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Roosevelt nomineret as 
Republikanerne. 

Hans Rai-n Indiequ i Konventionen 
met rungende Jubel. 

Fairbanks vil blive hans 
,,tunning mate.« 

Cbicago, P. Juni. —- J Dag var 

den rcnubliiansie Konventions tredie, 
fidfte og storite Dag· Dei var 

Klimnigsem hvortil de forfte to Dagcs 
Begivenheder var Jndledningen. 

Mer- Nominationen af Theodore 
Roosevelt som sin cgen Efierfolger 
i vet hvibe Hus og af Charles W. 
Fairbanks-, Senaior fra Ohio, som 
Viceprcrsident vil Konventionen vat- 

re fcrrdig til at opløse sig for ai 

sprede til Landets fiernefte Egne en 

finiittende Begejftringsfeber, som har 
grebei dem i denne store Forfamling 
af Ledexne for det ganileBestyttelfes.- 
rarii —- for Vesiniielse af Form- 
ninq, as amerikanfle Borgereg Lin 

og Ejendoni hjemme og uve. 

J Tag er det oratorifie Fyrværs 
leriszs Tag. 

Flere af bei republilanfie Pariis 
Talen valgte fra Dit. Vesi, Syd og 
Nord hories og applanderebes i Kot 
—- Mcrnd, som vil lebe de republi- 
iansie Wasser i den fig ncrrmende 

Valgiacnp. 
Tot-Here af de foregaaende Da- 

ge; Btaioenbeber og Taler og i 

FOrveitnina af, hvad Der ensdnu var 

tilbane for dem, begnndte Delegaier- 
ne til-Ein i Dag at forfamles i Kon- 

ventirkiens Hal. Saa inari Derene 
aabnebes Kl. 9 begnndie Fall et 

ircrnoe ind. En halv Time senere 
var Eulen en aminerei Zcene. Man- 
ge Telegater havde bragi Flag med 

for at assiitere mev i Domstraiionen, 
naar kllooievelt stulde nsomineres. 

Ta Lsrdiiyrer Senaior Cannon 
taldte Forfamlinaen til Orden, var 

nceften ethvert Zierde ovtauei, ug 
lort eiicr var Salen overfyldt. 

Mig. M. E. Plummer, den ame- 

rilansie Flagdags Opretter, traadie 

frem zsaci Platformen og formedc 
Senator Cannon en ftor Bundt Ka- 
lalillier. Cannon var overrastet, 
men mobtog Lillierne meo Tal. 

Gecxge B. Cottelyon, vifte sig paa 

Platformen, og strats traadte man- 

ge as we fremragende Lebere frem, 
gav ham Haand og forsiireve ham 
om Tieres Loyalitei i bei siore Ar- 

beite, han var i Færd med ai over- 

tage. 
i ·- i 

J Dag til Morgen meldes saa det 

endelige Resultat of Nomitsionen i 
Gaar. Dei er tun ei Uddrag, vi ian 

give Plabs for. 
Ta alt var færdigt til Nominaiio- 

nen, traadte Speoper Cannon frem 
for Irrfamlingen og gjorde apmakrb 
fom paa, at lbei ncesie paa Form- 
ningsordenen var et Optan af De- 
legaiernes Navne fra de forilellige 

»Steine for at nominere en Præsideni 
for de forenede Staier. Klerlen 
lalvte da paa Alabama, og stkais 
reiste Dscar R. Hundley af denne 
Stat sig og sagde, at hanö Siai bad 
om bei Privilegium at give New 
Yori sin Plads paa Listen. 

Saa traadie Ex-Guoernsr Franl 
Blatt frem og paa sin Siais Dele- 
gativns Vegne nominerede Theodore 
Roosesvelt. Detpaa fulgte Senator 
Beveridge og flere andre og seien-de- 
rede Nominationen. Der udbrod 
gentagende ftormende Bifald, naar 

Noosesvelis Navn nennedes. Saa 
iom felve Konventionenz Rom-ina- 
tsiokn Den ene Stai laldtes.«efi.er den 
andeu, og alle stemte idefor Revie- 
veli. Der blev giori Forilag om at 

vælge ham ved Alllamaiion. Mm 
Belege-lerne vilde have Los til ai 
stemme. De stemie saa, og Rsoosevelt 

Smøkkontesten i St. Louis. 

