
»Danskeren«, 
ist halvugenligt Nyhebzs og Or 

lysningsblad for 
H m hauste zoik mit-nich 

·z«ss F Tirsbqg og FUqu oq few-I 

s« Mr ,««», Otstud Il.50 I T e Roten- r 
; O. ils-« »Am i Ihm-der 
LWAWP —YW Wen 

H «Dauskeren« 
det encste danske Blad c Amerika, . der udqaar to Gange om Ugem 

ndgivesrs nf ,Tani sh Luth Publ 
« Hnnsc«, Blair, Nebr 

Pruuc Rumre sendes frit paa 
Forlangende. 

Nr. l9. Blum Nem» Fikesdag d. 9. Mart-s- 1906. 15. Aakg. 

Storm og Sonn-ka 

Mange Mennestrr omkomur. 

tsn noest Fisteflaade 
sammegaf en Irkanagtig 

Sie-end 

J Lotdags tom Den forste Mel- 

ding fra Trondhjent om en fungie- 
Iig Ulvtte ved Not-ges Vestknst, ved 

Flohenfjord i Nord for Trondhjen-. 
Der las-: en Fiskefmde paa 300 
Bande, og de flesse «.n· dem var sor- 
tistr. Fokfte Metdinss lod paa, at 79 
af de THE-»O Bande var hingek- J 
not-onu- Meiding des-bei det eftcr 
»Der. Post.": 

Omkking Øgkuppen cheglingekne 
waa Nordsiden af ntre Flodenfjotd) 
foregaak der et livligt Toestefiste, og 
da Fifket nu hat sinker ufædvnnlig 
nodt til, hat Tilstromningen of 
Fisiere vckret senden-J ftor ved disse- 
Oet, fotn ligger flere Mit udenfor 
Festlandet 300 Binde med onl- 

trinq Tom Mond .1i( nd Fredag, 
sag Vejret var da nkeqet gunstigt, 
nxen Liner og Garn var neppe sat, 
fee Etormen btsd cis-·- med en Volds 
foinbed, sont de etf.:rne og based- 
fiste Fässer-e itse hgr ovlevet Maqe 
thi. Flanden opxonesz sieblillelin: 
nZte havde Inn een Junke: at naa 

Land M spge at sxisre nogen bestemt 
mit-Z var fanfængt, da Baadene drev 
ksjceweiefe paa det Our-Mc Hab, on 
et fotfckkdeiigt Snedrev bidroq blos» 
til at fokvkktre Seminqu : 

Mandssnbet poa de favnede Bad-. 
de udgsr mellem IZLW og 1,4«0 
Mand. Den Omsiændighed at 79 
Bande er kommet i god Bebold ind» 
til foksielliae Siedet i Flatanger, 
Ren-it on von Gasslingeknh giver 
Haan om, at vgsan flere maa vckte 

redden san Ulntien vil vife sig irre 
saf Decke san stor, sont man bar sing- 
tet for. Irr Dampere soger nu eftek 
seelier Fisierr. Fort-den mange 
Bande med Rplen IV hat de ogsaa 
set meget nndet Braqzwdg finde om 

pac- Hat-et 
Pan Forespstgsel fta IMMde 

parte-nennt hat Anmnnnden svaret, 
m osienflig Hjcelp et viebiikkelig paa- 
tmvet M Lindring af Nsden i de 

ersange Hieni, som Ulnklen hat kam- 

Met. 
En fenere Melding giver Antei- 

lef of bietgede Baade med Besei- 
ning til 89, og der udtnles Haab 
den« at esiethaonden, fotn man fane 
Rede paa Stillingen, vil Ulvkken vike 

sig mindre frngtelig, end man sen 
first af antog. Dog er sikkert mange- 
foldige Mennesteliv blevet Havets 
stre. Og Knlden var meget streck. 
san det er at befrngtr. at om en 

Tsel Mennester et landede paa abe- 
boede Dei-» de da er omtomne af 
Kuldem 

Fteke Dampstibe er gaan ud fra 
Trondhjem og andre ncerliggende 
Bnee for at bringe de nsdlidte Fi- 
siete hiæln 

Der er ateex kommen Eiter-semin- 
tzet ftn Trondhiem ein« at Ulykken 
site yaa langt nce er saa stor, sont 
man ftygiedr. Den sidsie Melding 
Tiger-, at der tun savnes 8 Bande og 
25 Feste-e. 

Saloonikatten fotdpbles i 
China-. 

ist stort Slag vundet. 

