
.— —...»-———.. ——- «-—.h- 

; .,Yanskeren«« 
FAM- I« "et halvugenligt Nyhedss og Op 

V .8»» lysninggblad for 
« Y Jurist Falk i Amerika, Z 

Ludgaak Ticsdag og Freitag og kon« 

II mn samt Fotstud Ihso i De For-neue 

U Stank oq isIV i Idlandet. 
— 

—- MWIZMM 
:- 

I «x1anøkeren««, 
det eneste danste Blad I Amerika, 

« der udgaar to Gange Im Umn, 
l! udgivess af »Danifh Luth. Publ. 

houje«, Blair, Nebr. 
j Prove- Numre iendes frit paa 

H Forlangende. 

Nr. 33. Plain Nebr» Tiksdag d. l. Maj 1906. 15. Aarg. 

’Fri5co Dag i cl.".hicago.i 
To Tusiude Politimcend Haar 

fea Hus til Die-. 
Stolebstnene staat illc 

tilbagr. 

Tet lan vcete gansle interessantt 
at se, hvotledes det gaar til ved 

Jndsamlingen til de stadelidte i Ca- 
lifornia i en af Landets Stokbyer. 
J Lordags var del Frisco Dag it 

Chicago. ,,Standinaven« sttiver i 

Lordags bl. a.: 

J Dag et del San Franciscosl Tag. Rcesten alle Chicagofolk vil 
i Tagen-Z Lob faa Bespg af en uni- 
formeret Politimand, soni vil an- 

inode dem oin at give en sidftkSkErv 
tilde nødlidende i den btcendte By. 
To Tusinde Politimcend begyndte 
denne sin nye Virlfonihed Motten 
fyv i Dag Motges, og de vil blive 
ved til Klauen ti. 

Tisfe Politimænd er forsynet meo 

Auponbpger med Schleh lydende paa 
25 Cents, 50 Cents, en Dollar vg« 
fein Dollarg, alle i forflellige Ku- 
lører, som bliver redet ud og givet 
Givecen fom Kvittering. En Del 
as Zeddelen bliver tilbage i Bogen- 
iaa denne vifer netop, hvot meget 
der et given 

Der er ialt 900,000 slige Sedlcr 
eiler Cektisilater, 800,000 hvide for 
25 Cents Substriptioner, IZOOXIJU 
tøde for 50 Cents, 20(),000 bloa for 
en Dollat og 100,0«0 gute for J 
Tot-ais Bidrag. Politimcendcne vil 
indgive Rapport til Politichef Col- 
ling i Morgen Fokmiddsg Klollen 
Ei· Man venter, at mellem 30,-s 
Ousfs og 50,0s)0 Dollars vil blive ind- 
iamlet paa den Maadr. 

Chicagos Bidrag til de Redli- 
Lende i Sau Francisco er nu vokset 
or til henved 900,0«0. Op ti1 i 

Ganr Aftes vat Belsbet AUTOR 
Pollux-T Gaarsdagens Jndfamling 
belob sig til 48,663 Dollars. Noqte 
Grimm-eh soin blev sendt ud of 
Borgertomiteen til Smaahandleke 
rundt t Byen, indbtagte 3,496 Dol- 
laks. De svtige Bidrag variercde 
fta 15 Cents til 20 Dollars pr· 
Giver. 

Etuespilleknes Benesiceforestilling 
i Stadttor-Um indbragie 6,600 Dol- 
larg. En Jndsainling, sont blev 
foretaget paa Stedet indbragte 400 
Dollars. Billetsalget indbragte 5,- 
42625 og Programmetne og Mom- 
fterne indbkagte Reiten. 

Oatland Stolens Born gav en 

litle Forestilling til Jndtægt for de 
dilidcndr. Fortjenesten blev 200 
Tollars. 

