der holdes- 
Aaråsmsde i Hutchinson. 

Lixstring 250 Præster, 
Dekskatek og bessgende 

til Siede. 

Text forende danfte evangelist-lu- 
therste Mitte-z 8. Aakgmsde aabnedes 
med hejtikelig Gubstjenefte i den 
dankte ek.:luth. Rikke i Hutchinfon 
Ongdag Form Kl. 10 den 1. Juni. 
Past. M. C. Jenfen-Engholm predi- 
1ede, cg Fokmandem Past. G. B. 

Christiansem forkettede Altertjene- 
stra. Eiter endt Gudstjeneste erkle- 
tede Furnanden Aarsmødet aabnet i 
den Wenige Guds Navn og gjotde 
Iogie intiedende Bemættninger. Der- 
efter sie-r Ztedets Præst, Past. J. 
Gen-en Gassterne velkommen. Kir- 
ken Var overfyldt under Aabnings: 
Itdet 

Seisionåtiderne bestemtes faaledeg. 
Morcmandagt fra Kl. A til 9.2(1. 

Fommincgsessioner fra Kl. 9..".0 til 
11.i1."s Fu. og fra Kl. LBO til I 

Esft!73. 
T 

iffxssr.-:-«iddaa"9sessionen aabnetess 
med Ejrikllcegning as Past. A. M.! 
Meist on Byens »Mayor«, Mr.s 
Carl-i- Trery, holdt en Tale lil For-s 
sansliktnen og bsd Aaksmodet velkonks; 
knen ::l Bnen Han saade bl. a., at; 
han erst-e itle Udlevere Modet Bnenzj 
Namen for den Havde ingen. Hul» 
chinfon var aaben, og deng Borgete 
var trete end glade ved at lilbyde de- 
tes lkiixststihed og Modets Ønslek 
dilde nd Betedvilliahed blive imødei 
commit- Dersom ban lthe manors 
var Wettern as Foesamlingen, vildes 
han 7cncslaa, at den sorenece danste 
Kirle lscsldt sit Aarsmsde der hvert 
Aar. Han betsrte ogsaa del Falte-km 
at der var sjerde Gang, dette Kitte- 
samfnnd ldog ikle den forenede 
Ritte, men en Del as den) holdt sit 
klarem-de der. Hans Tale modto- 

ges mel- Bifald. 
Pan Forsamslingens Vegne svarede 

Fornranden paa Mayorens Tale og 
faskede for hans »Vellommen«. 

Navnelisten visle, at der ded Mo- 
dets Begyndelse var 45 Præster vg- 
35 Delegater ankomm. 

Pan Fotmandens Henstilling stredl 
Mode- steaks til Balget as de Komi- 
Leer, der sædvanlig vcelges ved MI- 
detg Begyndelse, og sont slal akbejde 
under Moder 

Esset at disse Valg var soretagne, 
oplcrine Formanden sm Jndberetning 
Der refereredes til Riesens sokskellige 
Missioner —- vor indte MissiMH 
Mormonmisssionem Jndianetmissim 
nen, vor Mission i Japan, Inwi- 
stantmisstonen i Boston og New: 
York, saavel sont til Samfundeti3» 
Fellesvirtsomshedee sor Stole og i 
Bannhjettighedens Tjeneste. For-v- 
rigt viste Jndbeeetningen folgende 
Staxus over den fokenede danste 
Kitle for nærvmende: 
Værdi as Kitker .8248,000.00 
Brett-i as Ptæsteboliger 87,100.00 

M5,100·00 

F E l l e s e j e: 

Trinitatis Sem. og Dana 
College .« ...... 827,100.00 

strnehjemmene i Ell 

Horn, Ja» og Wan- 
paca» Wis» 11,000.00 

838,100.00 

antsbidragx 
Til Prcsplsnnlngee M,000.00 
Tit Samfundets Falles- 

vstksotnhedett 
Stolens Byggefond 810,200.00 

Laterløn ........ 2,112.92 
Til innre Mission .. 2,824.24 
Til Jndianserstwissiowen 889·88 
Til JJlormonmigsionen 469.65 
Til Missionen i Japan 1,632.12 
Til Ptæiteenler ..... 98800 
Til Bornehjemmene 8,185.07 
Til Alderdomshjem 1,055.48 
Til Sanatorium og Dia- 

