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Uncle Sam hoster FordeL1 
Dei er Felgen af Rosse- 

velts Zudflydelfe for 
Frev. ] 

Russland giver Toldaf- 
flog, Og Jesan fsget 

Alliance. 

Dei meldes fra Oystet Bay, at Rus- 
lands Ezar jom Belpnning for Var-I 
sident Rcoscvelts Jndflydelse ·forJ 
Ftedgstutningen hat ordrei, at al’ 
.,discriminating« Told paa ameri-: 
ianft Gorg- stct ophøre. Denne Be-; 
stemmelse oil iaa vældig Jndflydelse 
til Forøgklse af vott Lands Affekt-ä 
ning as Handelsgods til Rusland.J 
Hidtit bar England og Tystland das-H 
ret foretrzttteL men herefter vil de? 
Fotenede Etater af Rusland blivei 
regnet blandt de »n1eft begunftigedes 
Nationer«. ! Da «tt:cksid211t Roosevelt modiog» 
Czarens Budstcib om denne JmødeH 
lontnienbed, urstrytte han sin Glcedej 
over, at bang- Betydning for Judex-. 
blev paafiønnci netop paa denne 

Mande. In ljkm bad M. Mitte over-· 

bringe Narrn iin Tat. 

Pan farnme Tid, som deite for- 
tælles, ins-ci- riet, at Baron Kaneio, 
Miladccnz tmnmelige Befuldmceg- 
tigede, dar uabenbatet sit Ætinde til 

Amerika, neintig at siuite en Handels- 
Altiance tm- rie Forenede Stater. Han 
havde en last-Hm Satntale Ined Prie- 
ftdent Rocke-seh til Afsted, og da han 

forleden Tag fortod Lust-It Bay, sag- 
de han: 

»Min Mission til detie Land hat 
været at san i Stand en øtonomist 
og imnmercicl Alliance mellem de 

Forenede Emer og Japan tned Z- 
tens lldri tlånig for Die. Jeg betrag- 

ter min Mission som studiert og jeg 
gaak dient :Uiuligi ieg tommer til: 

boge, for jeg tkor itle, mit Folt ian 
Ickre for snenet om dette Lands un- 

derfulde tmrnercielle Udvidelie.« 

For De Jdrcnede Staiets Bedient- 
mende Zur Ftedssluiningen altfaa 
haft denn-: lieldige Vetytning, at dei- 
te von Land et bteven lnnitskk med 
Mustabåbnand til begge de Lande, 
sein vor crdle Præsident bevægede til 
at stutte Frev. Dette er et underligt 
Bevis sor, hvor upaktist Proz- 
sidenien bar fotitaaet og formaaei 
at holte fig. Han var ikie Mæglet i 
egentlig Beiydning, men fotfwd at 
holde de stridende Magter til at for- 
handle, indtil de blev forligte. 

Vaabenhvilen underfkteven. 

Fu iJsjuufhu Dass-, Manchuriet 
meldez den H. ds» at General Major- 
Ovanosftz med Folge returnerede fea 
Koacbin famme Tags Morgen Kl. 
R. Lq Fel. 7 Aftenen iforud under- 
sieeo tmn paa Russeknes Vegne og 
Gewerle Fukufhima vaa Japaner- 
nes Veqne en Vaabenhvile paa Slets 
im i Nmrheden af Shakbedez. eftet 
at be bavde plejei Undekhundiiugek i 
9 paa hin-Juden folgende Timee. Saa 
er der mt Fred pas den med Monm- 
sieblod aennemvædede SIagnIart. 

Republikanst Statskouvention 
i Literatu. 

J Trxddags holdt det republitani 
sie Parxi sin Statskonvention i Lin- 
coln, Nebr. Charleö B. Letton fra 
Faiebury nominetedes som Kandidat 
for Heiesterets Dommer. og V. G. 
Lyford fm Richaedson Co. og Feed 
H. Abbvt fra Platte Co. som Landf- 
datee for »Regents of Stute Univ’ty.« 

Den vedtagne Platform endosses 
eet Pecesident Roofevelts Administta- 
tion og udtalet sig imod «ftee pass« 
Systemet. 

Typogkaf-Stkikes. 