Shicago SkoYebsrn vedblivet at 
nde del-es Bidtog til San Ist-aneig- 
ers nødledende Mennesler. Hidtil et 

der fra denne Kilde indlommet 813I 
111.65. Flere Stolee er der endnu 
itle hart fra, saa man ventet, at 
Stolebstnenes Skærv vil ovekstige 
15,000 Dollard 

—.—-— T 

Skal det ende met Stkikep 

Hidindtil er den endelige Afgørelse 
of Meliemvaetendet mellem Ejetne 
oc- Arbejderne i Haardkulegnene i 

Lsten bleven udhalet ved gentaqne 
Forhandlinger. Nu synes det imid-— 
lcttid, som Afgørelfen er ncer for 
Haandem Dei forlyder fta New 
York i Lordags: Haakdkulejetne hat 
tilbagevist Arbejderneö sidste For- 
slag til Bilæggelse af Striden i 
Haatdkulfelterm. Efernes Svar, 
der er udarbejdet af et Underudvalg, 
gaar nd paa, at Eies-ne ille vil for- 
andre detes ovrindelige Tilbud, og 
Atbejdekne opfordkes til endnu at 
fotny Strikekommigstonens Besinn- 
melfer for 3 Aar eller tillade denne 
Kommission at afgtre, om og hont- 
vidt der stal forttages Forandringer 
i de optindellge Bestemmelset, og il 

saa Tini-enge hvoki diss- Fokaudkin-’ 
get flal bestaa. I 

Arbejderne hat hidtil ncegtet at 

gaa ind paa Eiernes Henftillingeni 
Paa Torsdag flal der holdes etl 
Arbejdermøde i Scranton, PaJ 
bvor der tages Besiuining om. entenI 
de stal gaa ind paa Ejetnes FotsiagJ 
eller der stal ertlætes almindelia 
Sttike i Haardtulegnene. Alt tyde:" 
paa, at det vil blive det sidste. ! 

Eier-ne flutter imidlertid deres 
Svar med at ndtale det Haab, at 

Arbejderne paa Torsdag vil gaa ind 
paa deres Fotslag. J modfat Fald 
vil Ansvaret for en Strile blive des-« 
res. — Ptcesideni Mitchell vil ille 

udtale sig paa Fokhaand. 
« 

Maudssjnriets Aabning. 
Det japanste Generallonsulat met -; 

delet: 
Den tejserlige Regeting hat hidq 

til under Tilbagedragningen af de« 

japansle Tropper fra Mandsjuriet 
ilte set sig i Stand til at give frem- 
mede og fremmede Stibe Tilladelsc 
til at begive sig til denne Del af 
Landet og ej heller lnnnei tillade 
fremniede Konsuler at residere der, 
men da Tilbagedragningen af Trop- 
perne nu et vidt fremslkeden. har 
litegeringen i Overensstemmelfc med 

»den aabne Døt'«s og ,,lige Rest-I 
Principper, som den al Tid hat 
haadhcevet, befluitet fra 1. Maj d. 
":1. at tillade fremmede og fremmede 
Stibe at bespge Tatunglav i. An- 

tung samt fremniede Landes Kon- 

suler at residere i Antung. Ligeledes 
oil det fta 1. Juli d. A. blive tilladi 
fremmede Konfnler at tesidere 1 

Mulden, og Udlændinae kan bereist- 
det indre af Mandsjueiet undtaaen 
naar der af inilitæte eller andre 
Grunde tan være noget at indvende 
derimod· Regeringen hat endvidere 
besinttet i en neer Fremtid at aabrxe 
Talienvan for alle Nationers Han- 
del. Det er itnidlertid, grundet paa 
de i det indre hetsiende Tilstand-I, 
umuligt for Øjeblillei ai nde de 

reisende tilstreellelia Beflyttelse og 
at flasse dem Lettelset med Hensyn 
til Ophold, Boligek etc-, ligesom den 

tejsexlige Regering ikke heller tan 
anle sig fom anfvarlig for nagen 
som helft Stude, foraarsaget af Rel- 
vere oa andre mod reisende, der al 
Tid selv maa voate sig for saadan 
Fau, naar de fotetaaer Reiset i den 
Del af Landet. 

Englands Posibankek. 
Pojtfparebanleme blev indført i 

Stotbritanien i 1855 i den Hensigt 
at opmuntke Sparsmnmelighedcn 
blandt de mindre bemidlede Massen 
Den i Postsparebanlerne i Storbri.- 
tanien og Jrlarxd anbragte Kapiml 
belsber sig til m samlet Sum of 
200 Millionet Pund Sterling eller 
en Billion Dollars. 