J lang Tid hat der vcetet fstt 
en alvoklig Nefotmlamp i ChicagkL 
J Tirsdaqö vcmdt Reformparttet 
Lampen. Der hat været strevet en 

hek Del om de mange Forbrydelser 
cq de faa Artestationer i Forhold 
vertil. Dei er helf vansselig at 

blive klar over Stillingem men saa 
megei san man se paa Afstand, at 
Ondflaben hat betet ved at sage 

Overhaand, men nu hat ligegodt« 
de bedre Kraftet seit-eh 

Den egentlige Kamp hat staaet 
km Forhsjelsen af Saloonsiatten fra- 
500 til 1000. Der er 7,500 Sei-e looner ellek Saloonkeepete i Chi- 
cago. Politiet og Bystytet hat faaetl 
Stle for, at de stod med Salom- 
elementet og var i det mindste fors 
lemfældige overfok Forbrydekne. Pos. 
litiet bar derimod paastaaet« at dets 

Styrle var utilstrællelig, faa del 

kijalt om dens Forsgelsr. Nu i Tit-sit 
dags bar Byraadet med 40 Stein-J 
mer mod 28 beflutlet at forhøje Sa-; 
loouflatten til 81.00s), og May-Ir- 
Dunne bar nnderstrevet Ordinansm,« 

Fa 
den er Lov. Bitt-re hat Finanss 

lomiteen forpligtet sig til at bruge 
Penqene til Forsgelse af Politisiykis 
len. Om da de 7,500 Saloonkee-" 
per; fornner deres License, vil det; 

jqive Byen en for-get Jndtægt af 

HIJZOJMO om Aal-et. Bande City-· 
ifdavor-en og Politichefen hat loveH 
Tit de med denne Hjælp nol slal øve 

Iskomrol i Byen, faa Uorden ugx 

;Fokbkvdmek ikke stac btivk saa hyp-« 
Jvige bereftet som hidtil. —- Saal 
"1«-idt triumferek altsaa det Elemenl,! 
der Inslek Chicago gjort til en or l 

dentliq og Jredelig By· 

Suigmprdsfoksz 
Im Moflom Rusland, melde-— 

om et lifligt Forspg paa at fnigmyrs 
de Generalguvernør Viceadmiml 
Douvasoss Forføget blev gjort af .n 

Knindr. Hun fik Abgang til Gu 
Demerensj Kontos under Foregivende 
af, at hun havde et Budstab at over- 

lssrimxe ham fm perfonlige Vennnn 
Men hendeg ophidfede Sindsftem 
nian volle Mistanle has en af Gu— 
verkwrensji Wirtin-Inn Hun blev der- 

foe ftandfet paa Dortcerflelen til 
Giweenesrenss private Konten-. Da 
Rades-Haar var opfat paa en merkl- 

vcerdlzx Maadc blev del Genfmnd 
for llndekføqelfe. Der fandt man 

en lille men teaftig Bombe. Hun 
fokspkue at flnqte, men blev arte 

betet. 

Kendelfe i Asfukqncefagen. 
J Anledning of Underspgelfen af 

Vlgfurancefelflaberneg Affæeer i New 

York og de demf folgende Afsløriix 
ger, var der ftækx Tale om at under- 
kegge flige Selslaber federal Kon- 
trol. Spørgsmaalet hat nu vceret 

drsftet l Kongeesfens Repkæfentanl- 
»dieses Juffitslomite, og denne Komi-: 
»t( hat nfgivet den Erkloering, at 

Monate-Iser eftet dens Mening in- 

fqu grundlovshjemlef Ret hat iil 

et paabvde federal Konteol over 

,Fotsitkingsfelsiabernes Vfrkfomhed. 
»Der maa blive de enkelte Staterb 
FSag at aive Lov for disse Selflck 

ybers Vielfomhed indenfor Statens 

Gtænfer. Sagen vil ncermere blive 

Efotelagt Hufet gennem en Komike- 
jindflilling, men den almindelige Op- 
faltelfe ee, at federal Konttol vilde 

W Mjefleref blive eeklceeet for grund- 
) Ipvssttidig. 

1 
i 

Ruölaud os Japan. 
J Mandagö artiverede Rus- 

lands nye Ambassador til Japan, 
lM. George Balmetess, i New York 

paa Veien til Tolio. Ved ham gen- 

opketles saa den diplomatiste For- 
bindelse, sum afbtsdeö ved Ktigen. 