Msinnesota Nr.1. 

Dei Sinon der var sendt til 
Maria«-S Fair i St. Louis soc Juni- 
tontesten, var det bedste, der nogen 
Sinne har været sorevist oed en lig- 
nende Konkurrente. Minnesotas 
Smør tog sørste Pris. As Proverne 
fra Minnesota blev 3 meerlet 98z 
Points, to naaede 98z, og et stotre 
Antal naaede 97z. Jngen Prøoe fra 
nogen anoen Stat blev market saa 
højt sotn 983. 

Der er mange as Kommissionærer- 
ne, som itte er fri sot at være ret- 

gerlige over Minnesotas Sejr, men 

de maa indrømme,at det er gaaet er- 

ligt til ved Bedonrmelserne. 
De sem individuellelldstillere, hois 

Smor blev mcerlet hsjest, var M. 
Sondekgaard, Hutchinson, 989 —- 

W. F. Stahnian, Loretta, 98z — 

L. Karson, Tarwin, 98H —- L. B. 
Andersen, Albert Lea, 9824 — H« 
Jen·sen, Clarts Geove, 98z — alle 

sra Minnesota. Navnene tyder paa,s 
at II as oe 5 er dunste. 

Foraudringer i Præsidentens 
Kabinet. 

Jusiitstnsinister ellek Attorney Eos 
nekal Knox er, sont nu alminoeligi 
betenot af sin Stat, Pensylvania,uV-J 
set til at sylde Plabsen i U·S. Senatl 
cfter asdode Senator Quay, og saaF 
har Prcesidenten udset Flaadernini-; 
ster Moooy til at fylve Pladsen ester’ 
Knor. Vioere sortcelles der saa fra 
Washington, D. C» at Prresiventen 
stal have anmodet Paul Morton af 
Chicago om at overtage Posten som 
Flaaoerninister ester Moody. 

Paul Morton er Sen as asdode» 
J. Sterling Motton, der var Land-s 
bruggmsinister under Cleveland. Hanj 
della-der Ztillingen som 2. VicepræiI 
sioeni for Achison, Topeta ckc Santas 
Fee Jernbanen og hat i tangere«l 
Tid vceret Jernbanemand, og indtili 
for tort Tio schen var han DemottaH 
Man ved itte, ocn han modtager Til-l 
budet. 

si- - ·- 

Det er mærtvcerdigt eller vcerd at 

lcegge Mikrte til, at sor tort Tid siden 
tridisevedse Dlemotraterne Minister 
Knox sor, at han itte strengt noli 
sorsulgte Seiten over »Nortshernz 
Securities Co.« og sit Synderne as-s 
strassebe. Han var altsaa i hemmeligl 
Forstaaelse nie-o Pengemcenoene alliJ 
geoeL Nu vil sde detimsod vide, ntt 
det er Pengemændenes Jndflydelse,! 
der hat faaet hani valgt til Senators 
sor Pennsylvania De nilde nemligi 
have ham bort sra den Stilling, hvorT 
han tunde staoe deres Interesse-I 
langt mete. Han betragtes altsaa nu! 
som de stores og »Trust-"enes as-? 
giokte og usovbederlige Mark-standen 
— Ja —- det gelber jo om at brugeT 
det Argument, man trot vil virte 
—- selv om man detved indvitler sig 
i Selvmodsigelsr. 

J 

fik alle Ztemmerne, 994. Da dette 
ertlærevecz udsbrpd der Jubel paany. 

Fokmanden gjotde da opmcerksotn 
paa, at det næfte i Otdren var No- 
mination af Vice-Pm«sident. Her gav 
Alabama, sont io -r den fsrste SM 
i alfabetisk Orden, Æken til Jow:1, 
og Senatot Dolliver as Jowa stob» 
frem og nævnte Senator Fairbanks-« 
ngaa bang Nsomination sekondere-. 
des af stete, og han nomineredes det- 
paa enstemmiigt 

ss Lygtemæud. 
Oversat fta Tyst ved Ellen. En 

god lille Bog. 51 Sidet, J Omslag, 
tun 10c. 

VanishLuth Pubc conse, AM- Res- 

Japan vinder en ny Sejr 
Rat-terms Tab ved Vatangm neues 

at viere l0.000. 