De sdelceggende Fallitter, fom 
flere Private Banlek undetgil i Mid- 
ten af det nitlende Aarhundkedc, 
valte stot offentlig Jndignation, sont 
dcempedes ved Jndsprelsen af Post- 
sparebanlerne. Del begyndte mcd 
tte Hundkede Kontorer, og den førsie 
Dag deponerede 435 Personet af 
Arbejderllasfen ialt ei Tusind Bund 

Nu er der i Stokbritanien og Jki 
land 14,362 Postbanler mcd 
9,403,852 Jndslydere og en Ind- 
sindslapilal af 1,46,135,147 Bund. 
Anscetles Storbtitanienz og Jtlands 
Follemtengde til 40,000,000, vifcr 
del fig, al en Personaf hver 4.5 hat 
Jndstud, og at del gennemlnitlige 
Beltb andrager til femlen Bund, ti 
Shillings og il Pence. 

De Fordele, Postsparebcinlerne til- 
byder sine Jndllydere, et: Absolut 
Besiyttelse mod Tab; en belvem An- 
ledning til at gsre Jndskud paa Ste- 
der, hvor ingen andre Banler fin- 
des; Fotebyggelse af Fattigdom gen- 

nem Udviklingen af Sparsommelig- 
hedstanlen og endelig den Fordel, at 

Ungdommen opdrages til at anvende 

Pengene paa en saadan Munde, at 
de icm blive dem til Gliede og Nytte 
senere i Livet. ,,Skand « 

«l 
l 

! Komplot mod den fknnske 
Republik 

Fra Paris meldeg i Lcrdcig5: 
Jndenkigsminister Clemenceau liar 
udtali en offentlig Kundgørelse,; 
hvoti han siger, at Regetingen hari 
opdaget et Komplot mod RepublilenJ 
Z, dette er Jmperialister, Royalisier 
og revolutionære Anarkisier indvit- 
let. Maalei hat dels vceret at Mand- 
bringe en Revolution den 1. Mai 
og dels derefiee at sage ai behafte» 
de almindelige Valg iil National-» 
forfamlingen den 6 Maj. ( Regeringen hat derfor ladet fore 
tage en Rcelie Husunderføgelser fcer- ( 

lig i Paris. caadan Ransckgning 
et foretaget hos Arbejdetunioner, 
Arbejderledere, freniragende Modali- 
sier, Bonapartiiter og en hel Dei 
Anarlistek Blandt de mistcenlie er 

Hovederne for en hel Del af Frank- 
rigs meft fee niragende Famil· ier, 

faciledes flere iniime Venner nf 
Prins Louis Napoleon. 

Ananaende Udbvitet af disfe Lins- 
imderspgelser vil Clemenceau fere- 
løbia tun- sige at man hat silrei sig 
Beviser for ei Komplot fom ncevni 
oq at man er lommei i Besiddelfe af 
en Rækie kompromiterende Papirer. 

Præsidenteus Afilag dqdles. 

ffm Berlin meddeles fpecielt til 
»New York Llnieriean«, at Prakti- 
dent Rooseveltg Afflag af Ojsrlp til 
de nvdlidende i San Francikco fra 
alle uden Vlmeritanere hat veret 
meget omtalt der i fidfte Une, ng dcn 
nlmindelige Meninn er, at Prlrsiden-: 
ten bar gjort et stort Miggreb ves- 
at ncegte at modtage de Verme, der 
tillsødes detfra, ilte fordi nagen tvivs 
ler om at Ameritanerne jo er i 
lStand til at hjcelpe deres fladelidte 
Jsltedborgere, mer« fordi tyfle Mænd 
og Kvinder ønftede at vise derks 
Medfølelse paa en subftantiel Maade. 

Nooseveltg Vlfslag bliver lsetkagtet 
som et nyt Bevis for det atncritanfte 
Folts Overmod. Der er næppe et 
Vlad, som itle fordømmer den 
Tattløgbed, der bar faaret Follets 
Folelse meget d.)bt. Foltet i Ame- 
rita har ofte trnadt hjtelpende til 
werfor Nod i Europa, sendet eitqu 
Pcnqe on Vater belade til Jtalikn 
oq Japan. Men i Fremtiden lau 
nasppe nonen Nation nied Selvagtelse 
modtage Ojælp fra Amerika, hvad 
der lun tan betlages. 

Prcefidenten er dog siltert i sit 
Afslag gaaet ud fra den Betragt- 
ning, at Nsden var tun ringe t For- 
hold til det store tige Lands Hjasls 
peevne. 

Hvsr er Felder Gattun? 
Myiteriet med Pkæsten ,,Fader« 

Gopons Forsvindcn er blevet endnu 
uforllatligere, efter at hans Sag- 
sprer i St. Petersbutg i Fredags 
modtog en Balle Dotumenter, ded- 
rIrende den forhenvarende Prcest og 
sendt i Posten fra Berlin. Der var 

ingen Folgetlrivclse med, og Adres- 
sen var ille strevet med Gopons 
Haandstrift. 