IHan lægger Besen om ad Washing- 
ton for at bei-ge Ambasfadsr Ro- 

sen, og first hen 22. ds. vil han af- 
rejse til San Franck«-V hvokfra 
han saa vil reife over Stillehavet til 
Tolio. Hcm venler den bedste Mod- 

lagelfe i Japan, da det politiste 
Fothold mellem Ausland og Ja- 

kpan after et venllgt. 
l 

Ftækkete end tot-. 
Røvere og Jndbrudstyve 
plyndker ved højlys Dag. 

To Kvtndek flaaet vg, 

plyndret 

Den dagltge ,,Standinaven« fca 
Chika 7. Marts, striver bl. a.: 

Chicagos fokslellige Stags For- 
brydeke fejrede Satoonstattens For- 
bøjelse til 1000 Dollars i Nat med 
en nscedvanlig livlig Virtsomhed- 
oq udsaa stg blandt andet to Kvttti 
der til Oste. Kvinderne blev flam- 
staaet og plyndret. Den ene sit endog 
Betøa af Rai-deren i sit eget Hiern. 
Lommetyverier var almindelige t 
alle Dele af Byen, og lidt over det 

fædvanlige Anthl sterfald og RI- 
veriek meldtes til Politistationerne. 

Reverne beayndte deres Feiring at 
Daaen tidlia paa Aftenen. De blev i 
den Grad naxkgaaende, at Chicagn 
Ave. Politiet saa sig nødfaaet til at 
holde soeciel Vogt ved Juvelekbu: 
titerne i Distriktet hete Ratten. 

Mange Gutdsmedbutiter i Byen er 

i den tenere Tid blevet Plt)ndket, ved 
at Røverne hat siaaet Vinduetne 
ind, taaet, hvad de i Farten tunde 
faa fat i, oa saa kejft dereg Vei. 

Mut Joseph Randshaw, 818 

Garsield Plack, sit ved højlvs Dag 
Besøg af en kttøvey sont indfandt 
sig i hendes Hjem og fratog hende 
sem oa tredive Dotlarg. Hun for- 
fulgte Namen ud paa Gaben. Paa 
Pfortauget tcet ved sit hun fat i ham 
og fotspate at holde ham fast, tit 
tmn tunde faa Hjcelv, men hun blcv 

slaaet ned, oa Røveren, tilligemed m 

Herin, som ventede ude paa Gaden, 
forfvandt. Eftekat hun var blevm 
siaaet ned, ait Mrg. Randshaw til- 

lsaae til sit Hieni. Det stedftmdne 
kavde taaet taa haardt paa hendrg 
sit-ersten at hun faldt bevidstløs om. 

there Timek tau« hun sauledeg i 

Forhallen i sit Hiern, og det var 

ittc for bun tom til sia selv igen, at 

Politiet sit llnderretnina om Ette- 
oeriet. Juden den Tid var selvføls 
gelia Fualene lanat udenfor DE- 
strittets Grænfer, faa ingen Ar- 
reftation btev foretaget 

tstmm China, 295 Clatt St» 
blev frestjaalet tyv og tredive-.Dol- 
lars paa en vestgaaende Madison 
St. Sporvcgm 

Novere asiaade Besøg i Melrose 
Pakt Posttontor og sprænate »Sa- 
fen« der med Nitroalycerin. De aior 
de bog ingen rig Fangst, töet alt, 
de sit Finare i, var Frimætter ttl 
en Værdi af tre Dollars. 

2 Jtaltenere blev senere paa Daaen 
ottefteret tom Faistæntt for at have 
for-net Robert-et Jndbrudstyve af- 
lagde ogsaa andre Bcspg i Aftenens 
og Nattenö Lob og sit fat i itte rin- 
ge Vækdttagen 

Mrs. Matgatet Lloyd hat meldt 
til Politiet, at hun blev ,,drugged« 
og derefter frasijaalet 172 Doktor-T 
Hun blev fundet at Poltttet paa 
Rappen udenfor Grace Reformed 
Church i Washtenaw Ave» næt 

Washington Boutepatd. Da hun 
tom ttl sig telv igen, fandt hun. at 
bendes to Dtamantrtnge og 172 
Dollarö, som hun havde tndttævsh 
var bottr. 

— 

Mordetist Overfald i Omaha. 

Dei gaak fremdeles lystigt medl 
Forbrydelserne i Dmaha, saa vel 
fom i Chicago. 