Nyt Slag oed Kaiping. 

Rygtet om, at Vladevoftot - Flack- 
den stulde vcere lebet ind i Port At- 
thurs Havn, er bleven modbevist ded- 
at Admiral Strydloss telegraferrr 
fra Vladivostot om sin vel udsprte 
»raid«. 

Og det andet Rygte, at Japaner- 
ne stulde have taget en af de Xindre 
Fastninger omtring Port Arthur, et 

itte bleven betrceftet. 
Fra London telegraferes: General 

Ruropattins Herr antiages nu at ver-» 
re i en fortvivlet Stilling. Med« 
General Stakelbergs Arme ncften 
tilintetgjort og deinoraliseret er 

Kuropattin nappe i Stand til at hol- 
de Stand, og man venter at se ham 
trætke sig tilbage til Harbin 

Rygter fra andre Kilder pasaftaar 
imtdlertid, at Kuropatlin vil vove fin 
Krigsførelses Succes paa et kraftiqt 
Ildfald, og at et ftort Slag er i 
Beme. 

Det vifer sig nu, at General 
Statelbergs Ztyrte bleo bogftave- 
lig revet i Ztntter i Zlaaet ved Va- 
fangaw. Japanerne bar begravct 
1,516, og der er al Grund til at tro, 
at mindft 2,-)0() blev dra-bt. Medk 
dette Tal fom Basis er 10,000 et 
laot Oderlea orer de russifte Kasu- 
liteter, det vil siae, at mellem en Tre- 
diedet og en Fjerdedel af Stahl- 
bergs Rommando tabtes. 

Rngserne indrsmmer selv,at versö- 
Tasb er meget starre, end det fra føtst 
berettedes oa satter det til 4,s)s)l). 
Men et Telegram fra St. Petersbora 
paastaar, at et torrelt Overflag vil 
doble dette Tal, 

Llllerede den ZU. dris. telegrafere7 
des der til ,,Ct)i. Rec. Her.« fra Pe- 
tina (formodentlig fra U. S. Lega- 
tion): Der er det, sorn tyder Paa, 
athlgferne er bleer flaaede og flyser 
ftrcrtslagne efter Mutden til. 

Summe Daa telegraferes rer fra 
Liao Yana: Et almindeligt Slag 
er i Gang i Narbeden as Kaichom 
Dei forste Tog med saarede er kom- 
met herigennem og er gaaet nordpaa. 

La fra St. Petersborg melde5: 

Krigsdrpartementet venter Eintret- 
ninger om Kamp med« General Kura- 
lin. Man tror, at General Otu for- 
folget General Stakelberg. Der 
gaa et Rygte i St. Petersborg i Af- 
ten, at der foregaar Slag oed 

Haicheng, og at der har oæret stort 
Tab paa begge Sitten Rygtet er it- 
ke behaftet 

Generalstaben tror, der er Sand- 
tynlighed for, at Generalerne Olu og 
Kuroli fpelulerer paa et ·forenet An- 
greb paa Kuropattim fsr han faar 
ny Forftærtning. For at tunne gøre 
det, maa det gores for Regntiden 
feetter ind. 

Krigsdepartementet got opmaerk 
ssom paa, at da det var General Otu, 
og itte som forst bereitet General 
Nodzu, der kæmpede mod General 
Statelberg oed Vafangoto, og siden 
Gen. Otu derigeretde Belejringsope-s 
rationerne imod Port Arthur, saa 
synes det, at Belejringen har indta- 
get anden Plads i Jaspanesernes 
Plan. 

St. Petersborg, 22. Juni. — Der 
er naaet et Telegram hertil om et al- 

lvorligt Slag, der varede i to Dage, i 
Nærheden af haichang paa LJiao 

JTung Halt-ven. Det siges, at Rus- 
fernes Tab var 168 Osssicerer oa 
5000 Menigr. 

Licio Yang, 22. Juni. «- Et ftort 
Antal af faarede er bragt hertil fra 
Kaichom hvor alvorlig Kamp menes 
at gaa for fig. 

Stont der ilte er modtaget nogen 
Idetailleret Beretntng om Trcfnins 

Mere fka »Slocum«ö Brand. 