J St. Louis begynote Striten i 

Gaar for en 8 Timers Dag, i det Ty- 
pogtaferne i 8 Trytterier ,,walked 
out«. Af de 140 Trykkeri - Firmaer i 
Byen hat 60 ifslge Formanden for 
den lotale Union understrevef Fore- 
ningens Fotdring. 

J Chicago taldtes der for en al- 

mindelig »job printers strike« i Gaar. 
Denne Strite staat i Forbindelse med 
den nationale Bevægelfe for en 8 Ti- 
mers Dag og omtfatter 300 lokale 
Firmaer og 2000 Maul-. Striten hat 
allerede vunden i de 19 af 87 Trist- 
kekier, som tilbøter Chlcago Tpr- 
them-. 

J Topeka Kansas brød Striken ud 

femme Tag og omfattede 7 STIM- 
kcrier og 125 Mænd. Ejerne ncegtede 
at gaa ind paa Fordringen om 8 
Timers - Dagen. 

Ogsaa fra New Haven meldes der 
om Typograf - Strike. Der begyndte 
den i Lustwng Eet Firmas Mand- 
stab ,,walted out«, Da 8 Aruns-Da- 
gen nægtebes dem. 

Rusietne qfkejftr. 
De russiste Fredsforhandlere, M. 

Witte med Folge, afkejste Tirsdag 
Eftermiddag fra New York medi 
Dampstibet ,,.Keiser Wilhelm den Au-! 
den«. Lige for Afrejsen aflagde» 
Wsitte og Baron Rosen Besøg thos Des 
japanste Diplomater, mcn paa Grundl 
as Baron Komuras Sygdom var 

kan itte i Stand til at modtage Rus-! 
ferne. De bad da Takahira bringe» 
ham dereg venlige Afsiedshälsem 

En stor Mængde Mennester havde 
samlet sig paa Stibsbroen for at hilse 
of med Rugserne. M. Witte sit verl- 

dige Hurraher til Affted. Da Skibet 
stnlde losgge fra Land, omfavnede 

«:1.Liitte og Baron Rosen hinanden til 

jFarch 
En Familie betrudcs ihjel l 

l 
I Fra Ulmritoih Ja. bekettee, at 

.(!l)arle-J Lom, bang Hiistru og Born 

Jlsrwndteis iyjsel i derei- Hjem i Onk- 

Idagg www-z Den frygtelige legte- 

itrcse hat oprørt Bl)en. 
Mr. Low furspgte al ftarte Jlden 

i Flomjuret i Løtlenet, og for at 

fremflynde Operationen flog han ei 
Zwantum Kulolie paa Jlden. Ali, der 

saa videte meddele2, er, at Kulolien 
elgploderede, brwndte Monden tillige- 
med Nonen og Barnei ihjasl og sede- 
lagde det indvendige i Hufei. En al- 

vorlig Advatsel mod llforsigtigyed. 
tFn Moder-s- DaaL 

J Onsdags Aftes brøv der Jld 
uv i et HUS paa 12. Gabe i Omaha. 
En Familie Siegel boede ,,up stunk-« 
i famme Hus. Manden havde Arbei- 
de om Ratten og soo verfor om Da- 
gen. Ved den Tib, han flod op, wil- 
de Meis. Siegel laende Jld paa Gas- 
olinestoven, men den var utæi, eis- 

ploderede strals og satte Jld paa Hu- 
fet. Maul-« esg Zone lieb sit-Its neb. 
Ben Bsrnene vlev glemi. Moden-i 
vendte dog snarl iilbage for at redde 
dem. Som hun lob op ad Ttappen, 
nmdie hun sm 8 Aar gamle Dattel-. 
Men en 4 Aars Sen var endnu i 

Vygningen. Moderen splte fm Bei 
frem gennem den lvcelende Røg og 
fil snakt sin lille Dreng fvsbt i et 

Treppe og bragt ned i Sillekhed. Ei 
Hundrede Menneflet bevidnede og 
priste heut-es Daub. 

En vældig Neger. 

East Orange, N. J» var arresterel 
af Bud Rogam en Regen som var 

8 Fod 9 Tommet IM. Han døde i 
Gage i sit hjem l Gallatin. Hans 
beendet var 12 Tommer lange og 
Fsdder 16z Tommr. 

Admiral Togos Flagskib 
« 

forulykket. 
Jldislibetfaar en 

Firudibeholder til at 

elsplodere 

Mange Mennesler omloms 
mer menTogo var ille 

ombord. 