Prestenö Fjender siger, at han 
fandt Stillingen i St. Petersbutg 
for hed, og at han derfor i Stilhed 
ek forspundet til Udlandet. 

Saudftorm i Pier-eh S. Dak. 

Fra Meere, S. Dak» ineldes i 
Lordagk En Sandstorm hvirvlede 
t en Time gennem Pierreg Gader og 
gjotde Ltvet tueften uudholdeligt for 
Byens Befoltning, til Regn begyndte 

at falde. Undettiden vor Stotmen 
saa voldsom, at den git med 62 Mils 
Furt i en Time. Senete var Farten 
50 Mil. 

En Baadmand og flete Passages 
Itet i en Gassolinlaunch Var i stot 
Fate en Stund paa Missouri Rivet. 
Banden blev slynget paa en Sand- 
banke og væltede Heldigvis var 

Vandet itte dnbcte paa Banken, end 
at de tunde holde sig det, til Stor- 
men havde tagt sin. og en Baad 
tslev da sendt ud estet dem. 

Foruroligende Rygtet sra 
Rueland. 

Ttuet med Genoptettejse 
af autoktatist Regime. 

Fta St. Petetgbotg meldeg und-r 
ch. April: En Modrevolution fot 
at genoptette den gamle autoktatiske 
Negetingssottm det vil koste 5,- 
WOJJW Jodet og tonstitutionelle 
Detnottatet Livet, fotudsagdes af 
Prof. Nicholsty i en Tale, der stut- 
tede Monattistetnes Kongtes i Mos- 
tow. Denne Fotndsigelse modtoges 
med staettt Bifald. 

Fest Rongtegsen ajontnetede, ded- 
togeg en Rcette yderlig teaktionæte 
Bes111tninger. Blandt andet erkla-- 
tede de, at Doumcken itke oil reptæsen: 
tete den ofsentlige Menina i Rus: 
land. udtnlet ssg intod Autonomi 
lSelvlovgivnings sot Polen, mod- 
scettet sig Toskernes Priviligiet i 

Lstetseptovincetne, begunstkger Op- 
IJcevelsen as de·Retligheder, som er 

diven Finnetne, og ligesaa at be- 
bandle deetne som Udlændinge, 
fotbnde dem at købe elletsforpagte 
Land og at sende detes Born t7-! 
Sjkellemstoletne og Univetsttetetne. 

Bøndet i Movopeltovst Kommune 
bat under de Rettigheden de besid- 
det, depottetet 14 as detes egne for 
at have deliaget i antijødiske Vold5- 
handlinget det. 

En stot Standale et bleven for- 
oatsaget ved en umoden Offentlig- 
gotelse as Udtasttt til den nv «an- 
damentale Lon« ellet »Konstitution« 
for Rusland Czaten hat otdtet en 
Undetsøgelse fot at finde ud, hvot- 
ledes die-se Nyhedet et sivet ud. 

Men nu maa det snatt vise sm, 
lsaade hvad Donmaen og Konstitu- 
tionen fot Russland skal blive, om 

Landet skal blive et vittelig konsti- 
tutionelt Monatki. eller hele For- 
andtingcn blivet blot et Stin. 
Byvalaet i On1ahn. 

Omahabladene hat i de sidste Pat- 
Mnanedet oq da sætlig i de sidste 
saa Dage indholdt lanqi metc om 

Vatgkatnpaqnen, end det kan inte- 
tessete udenbys Lcesete. Men i Dag 
staat Slaget, og saa faat det jo en 
Ende. 

Det meetkelige ved denne Balg- 
Kampagne er, at det ingen »issne« 
et, som man tigtig kan blive klog 
pas. Hovedslaget staat naturligt 
om Mayotembedet. Eftet Omaha 
»Dailt) News« ’at dømme, da et 

Republitanetnes Kandidat E. A. 
Benson en sorttæsfelig Mand, det 
onstet Embedet tun for derigennem 
at kunne udtette noget godt for 
Bven. 

stlge »W. H·« og »D. d. Pio- 
neer« et Dahlman, Demokratetnes 
Aandidat, den rette Mand, og Ben- 
son et Tun et Redstab i «Fontanelle«s 
Masiinens sendet-. T 

Folgende to Udtalelset tepteesens 
tetet dog vist de to Mænds Stand- 
punkt: 

Vensom ,,Detsom Btyggetne 
unstet at gute en »issue« mellem Sa- 
loonen og Hjemmet, saa et jeg for 
Hjemmet hver eneste Gang." 