konisfeanftalt ..... 3,100.00 
Til andre Missioner 69.24 

Tilsammen 826,521·60 ) 
! 
! Foruden det ncrvnte er der flere 
istedek indenfor vor Kittes Birmin- 
lhev ofret beindelige Sammet i Aarets 
iLøb til Ritter og Præsieboliger. Ei 
Blil paa disse Bidkag er stillet til 
baade at fylde vore Hiertet med 
Glæde og Tal til Gub, som lod det 

lytles, og til at give oz fornyei Haab 
for Fremiidem 

Samfundet tceller ifplge Forman- 
denk- Rappott 91 Var-steh 8 Missio- 
nceret, 150 Menigheder l92 Meile- 
lalb), 55 Missionspladfer, og Dan- 
fkere under Kirlens Jndflydelse gives 
til 32,350. 

Anken Dags Formiddagsfession 
holdteg i St. Ansgar College’s Ka- 
pel og aabnedes af Past. J. P. Oster- 
gaard, Oleanden Cal. Navneliften 
vifte 49 Prester og 36 Delagater 
ncerycerendr. 

Jndberetning fta Stolediteltionen 
oplæstes af dennes Fornianv, Past. J. 
J. Kildsig. Den viste, at Trinitatiö 
Zeminarium og Dana College i Aar 

shar været freloenteket af 129 Elever. 
andberetningen var vedlagt Rappor- 
tek fka Stolens Befmrer og andre 
Laute. 

Jndberetning fra Direktionen for 
Dan. Luth. Publifhing Hause oplce- 
fies af Direktioneng Formand, Past. 
N. Damslov. Ver-laws Status vil 
siden blive offeniliggjort. 

Bptnestolelomiteen rapporterete 
ogsaa, og siden foretoges der abfälli- 
ge Balg. 

Pasi. L. Johnson genvalgteö som 
Zamfundets Setketær, og Mr. C. 
D. Einv, Racine, genvalgtes som 
Mehlem af Board of Ttustees. Det- 
paa sluttede Sessionen med Von af 
Pasior L. Johaer. 

Ved EiterIniddugssegssionem der 
aabnedes med Ztriftlægning og Bøn 
af Past. C. C. Kloth, afsltcttede5! 
Valget af et andet Medlem pua VII-L 
ard of Truftee5. L. Estildsen,; 
Hampwn, Nebr» blev valgt. Past.’ 
Lloth og Mr. Otto Haner valgtegj 
fom Mehl-Immer as Stolebirettioan 
Pan Dirett'ionen fort »Dan. LutkH 
Publ. Haufe« genvalgtes Past. JJ 
M. Haufen, og Mk. Jørgen Jensen,« 
Elt Horn, ,.1., og Mr· M. Bett« 
Blair, Nebr. Mr. Bett ncegtede atI 
mootage Valget, og i hans Steh 
valgtes saa Mk. S. P. Sven·dsen,’ 
Albett Lea, Minn. Past. N. Dom-. 
stov valgteg til at fylde Vatancen 
efter Past. A. M. Andersen, der hav- 
de resigneret, da han tog imod Valget 
til Redattsk af »Dansieken«. 

Samfunbets Kasserek, M. Beet, 
ravportekebe og genvalgtes. Rapport 
fra Prestpenke-Komiteen aplæstes. 

Formanden oploefte derpaa en Jud-« 
-bydelse fra Byen gennem dens Ma- 
»yok til Modet om at tage en Koretur 
ocntring i Byen Mandag Eiter-mid- 

Idag Kl. 4. Jndbydelsen modtoges 
»enstemmig og med Tat. 

! Oplæsning af Seinem-uns Jud- 
jberetning tilligemed Rappott fra 
»Bsrnehjemmene paafulgte. Der hat 

yværet meget lidt Sygdom vg intet 
Dsdsfaild spaa vore stmljjem det 

side Aar, og der er gjort et trofaft 
og godt Arbejde. 