Tirsdag Aften lom den sørgelige 
Melding fra Tolle-, at Admiral To- 
gos Flagslib, Milafa, var sprengt 
og gaaet til Bunds. Milafa var Ja-. 
pans nyefle og trafligfte Slagstib.«, 
Den havde været fremmest i alle des 

væsentlige szlag under den nu end-? 
le Krig, ogfaa i det afgørende Slag 
i Tfushimastrædet. l 

Slibet laa for Anker i Sasebos. 
Hann. Der var kommen Jld neidi- 
flin, og Flammerne bredie sig med 

ftor Hurtighed; de øvrige Krigssli- 
be i Hunnen fendte strals Hjcelp for 
at slslle Jlden, men til ingen Nytte. 
Jlden rmaede fnart til en crf Mule 
beholderne, faa den elsplodeeede og 
sprckngie Slibel. l 

Straf-H lod Bereiningerne paa, al; 
ille alene Zlibets Besælning, men til-T 
lige en Tel af dem, der var ilet til, 
Hjælp, var umkommen —- drcrbte ved 
ElSplosionen eller drulnet. Tallei ga-j 
des til 599. Zenere Efterretningcr 
lnder paa, at der dog Elle lrævedes 

scm mange Lite. Anlallet af saarede 
cinaives til .': B, og 251 Mcend fav- 
nec:«. Tet lan jo tnde paa at 843 elf 
Vescktninaen er sluppet fra Ulyiken 
med Livei. 

Hvordan Jlden var oplommen, vi- 
keg ille. Der qaslies paa, at der har· 
dceret noaet i Veer med elektrifle 
Apparater ombord. Men del er del 

her som ved de flefle Elsplosioner, ci! 
de, der muligvis lunde give OWNE-l 
ninqer, er omlomne. 

Der meddeleå intet om Togo uden 
at tun ille var ombord, da Ulnllen 
stete. Oele det japansle Foll siges ais 
iørqe oder Tabet af det Slib, ke( 
lerliqe Iejre ncermeft lnntlede fig" 
til. Deres enefte Trøfi i denne chrg1 
er, at Togo ikke var ombord. 

Silbet er fitnlet i grundt Band, 
sna der udlales Haab om, at dei 
ten hæves og revareres. 

Strcug Tokdenstokm i Omnlpm I 
l 

Ratten mellem Tit: cag eg Leu bag 
jtrak der en streng Tokdenstorm hen 
;o1)eanml)a, den strengeste i Aar. 
W: ,n cg IesV-m i Zorbindelse mev 

Nenn og Hagel brød los omtring Kl. 
2 Onkdag Morgen. Gaderne tog saa 
stor Stabe af llvejret, at det vil Lage 
Tusinder as Tollarg at reparere Dem. 

Der stete ellerg ikke nogen særlig 
Stude. 

Der bereites om flere mærkeltge 
Lnnebslag. Saaledeå flog Lynet ned 
i E. Gutfkes Hus paa III-. og Burt 
Strs. Lynet funtes at komme fra 
neben under Hufet, gis op igennem 
Gulden tumleve Gensicmde i Lasset 
over Ende og kastede Meenden og Ko- 
nen ud a Sengem De blev fom lam- 

flaaede for Øjeblilket, tnen tom ikke 
ellers til Stude. 

Den elektrifke Sporvogn paa Farn- 
ham Street ratntes tre Gange af Ly- 
net, men der siete ingen Stude. 

Pan 41. og Cass Streets havde 
nogle Telefonatbejdete et svasri Slid 
Tirsdag Aften Ined at faa en Hinwe- 
post sat. Otn Morgenen var Posten 
kamt of Lynet og fuldftaendig edelagt. 

Nogle on dem, der var tidlig oppe, 
fortæller om en stor Jldlugle, der 
dalede ned fra Skyernr. Da Kuglen 
gik af Snne, hortes som et vældigt 
Totdensiral«d. 

Summe Nats Uvejr var mer og 
mindre almindeligt over det ostlige 
Nebrasia. 