Dødslisten Miser- 

Op til Kl. 8 om Morgenen den 22. 
dnH. var der fundet 850 Lig af de 
ved ,,Slocum«s Brand omlomne. 
725 af disfe er bleden gentendt. Af 
de øvrige uigenlendte 125 henligger 
92 i Lighuset for Genkendelsr. 

Bed Brug af Etspldsionsftosscr 
bragtes der 100 Lig til Oderfladen 
Dagen form-. Stibets Strog er he- 
vet til Oderfladen og fort ind til Ci- 
ty Island. Der fandtes tso tvindelige 
Lig fasttlemte i det. 

Hjcelpefondet til de stadelidte le- 
bende er naaet 880,000. 

Der spaes fremdeles efter Lig, da 
der endnls savnes over 200. 

Den almiudelige kvangclisti 
lntherske Konserenm 

J Dagene fka den 26.—29. Seil- 
tember d. A. agtet sden evangetift-lu- 
therste Konserents at afholde sit 11. 

almindeligeMøde l Rostock. Den ind- 

byder hertil lutherfte Kkiftne af al- 
le veatiouer baade Lcegfolt ng Pras- 
ster med det Formaal at tilvejebringe 
Fordindelse og Paavirtning itsde- 
des mellem alle lutheksteKittefamfund 
til aensidig Berigelfe og Støtte. 
Stifter i Tyfkland, hvor den soger at 
dceme Lutherdommen imod de proj- 
sisie Unionsbestrwbelser, imod ro- 

merst-tatholst Propaganda og imod 
de moderne tirkeopløsensde Aandsret- 
ninger, hat Konfetentsen eftethaans 
den vundet Tilflutning i Sverrig, 
Inland Norge da Danmatl, läge- 
vTom ogsaa i Amerika. Ved den fere- 
staaende Sammentomft haaber man, 
at Repræsentanter fta disfe Lande 
viil nmdes, ligefom for tre Aar siden 
i Lun-d· 

Af Forhandlingsemnerne fremda- 
veg »Den lutherfte Betendelse i dct 
20. Aarhundrede«, ,,Religionsunder- 
visningen i de Were Lerteanstalter«, 
»Den lutherfle Betendelfes interna- 
tionale Betydn"ing«, ,,Sammes Be- 
tydning overforRomerkirken«, »Volk- 
mens Betydning og Vigdighed i den 
lutherste Kirtes øjeblittelige For- 
hokd«, »Landstitten focn Folkets 
Ritte«. Tillige vil der blkve holdt 
Settionssmøder for Jndre-Mission, 
Hedningemission m. m. 

Der vsil formentlig blive draget 
Omsorg for Jndkdartering af tilrejs 
sende Deltagere. Her-am og om An- 
meslsdelsesftedet vil der senere ste Be- 
kendtgsrelsr. 

C. H. S chatling, Prof. theol. 
A. S. Poulfen, Bisiop. 

gen, mener man, at Japanerne pro- 
der pcm at afsiære General Statu- 
bergs Tilbagetvg. 

Det siges, at Gen· Kuropattin hat 
vsendt Forftartning til Gen, Stahl- 
berg for at hjcklpe ham ud af sin 
Stllling. 

London, 22. Juni. — Et Tele- 
gram til »Daily Mail« under 21. 
Juni fra New Chtvang meldert Me- 
dens en russisk Styrke paa 8,000 un- 

der General Kondratssvitch den Ist· 
Juni marcherede gpnnem Wafunko 
Ravine, 9 Mil sydøift for Kaichow, 
ooerrasiedes den af stjult japanfk Ar- 
tilleri. 

,,Russernes Tab rar stott. 1,20«) 
i Tal.« 

»Gut-teil Ksondratsvitch uiddroq 
sine Mænd og ledte dem i god Orden 
tsil en forskansdset Stilling.« 

Man lbliver ikke rigtig llog pa.:. 
om denne sidste Mel-hing og de tid- 
lllgere Rygter som Kamp ved Kat- 
chow gelber del samme. Der er vg- 
faa en Del Forvirrinq i Navnenc. 
Men Stedeh hvok Slaget eller Sh- 
gene hat staaet, er sittert et Stylle 
i Nsord fra, hvor Stalelberg led sit 
Rederlag. 

Avlsudsigterne i de for- 
enede Stater. 

— 

Ugen, der endte den 20. Ju- 
I ni, var endnufot lold. 