Sessionen stuttede med Bsm 
Aatömsdetö tredie Dag aabnedeg 

inted Ansdagt, lebet af Past. F. Ander- 

sen. Navneliscen oplæfteg Derpaa· 
54 Præfter og 46 Delegater foarede 
til bete-J Raune. ii 

Der vedtogez enstenimig veo Rejsk 
ning en Besiutning om at sende Past- 
A. S. Nielsen, Witt)ee, Wis» en 

Hiler og«UDtalelse af Aarthødets 
Sympati med ham og hans Familie- 
Pasi. Nielsen ligger nemlig Ineget sog 
og venteg ikte at teue. Han var en af 
De forsie danfte Prcester i Amerika, 
i mange Aar »Den danske Kirle«s 
Formgnd og Lroinator, og for faa 
Aar siden æredeg han af Kong Chri 
stian med Rinderkorsei. 

Kotnite Nr. 1 ("paa Formandeng 
Jndberetninxy frecnlagde en Dei af 
sin Rapport. Vor Mission blanbt 

Jndianerne viser Fremgang, 17 er 

døbte, on andre døbte hat fluttet sig 
til Meniqhseden. 

Past. H. Hansen fremlagde en O-« 
versigt over den Gerning, han hat be- 

gnndt i Utah. Han hat været der 

omtting to Maaneder; han findet 
Morniomnissionen at vcere en nieset 
svoer Opgavr. Mokmonerne er fom 
agteviede til deres Tro. De to er u- 

adfkillelige. Han mener stie, at Mor- 
montirken oprnuntrer til Polygami, 
sinnt cnange af dem leoe deri. Han 
tror itke, at der lcengere indgaaes 
polygamifte Ægtesiaber. De glim- 
rende Billeder, fom Mormoncnissio- 
nærer mater as Landen der ,,flyder 
med Markt og Honning«, er for en 

stor Del Ospdigt, siger Past. Han- 
sen· Folk der er ikte i Almindeligbeo 
saa vel stillede som Falk paa disfe 
Egne. Men Kitten er rig, fordi den 

Lager Tiende af Folket. En Tiendp 
del af hele Foltets Produkt gaar i 
Kirkens Kasse. 

II III « 

Et Selskab paa 25 kom ned til 
Aaksmødet fya Kenmare og Bom- 
bells, N. D. En stot Del af det store 
Settlement otnkring disse t-o Byet 
udgøtes nemlig af Dunst - Ameri- 
kanere fra Hutchinsonegnem og de 

betrogne denne Egn noget lignende 
»som et andet Moderlawtx 

Korrespondeni. 
·- iii «- 

Privat er der bl. a. meddelt os, at 
Aarsmødet bar bestuttet, cis der stal 
gaaes paa med Byggeforetagendiet ved 
Stolen. Red. 

kainpen endt. 

Charles S Deneen nomi- 
nerevesmed9573temmet 

En Sejr for Anti Ma- 

stinepolitikerne. 

Endelig nomineredeg i Fadagg 
LEftermibdag paa 79. Ballet, Char- 

les S. Aneen til Guvernørpoften i 

) 
f 
! 
x 
l 

Jllg. Guvernør Yateg trat sig først 
tilbage, saa fulgte to andre Kam-i- 
dater, Hamlin og Sherman, og med 

det samme, de trat sig ud af Vcedde- 
lampen, lagde de deres Jndflydelse i 

Vægtslaalen for Chicagomanden, 

IStatsLadvolat Deneen, og paa næste 
IBallot bleo han faa nominetet. Ma- 
lftinpolitilerne holbt paa del-es Mond 
Lowden til det sioste, men da Stem- 

)merne blev optalte, og Deneen vistc 
isig at have saa stor Majoritet, maatte 

Wde finde sig i det, og hans Valg blev 

gjort enstemmigt. Der blev Jubel, 
da Deneen var valgt, og det bedfte af 
det er, at man mener baade, at hart 

Her den bedste Mund blandt Zank-ihn- 
;lerne, og at med hatt-Z Valg shar fund 
Politik sejret. 

Deneen er fth 1863. J 1886 be- 

gnndte han at praktisere som Lovlyn- 
dig i Chicago. J 1892 valgtes han 
til Legi5l—aturen, i 1896 fom Statss 
advolat, eg i 1900 qenoalgtes han til 

famme Embebe. Han omtalteski som 
en meget dygtig og i alle Maadet 
velslittet Mund for Guvetnørembedei. 

Forberedelser til National- 
konventionen. 