Dahlmant »Dersom jeg snster 
ei Glas Beet paa en Sendag, og feg 
hat Pengene til at betale for det 
med, saa unstet feg nok at se, hvem 
der kan stehend-te nng i at san det.« 

Hist og her htanttt Lundsmthsdt 
Paftor Adam Dan ved St 

Stefans Menighed i Chicago har 
modtaget Kaldsbrev fra Salinas og 
Chualas Menigheder i California. 
,,Chi. Posten« siger, at han har Sa- 
gen under Overvejelse. 

kTrinitatis Menighed, 
Chicago (af »Den danste Kirke«),- 
gaar hurtigst mutig til Arbejde med 
at opføre den nye Kirte og Prieste-. lolig. s 

Ved et Mandag 1.Apr afholst Mc 
nighedsmøde vedtogeg det at bygge 
begge Dele efter den af Arkitettt 
Chas. Sørensen, 660 N. Mapie-; 
wood Ave» udarbeidede Plan, som 
er meget tiltalende i alle Detaljer. 
Udgifterne Ved Bygningerne er tat- 
tuleret til ra. 821,000, med Grunden 
bliver dette 823,500, og kommer der- 
til lidt ekstra Ildgifter, som gerne 
løber paa ved alle Byggeforetagen- 
der, kan der let naas op til 825,000. 
Der tegnedes ncevnte Aften et tem- 

meligt godt Beløb. 

Trinitatis unge Folks 
Koncert i Chicaga Jfølge 
,,Chicago Posten« holdt Trinitatis 
Menigheds unge Folk en Kontert 

iforrige erdag Aften. Vi hidsætter 
folgende af nævnte Blads Bereining 

»om denne Koncert: 
« 

Det vakte ftærtt Bifald, da Trep- 
pet gik op første Gang, at se det 
store satnlede Kot af Damer og 
Herrer opftillet færdig til, under Du- 
pont Hansens Ledelse at synge det 
forer Nummer paa Programmet. 
Trinitatig Menigheds Sangkor herv- 
dede her, saa vel sont i den øvrige 
Del af Programmet, det gamle gode 
Reno1116, som da ogsaa indeholder 
en Kompliment til dets udmckrkede 
Leder, Mr. Dupont Hausen, som vg- 
saa høstede Bifald ved hans to Pia- 
nosoloer, og paafølgende Dacapo 
Nummer. 

Efter Omtale af forskellige Num- 
re fortfckttes des: henitnod Slutnin-s« 
gen: 

Aftenens populcereste Part af 
Programmet var dog forst den sinnt- 
te og veludførte Menuet af »Einn- 
bøj«, sont blev danset i Kostume af 
Damer og Herren Jmellem Me- 
nuettens to Afdelinger udfyldte to 
Vorn, Amy Rasmussen og Georg 
Anmentorp, Pausen ved en belud- 
ført Duns, som tog sin rigeliqe Del 
af Publikums Bifald, og dernccft 
de forskellige danske Folkedanse, der 
danfedes i Nationaldragterx foruden 
flere af dem, der blev danset ved H- 
C Anders-en Festen, var nogle nyc, 
og Miss Karen Toufieng hat stor 
Ære af at have faaet disse indøvet 
i en Krebs af unge Damer, som siks 
kert ofte senere vil faa Lejlighed at 
glæde et dansk Publikum. 

Den enefte Ante ved den heimk- 
tede Aften var, at Programmet var 

faa rigelig stott, at nogle gik for 
tidligt, saa de iike fik set Folkedan- 
sene. Mr. Wald. Bovberg vakte 
niegen Munterhed som Spillemand. 

En Jndbydelse til et danst- 
anterikansi Ungdomsstævne i Chiro- 
go er just modtaget fra St. Anss- 
gars unge Folks Forening og kan 
ventes ossentliggjort i vort næsste 
Nummer. 

St. Stephans dunst- 
lutherske Mnighed tVeft 
St. Paul, Minn» hat iflg. »St. 
V. Ps.« besluttet at bygge et Base- 
ment under sin Kirte og udvide den. 
Dette er nein-endigt fordi der ikte 
paa langt ncer er Pladö for Son- 
daggstvlebørnenr. 