Btyan Demokratetneg Haut-. 
Ved en Banket, som nylig gaves 
Jesserson Klub i Chicago til Æxe 

for W« J. Bryan, hilstes denne med 
linlige Haandtlap og Hurrahraab, og 
flere Talere ærede ham som Partiets 
Leder og bets tillommende Pra- 
sidentkandidat i 1908. Bryan vilde 

rog ilke here noget om Kandadatur 
— ilke endnu. Dei var alt for lib- 
Lig for Partiet at tænle paa Raubi- 
ksat. Men Bryan forestaar rigtignol 
vgka en Tut rundt Jorden! Det cr 

Oel tidsnol, naar ban lommer tilbage. 
James V. Tarvin af Kentucky 

giorde et fælt Angreb paa Prcesident 
:Hoosevelt, men det vilde Bryan ille 
male. Hatt vilde hellere gøre ham 
til Halodemolrai. Hans Reformek 
Var Demokratisse· Bryan udtulte sig 
Jesuden om La Fallette fom Landets 
follekærefte Mund næft efter Nonse- 
Vett. 

Den gule Feder. 

Mayot Behrman i New Orleans 

säger, at Krisen er overstaaet. Der be- 
rettes bog om 3 Dødsfald og 43 nye 
Tilfælde. Tødsfaldene i New Or- 
leans til den 12. ds. var 819 og Det 
sumlede Antal Tilfcelde var 2,370. 
Mayoren mener, at der er ingen Nod- 
ricndighed for lckngere, at Folt for- 
ladet Bym 2,00()—9,000 Jtalienere 
staat i Begreb med at gaa ud spaa 
Plantagerne, saa fnart Sundsheds- 
Mnndiahederne vil tillade dem bet. 

Var ,,Gnnner« Mokgau med? 

Man frygter, at en Veteran fxa 
Den spai2,: ameritanste Krig er ow- 

tommen ombord paa »Milafa«. 
Hans Familie i New Otleang siger, 
at Morgan tilligemed et Parii af 
ZU axnetitanste »gunners« var ow- 

bch paa Togas Flagfkib under Kri- 
sen. Morgan var født si New Or- 
leans 186P. og hans Fader, to Bro- 
dre og en Sester bor ber. De hat il- 
tc hørt fra ham og hat itte Vceret i 
Stand til at naa ham pr. Kabel 

Charlesz Moran var »gun rap- 
tain« paa Flagftibet New York under 
Elaget ved Zantiago. Han opnaaede 
Uomcertelfe baade der og ved Dytter- 
Arbeive paa »Maine« i Havanas 
Haw- 

Borgetne i New Lrleans forcerede 
ham en Juvel-indlagt Sabel vg en 

Gulbmedalje for hans Tapperhed 
Sols Tytter flog kan Retotden ved 
at være 7 Timer i Døxlnet under 
Band-St- 

»Gunner« Morgan er den Mand, 
hvis Forfkemmelse til en Officers- 
Post, Admeral Zampfon modsatte stg. 

Nyt Jordfkælv. 
l 

; Ei not aloorligt Jotdstælv fandt 
Ist-IV i Besignano, Provinsen Guini- 
Iza, Italien i Iirsdags og anrettede 

sftor Ldelæggelie. 
gnug Viktor Emanuel reitet frem- 

deleg omlring i de af Jordstælv 
bjemsøgte Distriiter i Kalabtiem Han 
bespger endog de mindste Lands- 
bner tilfodg og tater Personlig med 
Falk i deres egen Dialekt. 

Medeas Kongen spifte til Mibdag 
i Monteleone, tom der et Jordsiælv, 
som gjorde adskillig Stabe og for- 
aarfagede Vanil. 

Pengeindfamlingerne i Italien hat 
hidtil naet et Beløb af 8800,000. 
Pave Pius gav 86,000, Dronning 
Margharita 84,000, Heringen af 
D’Aosta 81,200. Jtalienere i Buenos 
Ayres indfamlede 5320,000. 

Dei antages, at Parlimentet vil 

bevilge Penge til Genoplbygning af de 

Hufe, lom blev odelagt under Jord- 
stælvei. 

Kina vaagner. 
l 
Den linesiske Regering 

vil kræveBod for 
Oderlast. 