Coliseum er nu snart færdigt til at 

modtage Delegaterne til den republi- 
tanste Nationallonvention, strives der 
fra Ehicago under 4. Juni. Ser- 
geantiatsArmT W. Stone, shar i de 

sidste »Pa: Tage haft meget travlt 
med at organisere den lille Herr af 

lBetjente og Arbejdere, som vil bebs- 

,ve5 under Konventionen, der jo stal 
Hammentræde ten 21.«Juni. Der vil 

)ialt behødves omlring 1000 Personen 
HML Stone er for Tiden i Auditorietö 
zAnnels og vil blive der, indtil Kon- 

Ltorerne i Colifeets Annets blivet 
farbige. 

Den Antagelse, at G. B. Corth 
von vil blive Nationaltomiteens Fr-- 
mansd, blivet stiedse mere almindequ. 
Generalpoftmester Paynes Helbr d 

tillarer itle ham at gaa i Sxkxsen fsr 
Valglampcn. 
Teleaationerne til Nationaltcnrentir- 

nen hat allerede næsten alle cngaqeret 
Værelser i Chicagos Hoteller. J de 
fleste Tilfcelde hat alle Delegater fra 
en Stat bestilt Værelser i Falles-floh 
Dianas Hoteller til blive helt overgi: 
ve: til Delegaterne. 

Byens Autoriteter hat anmodet 
Dein, Der hat Opny med Konven- 
tionghallen, om at trceffe elstra For- 
l)olo-Jregler imod Brand. Hadern-sa- 
reu stal gores videre, og Hovedgan- 
am, fom fører vertil, flal i Forhold 
oertil gøres bredere. Desuden er der 
lavet en ny lldgang til Alleen. 

Malerne vq andre Atsbejvere hat 
travlt i Colifeet, de sidfte Trapper il 
fnart være i Stand. Siaa lommek 

Deloratørerne og lægger sioste Haand 
Vaa Verlet. 

Ovekfvsmnkelse i Deadwood, 
South Dakota. 

leskilligTabaijendom, 
og to Mennesker drittner. 

Deadioood, S. D» 5. Juni. —- 

Folt i Deadwood tilbragte en Tid 
i Afteg i den størfte Spending og 
Ztrast Didlig paa Eftermiddagen 
begyndte Whitetvood, Deadwood og 
City Creet, opvulmede oed de fidstc 
fire Dageg hidtil utendte Regnfald, 
at gaa over deres Bredder og sende 
dereLs Jndhold hen igennem Byeng 
Gaben oprev Fortove, syldte Kceldere 
og rev Hase fra deres Grundvolde. 

Whitewood Creek modtager alt Van- 
det fra Strømmene ovenfor, og det 
var umuligt at holde den indenfor 
sine Grwnfer. Adstillige Bygninger 
flod vcek, Tømmeroplag lostedes og 
bortforteg og anden Stade stete. En 
Tid truede den rivende Strom med 
at tage Forretningstvarteret med fra, 
men Borgernes heroifte Forholdsreg- 
let teddede det. 

Der er dog fket aloorlig Stude. 
En ftor Bro, City Hall og andre be- 
tydelige Bygninger bleo ruinetede. 
J flere Tage hat Jernibanetrafitten 
oæret ftandset, og North Westerns 
Tab ansiaaes til 8200,000, og det vil 

tage to Uger at scctte Bsanen i god 
Stand .B Fc M. Baue-spottet er dast- 
tet af et Jordftted, og det figes, at 
dette Kompagnis Tab vil blive lige 
saa stott foim Northwesterns. Det 
paastaas ogsaa, at 8200,000 Vil it- 
te dætte Byen Deadwoods Tab. Et 
unat Menneste faldt ved Rednings- 
forspg i Bande-i og flod med Strom- 
men, for der kunde ydes ham Hjælp. 
Hatt er ille siden fanden. 

Ogsaa fra andre Steder meldes der 
om Stude. En Former i Nærheden 
af Sturgis forspgte at komme over 

Ftsoden paa Hefteryg, men kom i 
Vandet og druknede. 

»Dansteken«s udkommer hoet Tiro- 
dag og Ztedag og kostet tun 8150 
aatltg. 

i 
Mange Rygter krydsen 

1,300 Japanere slaar 4,00s.t 
Russere. 