Regetingens Ovetsigt ovet Vejtet 
og Avlsudsigterne for den Uge, der 
endte den 20. dns., set i det wesentli- 
ge saaledes ud: 

Vejret var stemdeles lslsigt over 

de Egne, »der ligger -sten for Missis- 
sippisloden, især i den fptste Del af 
Ugen· Dei tolde Vejt vat ugunstigt 
for Vegeiationen. Besten for Mis- 
sissippi var Temperaturen gun«stigere, 
gennemsnitlig den bedsie Uge i Sa- 
sonen i de notdlige Rocth Mountain- 
Egne. J Calisotnia hat Dem-dera- 
turen vieret hof. En stor Del as 
Golsstatetne og den stssrste Del as 
New Englandstatetne trcenget i min- 
dre og stsøtre Grad tsil Regu. Ligesaa 
begynder Tennessee, Ohiodalen og 
Egnene omtring Jndsøerne at tren- 

ge til Regu. J det sstlige Kansas dg 
sydøstlige Nebraska et der saldet me- 

te end not. Den 14. og 15. dns. 
var Temperatuten unatutlig lav paa 
Atlanterhavsihsten, i New Jersey 
marked-es endog let Frost. 

Maisen hat i den Uge, Raspporten 
gaslden ikte dokset tet hurtigi. J 
entelte Dele af Kansas og Nebraska 
lvi lcegaer tsil — og i Syd Dakota) 
plaaes den af Uitudt, sætlig ptia 
Grund af, at den laa for laenge i 
Jst-den Længere shdpaa er Majsen 
volset bedte, men beghnder at irden- 

ge til Regn. 
Vinterhdeden hat bedtet sig ncesten 

overalt. J Missourri og sydligst 
Del as Kansas hat man begyndt at 
hoste den. J næste Uge vil man be- 
ghnde at haste Vintethvede i det shd- 
lige Illinois-. Øst for Mississippi 
og not-d for Ohiosloden et den itke 
scerdia til Host. Paa den nordliae 
Pacisittyst et Vintethveden i lot-en- 
de Stand, men iCalisotnsiahdor Ho- 
sten et beg1)ndt, er Avlingen ringe. 

Foraatshtceden og Hasvren tegner 
godi de sleste Siedet. J Michigan 
og Illinois ttænget Sacden til Vat- 
me og Regu. 

Bomuldsavlen, der var saa loben- 
de i forrige Uge, er den sidste Uge 
bleven standset i sin Udvitling ved 

Mangel paa Regn og ved en vidi nd- 
sttakt Plantelus. J Tennesee og De- 
le af Carolinetne saa vel som i det 
szsdlige Mississippi stjedbliver Bom- 
uldsplantetne dog at staa gsodt. J 
Tetas er den vokset meget hurtigt. 
Der tlages ovet »Ble Wteevils« (en 
Insekt, det«saatt-an1ulden til at 
tulle sammen i Knolde), at lde addre- 
det sig og gar stedse mere Stadr. 

Udplantning as Tobak et sotsinket 
i M-atnland, Kentucky og Wisconsin, 
men Tobatsadlen tegner ellets i Als- 
rwindelighed godt. 

Der tlages fra den nedte Del as 
Missoutis, den midtetste Del as 
Mississiva og den nedte Del as 
Ohios Dalsttøsg over, at Æbletne i 
stot Udsttcetning faldet af, ligesaa 
sra de sydlige Dele af midtte Minn- 
tethavsstaternr. Jndsøegnene og den 
notdlige Del as de midtte,Atlantet- 
havssstatet samt New England hat 
Udsigter til en god ÆbleavL 

Gtæssei hat taget bethdelig Srkade 
i Ohiodalen og Dele as Jndsøegnene; 
ellets overalt staat det lovende. 

Fta enkelte Statet: 

Nebraska: Foraatshveden vol- 
set godt, Havten bedtes. Winter-hor- 
den er i -S«ktidning, men et gaaet i 
Leje enkelteStedet i de sydlige Conn- 
tier. Forste Slcet as Alsalsa giver 
rigt Udbytte, men et stadet en Del af 
Regu. Massen er dotset gsodtx nie-a 

i Almindelighed nsoget tilbage. 
-Jowa: Alle Forhold gunstige for 

Farmatbejde og Begatation. Majss 
mattetne rene, tredie Plsjnins (cul- 
tivating»)»«.»beghndi. Waisen under 

Kittelig Nyhed. 