Ei kildent SpørgsmaaL 

Regekingen i Peting optraeder paa 
en Maade, socn man itte hadde ventet. 
Krigen Inellem Russland og Japan er 

ført paa kinesist Territorium, uden 
at nogen af dein hat spurgt om Lod, 
og ved Fredsslutningen stalter og 
valter de med linesisle Landsdele, 
som de stulde Vceke herreløsse. The 
American China Development Com- 
pany med J. P. Morgan i Spidsen 
hat flaaet ind i·samme Gade og uden 
videre brudt den Kontrakt, som det 
for-damit sig til, da det fit Koncessian 
paa at bngge en Bane mellem Han- 
tew og Canton gennem Rigets bedste 
Prodinser. Nu vil Kina ikke mere 
taale alt dette. Det agter at krceve 
tfrstatnina af Russland og Japan for 
dereg Optrceden i Manchuriet, som 
et en iinefist Provins. Tusender af 
Gaarde er dlevne brændte af de kam- 
pende Armeer, Grøden er bleven seide- 

»lagt, Agrene oprodede, Kreaturer sog 
Jandre Htisdyr bortferte og slagtede 
lc-g Mcend og Kvinder draebte. Rus- 
lserne var darst, da de under deres 
Tilbagetog lagde Landet ode, for at 
Japanerne ilte ftulde finde nogei at] 
leve af. Da Rusland for flere Aar 
tilbage fit Lov til at bhgge en Banel 
gennem Manchuriet, lovede det at be-« 
tale Kina 88,515,000, men hat itke 
lsetalt en Cent. Nu vil Kan have sti: fe Penge og tan ilke taale, at 

litiussere og Japanerne faeer fren1,1om. 
Wan ikle var til, men slutter en O- 

iverenskomst om Banen, som Kan 
ilte ftulde vaere interesferet i den.j 
Japan lan faa Liaetungkalvøen medH 
Jiokt Arthur og Port Talny til Leie; J 
men Rina dil Eile aodkende Traktaten 
nied Rusland nied mindre dets L-- l. 

iderhøjbed blider anerkendt, og det 

Haar fin Betaling 
s Roman-—- Kinassioinpagni brødOrd 
og Llftalr. Tet staat i Kontratten, 
it det ilte maatte sæl ge ud til Eure-. 
:crerne, men det viste fig, at Morganl 
hande- ovekdraget te flefte Aktier :il; Kona Leopold af Belgien. Desuden 
tlager Kina over, at Amerilanernel 
bar sig ad som yderft raa Mennesieyl 
da de byggede den Baneftump, som» 
er fckrdig. Te voldtog Kvinder, whe- 
dede flete Mennesler og røvede og 
tslyndkede, hvor de for frem. Mor- 
aan Kompagniet satte Prcesident 
Roosevelt i en ubehagelig Stilling. 
Omsider sit han averialt J. P. Mor- 
aan til at tilbagetøbe en odetvejende 
Tel af Attierne og oderdrage dem til 
den iinesiste Reaering, da denne nu 

selv hat befluttet at bygge Canton - 

Hantow - Banen for at undgaa U- 
sbehageligheder med Udlcendingerne. 
Den hat lejet amerikansie, engelske og 
belgifte Jngeniører til at forestaa Ar- 
bejdet og forpligtet sig til at betale 
Moraan - Kompagniet 86,270,000 
for Koncessionen og den færdige 
Banestump. J forrige Uge sik Mor- 
gan det første af de tre Afdrag, som 
han ital have, idet den kinesiste Stats- 
Ilasse udbetalte 82,090,000 iil ham. 

I- I I 

Ef andet mærieligt Livstegn mel- 
des fra Kina. Regerinqen hat paa 
Forslag af Yuan Sbi Ki udstedt ct 

Editi, som fuldftændig forandrer den 

gamle Studieplan. For at blive Em- 
bedgmccnd i Kinn bar Unge Mcend 
hidtil maattet studere Landets gamle 
Klassikere, Konfucius og andre for- 
lorne Skribenter, og leere at· sttive 
Afhkandlinger om det filosoJste Tøv, 
fom de farer med. Nu er alt dette 
akffkasset, og Embedseksamen et ind- 

simnket til Fug, hvor-i de moderne 
Skoler UndekviseL og som gør sine 
EIever til nyttige og indsigtsfulde 

Krigsskib til Nicakagua. 
Stats- og Marinedepartementet i 

Washington har besluttet at sende et 

Kriggstib til en af Porto Ricos Had- 
ne for at bit-fordre den amerktanste 
Minister Merry til et af de unerme- 

ste Punktek paa Nicaraguas eller 
.Hu11duras’ Kyst for at besøge Stedet, 
hvor Brødrene Al«bers, to amerikan- 

ste Borgere sidder arrefterede, bestyldte 
for at have insultetet Nicaraguas 
Præsident og modscette sig lovlig Ret- 
tergang. 