AltberorpaaPortArthur. 

RusfisleOfficerer figer, 
atNationenstaareller 

falder med Port Arthur. 

Bladene fra i Sondags bragte oet 

Rygte fra St. Petersborg, at Gen-e- 
ral Kuroti oar taget til Fange, men 

Rygtet flyndte sig rigtig not med at 

tilfoje, at dset ille var stadfcestet, og 
det oar heller itle o«ficielt. Dagen 
efter, altfaa i Gaar, meldes det faa 
fra Rom, at han i nogen Tid hat 
liot af et mildere Angreb as Tyfus- 
feder, men er nu atter rast. Han har 
jo saa i hoert Fald vceret ,,grebet«, 
ser det usd til. 

Fra London meldes under G. Juni: 
4000 Russere af General Statelbergs 
Brigade angreb den 81. Maj en ja- 
paan Stnrte paa 1,500 Mand, der 

indehaode en Stilling fem Mil Syd 
Ifor Vafangtien. Russerne blev slaaet 

tilbage med et Tab af 200 dræbte og 
400 saurede. Jsapanerne tabte over 

100 dræbie. 
Videre meldeö fra London under 

fannne Dato: Ruglandg Haab i Kri- 
nen mod Japan ligger i deres Me- 

nina om Port Arthurs Eone til at 

modftaa Angreb. Saa siger en russist 
Korrespondent til Daily Mail. 

Dette Blad rneddeler videre fra 

jsarnme Korrespondent: Fra person- 
Ilige Jagttagelfer, som jeg har gjort 

lyog foicerer af hoj Rang, forstaar 
jeg, at Russland oil ftaa eller falde 
med Port Arthur, det vil sige, hvad 
Reaerinaens Agtelse hos Folket an- 

gaar. 
J det Tilfcelde, at Fcestningen fal- 

«rer, fer der Mulighed for inore Op- 
ftano i Ruslano og lolale Urolighe- 
der tun ikle 11ndaaag. 

» Bidere fra London under 6. Juni: 
«Man 1nener, at den ·StilE)eV, som her- 
fler paa Liaotung Halvøen, kun er 

Forbuo for en Stor1n, som snart oil 
bryde log. Generalerne Olus og 
Stoessels fjendtlige Hcere er tun to 
Mil fra hinnnden, og den japanste 
Heer er tun 7 Msil fra Port Arthur. 

Admiral Togo har bereitet, at han 
hat hart svære Elsplosioner i Nekr- 
heden af Port Arthur, hville meness 
at hidrøre fra Russernes Forsøg paa 
at rydde Hindringerne i Havnens 

;ElJtunding af Vejen. Derfra argu- 
jmenteres der saa videre, at den rus- 
xsifte Flaade forbereder sig paa at gøre 
let dramatist Forspg paa Flugt fra 
Havnen, dersotn de japansle Land- 
tropper indtager Byen. 

is- -i- «- 

Der er intet særlig nyt fra Kriegs- 
siuepladsen til Morgen, for Bladet 
gaar i Pressen En Melding fra 
Liao Yiang paaftod i Aftes, at en 

eussist Torpedobaad Flotilla havde 
gjort et Udfald fra Port Arthurs 
Havn i Lordags ved Daggry, overrn- 

flet Fjenden og studt fire af Japaner- 
nes Slibe i Samt. Sasmme Rygte 
bringet leadene til Morgen i Dag; 
men det er ikle stsadfæftet, og et Tele- 
gram fra St. Petersborg paastaar, at 

Regeringen intet ved om et saadant 
Angreb fra deres Flaades Side. 

Ei Telegram fra Chefoo af 6. Juni 
meldet, at et japansl Krigsflib stal 
vcere sunlet i Talienrvan--B.ugten; 
men sheller ikle ldette Rygte er stade- 
stet· En anden Beretning lyder paa, 
at det er et Handelsstib, der er funket. 

Rygtet om General Kurotis Til- 
fangetagelse er helt forstummei. 

Man sial i New Chwang have 
modtsaget Meddelelser ved Brevduer 
«fra Garnisonen i Port Arthur. Men 
hvad sdet er, fynes en Hemmeliglhed, 
tun stal det være gode Efterretninger. 