Kvindeforeningen hat lejet Cen- 
tral Annex Hall, Hist-net af S. og 
7. Stö» for Torsdag den Z. Maj, 
og vil servere Middag fea Kl. IH 

Fra Washingt—on. 
Senatet fnart færdigt. 

J syv Uger har vort Senat nu de- 
bateret Hepburns Forslag til Jeru- 
banelov, og det synes, som man ek 

Maalet lige ncer, uden for faa vidt, 
at man er bleven led og ked af at 

fortscette. Senator Allison fra Jo- « 

wa udtalte i Slutningen of sidste 
Uge, at man burde se at naa til 
Afstemning en Gang i denne Ugse —- 

Torsdag ncevnes fom Dagen for Af- 
sfemningen — og Senat-or Bailey 
fra Texas (Dem.) var enig med ham 
deri. Jlke en Rest hævde sig for 
Fortfættelsen af Debaten. Men 
Jernbanernes fornemste Forkcempek 
Senator, Aldrich fra R. J. var rig- 
tignok heller ikke til Stede.. Maale 
lian endnu lan udhale Debaten en 

Uges Tib. Der er nemlig en 50 a 

60 Tillægs eller Ændringsforflag til 
Hepburn - Billen, saa der kan godt 
klive noget at tale om endnu. 

Jmidlertid paastaar de mere ind- 
viede Politikere, at al den megen 
Snak snarere har ftyrlet end spek- 
ket Hepburnbillen, som. den blev ded- 
taaet i Reprcefentanthufet. 

J Hufet sidder »Stalehood Bil- 
len«, som det sik cendret tilbage fra 
Senatet, endnu fast. Demokraterne 
teuer med, at om ikle Rvepublilanew 
ne vil give Oklahoma og Jndian 
Terr. Statsret, saa vil de gøre det. 

Odelæggende Domain-. 
Jngen Fataliteter. 

J Aftes Kl. 6 gik den vcerste 
Tornado, man nogen Sinde hat op- 
levet i Furnas Co» Nebr. hen over 

Egnen omkring s- Mil Nordvest for 
Oxford. Vaaninashuse, Stalde Lsg 
andre Ildhufe jævnedes med Jorden. 

Hos Hans Hartmans var der 10 
Mennesker i Vaaningshuset, da det 
blcefte ned. To Piger kom til Ska- 
de der. Hos John Reynolds blev 
en ftor Stald ndelagi. Bert Rev- 
nold og en Dreng var i Stalden, da 
den bloefte ned, men de ssap uskädte 
fra det. P. D. Fisher miftede sen 
ftnukke Stald. Kun Grunden 
staat tilbaqe af Buffalo Skolehus. 

Fred Scher miftede Hus og 
Stald Manne Telefontraade er 

blceft ned, saa Efterretningerne er 

ufuldstcrndiqe Men der synes ingen 
Mennesier at vcere omkomnez der- 
imod er en Del Fcekreaturer og Hefte 
bleven drcebte. 

—- 

for 25 Ets. Supper fra Kl. 6 ur- 

over, ligeledes for 25 Ets. Om 
Aftenen vil der blive Udsalg af en 

hel Del smukke Sagen som Kvinde- 
foreningen har ar«bejdet. Hele Uds 
bnttet vil tilfalde Byggefondet. 

Fra Racine, Wig.: Forriqe 
Søndag konfirmerede Pastor Bing 
20 Drenge og Piger i Vor Frelfers 
Kiefe. Efter Konfirmationen ind- 
samledes et Beløb af 889 til de sta- 
delidte i California. 

— J Jmmauels danst-lutherste 
Kirke paa Lafayette Ave» indkom 
et Beløb af over 840; fra Bethania 
danst-lutherske Kirke 821.52 og fra 
Emaus Kirer qodt s45.00 til de 
skadelidte i San Francisco. 

— Pastor Bing holdt fertige 
Torsdag et interessant Foredrag i 
Vor Frelsers Kitkes Krypt over Ve- 
suvs vulkansie Udbrud i Aaret 79 
efter Kristi FødseL under hvtlket de 
3 blomstrende Byer Hereulanntm 
Pompeji og Stabia blev begraveds 
af Lava og Afte, og mange Tustnderstsjz 
Mennester drabte 

Den im Pisa-sum U M Hosi- 
Wem 800 Mk. s W 
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