Chicagso, Jll., 23. Juni. Golgas 
tha Dunste ev.-luth. Menighed (’Chi- 
cago Sydside) hat købt den svenste 
luth. Kirke (5935, Msokgan St.) for 
2450 Voll. Hirten er rummelig, 
bygget paa 2 Byggegrunde og ligger 
i et pcent Knattern 

Sand Ssvu 

et Naturens eget StyrkemivdeL For- 
uden den kan vi ikke leve længe. 

Søvnløfe og urolige Nætter er 

blandt de førfte Symptomer pasaSygs 
dom. Da er det den rette Tid at tage 
Dr. Peter’s Kur-im Skriv til Dr. 
Peter Fahrney, 112-114 So. Hoyne 
Asve., Chicago, Jll- 

HERE lT Is! : : : 

To Rosebud Reservation 
Lay your plans to take advantage ot· 

this opportunity· Round ttip rate of 
kare and one thircL to Fairkax or Zone· 

steel, going July lot to 22nd, final re- 

turn limit of Aug-. 31—·1904, going li- 
mit of IS days with certain stop over 

privilng 
Cail or write for information. 

D0n"t wiss it! 

C. St. P. bl. G (.). A. L. (’-001)Rl(’lc, 
Blaitx Nebr. Tkt. Ast-. 

RATES. Rates. RATES. 

4th of July Daumen-. 
Via the Nokthwestern Lino to all local 
Points within 200 miles from sit-Hingabe- 
ti0n. Rates ok tsre and one third for 
Roumj trip. sell July 2, 3 and 4· — Re- 
tnkn limit .J uly sein 

Gelt-hanc the Nation-il 1 lolichyn 
Blatt-, Nein-. A. L. Gomit-ich 

Tkt. Agr. 

normal Højde, men ellers si lovende 

Forfatning. Havre og Byg begynider 
at »stride«, og Foraarshveden ftaar 
godt. Tidlig Hob-Ist Kartoffelack 
ckstra god, anden Avling nogenlunos:. 

Wisconsin: Kun lidt Regn, 
Jorden wr. Vinterhvede og Rug lo- 
ver god Høft· Majsen «tilbage. Tid 
ligplantede Kartofler staat gest. 
Plantning af fildige just færdig. To- 
baksplantning forsinket af Tørte. 
Hame, Byg og Foraarshvede er i god 
Forfatning. Grces trykkes af Tsørk«:. 
Stsor JordbæravL godt Tegn til 

Æbler, Smaafrugt nogenlunde. Sak- 
kekroer og Havesager tkænger til 

Regu. 

Minnefota: Regnbyger oq 
forøget Varme i Midten og Slstnim 
gen af Ugen satt-e Fart i Massen 
Hvede, ng, Havre og Hør wtser 
godt over hele Staten. Kartofler 
gode og kkgynder at blomftrkx 
Timothe lovet en tig Avl. Jorvbær 
modnes. 

Syd Dakota: En gov Uge for 
Vegatation. Gunstig Temperatur og 
almindelig og vigelig Mexp For- 
aarsbveden gis-r gsod Fremgang, Had- 
te, Byg, Spelt, Rug, Kartofler staat 
got-L Majsen bedres. Gove Host- 
udssgter. Rugen er i Sskrisdning 

Nord Dakota: Ugens Stut- 
ning runde glaete sig ved det vorwe- 

fte Vejr i Aar. Dette i Forbindelse 
msed Regnbygek gav tidlig Hvede en 

traftig Vækst, men Ukrudtet grrr 
ogsaa ftodigt. Sen Hvede nagen- 
lunde. Havke, Rug, Hør og Byg 
vokfer hurtigt. Majs og Kartsosier ce 

tilbage. Gras et udmcerket. 

Jll«inois: Majfen er iike voi- 

set hurtigt, men er ten og staat godi. 
Havren er tilsbage paa Grund af 
Tsrke og Mldr. Hveden er næsten 
moden i Syd, Ästen vil begynde i 

nckstr Uge. En Del Kløvese et staaet, 
ringe Udbytte. Gute-set tmnger til 

Regn Gram-fragt lomäde Æblee 
loher tun men Adl. 

- 
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