En Dynamit-Eksplosion. 

TolvMennesker brachte 

Cripple Ereek, Colo» 6. Juni. —- 

Ved Jndependence Jernbanestation 
drcebtes tolv Msckmd i Dag ded, at en 

,,infernal« Mastinse etssploderede, og 
7 andre saaredes alvotligt. Elleve 
Mænd drcebtes øjeblikkelig, og een 

døde kort eiter af sine Beskadigelfer. 
Alle de drcebte og sasarede, med Und- 
tagelfe af to Mænd, var ,,nonunion« 
Minearbejdere, som var bestæftigede 
om Natten i Findleyminen. 

De havde fluttet deres Arbejde Kl. 
2 ocn Morgenen og ventede paa et 
Forstads Tog Paa Florence E Erip- 
ple Creek Bauen for at køre hjem til 
Cripple Creek og Viktor. Lige efter 
at Jngeniøren paa det indløbenke 
Tog havde fløjtet for at signalisere 
Minearbejderne, som det var Skit. 
siete der en frygtelig Eksplosion un- 

der Platformen i Ncerheden af, hver 
26 Mand ftod samlede. 

Platformen fplintredes, Stationss 
bygningen rarnlede samtnen, og der 

floges et Hul i Jsorden omkring 20 
Fod i Diameter og omtrent lige saa 
dybt. Stumper af Mennesielegemer 
tastedes flere HundredeFod bort, hvor 
de endnu sitrede, da de samledes op. 
Nogle faldt i Hulen, sosm Eksplosio: 
nen hasvde ladet, men Yderlemmerne 
var afrevne. Der fandtes Styktet i 
500 Fods Afftansd Stødet foltes 
gennem Lejren, og alle vcekkedes op 
of Søvne. 

Mcendene paa Toget var de førfte, 
der tom til Ulykkesftedet og kom de 

faarede til Hjælp. Der blev sprget 
for de ulyktelige, der levede, og Lev- 
ningerne af de døde blev samlede og 
begrasvede. 

Her fynes at foreligge en virkelig 
djaevelsk Forbrydelfe. Helvedsmasti- 
nen var ftillet öfter Beregning under 
Platformen, hvor disse Jkke - Fore- 

jningssmcend siulde samles for at gaa 

jpaa Toget. En Revolver var stillet 
i Ncerheden og spendi. Fra den var 

der faa anbragt en Staialtraadsled- 
ning langs Jernbanen fauledes, at 
Lotomotivet skulde offyre Revolveren 
lige ved den Tib, det fløjtede, hviltet 
lykkedes altfor Vel. 

Der faaes et Menneste flygte fra 
Stedet og der er udsendt B;lodhun«de 
for at opsøge hom. Man mener, det 
er en Hævnsdaad af Unions-Wettbew- 

Tibetanetue modftaar Briterne. 

Kontentrerer Trooper to 

JStederforatmødeYounqi 
I hugbandsJEkgpeditiotL 

s New York, S. Juni. — En Korre- 
Isponoent i Gyang Tse, Tibet meldek 
til London Timeg, at et Brev fra 
Oberst Younghusband til Tibetaner-s 
ne, hooki det forlangeg, at ,,tl·-e Am- 
bon« skal komme til Gyang Tse meO 

tibetanfk Autoritet til at afgøre Tieres 
Mellemværende inden 25. Juni, er 

lblevet tilbsagefendt uden at være aud- 

net og uden Kommentar 
! Tisbetanerne hat altfaa, tilføjer 
jFiorrespondentem valgt Rrixp Te 
famler nu fin Styrke i Klosteret rg 
Byen Gvang Tfe. Der« tales om en 

anden Samlingsplsads mellemRalung 
og Khiang Ma. 

Tibetanernes Henssigt et for nærs 

vcerende at forbybe Brigadegeneral 
Mac Donnald at naa Gyang Tfe, og 
det er muligt, at de« nylsig vundne Er- 
faringer hat lært Fjenden at bereoe 
Genevalen langt Mute Vanstelighe- 
der, end han fra sprst af havde be- 

regnet. 

Herren er mit Skiold. 
Af W« V. Horn. 143 Sider. 

J Omsiag 25 EentQ 

Danithuth.Pul-l.horse, Blair, Neb. 