J 1899 vifte et Kompagni af be- 
væbnede Mcend sig i "Jalapa, fors- 
givende, at de var udsendt af Nim- 
guas Regering for at lægge Besiag 
paa Port Limons Kompagnis Tobak. 
Albers paast"ob, at han havde intet 
Kontrabande, og den første Mand, 
der forsøgte at gaa ind gennem hans 
Tør vilde blsive studL 

Tobakken blev undersøgt, uden at 
der fandtes Kontra«bande. 

Brødrene Albers blev siden atte- 

sterede paa Grund af Forviklinger, 
som voksede ud af en Ordte, der bød, 
at alle, som Vilde føre Tobak paa 
Lager, skulde have Regeringens Til- 
ladelse sdertiL Nu skal der faa gøres 
Forsøg paa at udfri dem. 

Eu lang Spadferetur 
for en Patient. Or. Ernst Nixdorf, 
Erbsville, Cnnada, har seth ind spl- 
gende interessante Brev: ,,For kort 
Tid fiden folgte jeg en Flaske af Dr. 
Peter’s Kuriko til en Dame, der var 

faa svag, at hun ikke kunde gaa hen 
til fin ncermefte Nahm Da hun hav- 
De brugt op Medicinen, gik hun en 

Llfftnnv af seks Mil uden Hjælp for 
at erholde nok en Flusse aFf mig. Dette 
1Iifer, hvsad denne Medicin kan gøre.« 
Den forynger de gatnle, styrker de 

Zunge. Den er itke en Apotheker- 
medic?n, men scelges direkte gennem 
fpecielle Agenter. Fabrikanterne er 

Tr. Peter Fahrney cLs Sons Co., 
112--]18 So. Hoyne Ave» Chicago, 

Stott Ungdomcsmøde. 
Om Gud vil, bliver der afholdt et 

større Ungdomsmøde i Callender, Ja» 
fra 21. til 24. Sept» begge Dage the- 

regnet. Mødet begynder med Obj- 
-messegudstjencste Torsdag Formid- 
dag Kl. 103 

Emner til Drøftelse: 
1. Hvotfor stal der øves et speci- 

elt Arbejde blandt de Unge, og hvors 
ledes stal dette Arbejde øves? 

2. Hvad er de troende Unges An- 

’svar over for de vantro Unge, og 

hvorledes stal de møde det? 

Sei-Z af Samfundcts Præster has- 
lovet at deltage i dette Mode. 

Herrens Venner fta fjern og ncer og 
iscer de Unge Iindbydes paa det leer- 

ligfte til at komme og dele Herrens- 
Velsignelser med os i disse Dage. 

Tilrejsende fra Øst og Vest got 
bedst i at gaa med »Great Western« 
til Samers. Dem fra Syd og Not-d 
gaar med M. F: St. L. til Callender. 

Send Jndmeldelse om eders Kom- 
me til Peter Brandt, Callender, Ja» 
Enden IS. Sept. Opgtv Tid og Sied, 
at der lau vom Vogn ved Statt-men. 

Paa Menighedens Vegne: 
M. C. Jensen Engholm, 

MgthRs Protest. 

Abonner paa vort Samfunds 
Blade: »Dansleren«, 81.50 aarlig, 
udgaar hver Tirsdag og Fredagz 
»Dansk luthersk Kirleblad«,« 81.00 
aarlig, udgaar hver Onsdag; »De un- 

ges Blad i Amerika«, 50c. aarlig, nd- 

gaar hver Mauned; ,,Børnebladet«, 
50c aarlig, udgaat hver Sondag. 

k- 

Mennefler. Jkke den gamle forlorne 
Filososi, men Naturfag og Jngeniøki 
videnslab stal foredrages i Skolekne. 

.,Dec. speis- , 