J Dnsdags Aftes plyndredes 
først to Salooner i Syd Omath 
J den ene sit Noverne kun 82 i den1 
anden MS Som fædvanlig kom-l 
manderede de med spændt Pistol 
Heenderne i Vejret, mens de kan- 

sagede Skussernr. 
Om det saa var de samme Shir- 

ke, vides Me, men ved Kl. 12 om 

Ratten sprang 3 Mcend paa en 

Sporvogn, just som den vendte i 

Forstadcn Allright. Motor-Mandeu 
var sprunget af for at vende det 

clektrisie Apparat, og faa benyttede 
Ihrem Lejligheden til at fordre af 
Konduttsr Furay, at han sitclde 
leverc dem Kontanternr. Han fagde, 
at han havde ingen· Nu trat han 
sm Revolver og en ulige Kamp op- 
fwd mellem ham og Røvernr. Han 
blev kamt af flere Stud, eet gen- 
nem hans højre Haandled og et an- 

det i hans Underliv. Røverne Hygie- 
de, oq Furay blev bragt paa St. 
Josefg Hospital, hvor han fvcever 
mellem Liv og Dad. Der er adm- 
net Tinte Sammet for Rede-wes 
Paagribelse. Man mener, det er tre 

Regt-e. 

Attet et Bat-neun 

tin Bankiers Søn i Nein York er 

Lilecsen boriført, og der fordreg SICH- 
WO for hans Udlevering. 

Dei er en 14 Aars Dreng, An- 
tonio Boznssi. Søn af en ledende 
italiean Bank-r, John Bozuffi. der 
cr ,,kidnapei«. Dei var i Søndagsks. 
Vanlen lioldteg neben, on Drengen 
iendies i Byen for at kølie for Plki 
Reiswein-, men han iom itke til- 
boge. 

J Tirsdngs modtoges førfie Breo 
im Sønnen, hvori ban siger, at han 
holdes fangen i Brootlyn, og beder 
csm ikle at melde Sagen til Politiet, 
for det vil loste hnns Liv, men de 
niaa betale dem, der holder ham 
fangen» de 820,000, de forlanger. 
R Qnsdaas inodiog de ei andet 
Btev fra Tit-engen tilligemed en No- 
tits fra Reverne der forsiirer, at 
del et den ydersie Nødvendighed, der 

tvinger dem til ai aøre Fordrinaen 
naa Summen, og de Milde have den 
senest R. Marts. 

zfra Marokko-Konfetencen. 

Tyftland dir efter. 

Undcr Konserenccns Mode i Man 
isags optraadte Ruglandg Deleqatec 
for føtstc Gang til Forsvar for 
Frankrikm De hævdede on beginn- 
dede, at Polititilsynet i Marokko 
bot overlades til Frantrig on Spa- 
nien i Forening, foin de fmnste Dis- 
legekede fordrede, da digfe to Mai-:- 
ier bebst var i Stand til at lese 
denne Opgave Storbritiiniens, 
Spaniens og Portimalg Delexierede 
eiilærede fig enige nied Rusfernsn 
Forsvrigt meddeles, at nceften alle 
Konserencens Medlemmcr staat pack 
Frankrigs Side- 

J Onsdags bereiies det saa videke 
over London, at Tnstland ikle ital 
væte utilbøielig til at gaa ind paii 
Rusfetnes Forflag om, at Politi- 
tilsyn overlades til Frankrig og 
Spanien. Men derimod modsaetter 
Iyssland sig fkenideles, ai Frankrig 
faat en ledende Stilling overior den 
foreslaaede Nationalbank for Ma- 
ratio. 

Manier og quwood tiltqlt. 4 
l 

Fka tsakdwem Jdatwj medcheLH 
at Grandjurnen bar udfætdigsstI 
Tiltalebessuminger mod Charlcizj 
H. Moyer, Willinm D. Hamvood,« 
Georgc A. Pettiboms, Harrv Orch- 
ard og Stcve Adams for Mord. 
Sagt-US Behandling er faftsat til 
24. April. Særfkilt Tiltalebesiut- 
nina blev udstedt mod Jack Simp- 
tin-Z, som endnn ikke er paagrebei. 
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Rusland vil tumme. 

»Ved Ruslans næste Søkamp 
vil det være sikker paa i det mind- 
ste at kunne tilføie Fjendens Skibe 
en Del Skade,« meldes der fra 
Berlin. Der formelles saa videre 
om et elektrile Apparat, som en 

Ungarer har opfundet. Denne 
Mafkine fkal kunne rette Kanonerne 
ind, sigte ogfyre med absolut AMI- 
rateiZse, hvor nroligt Vejret og 
Seen end er. 

Ezaren hat kobt.5 af disse Ap- 
parater, og alle Ruslands nye 
Krigsskibc skal forfynes med dem. 
Russland har budt en fabelagtig 
Snm for Eneretten til Mastinenx 
men Lpfinderen vilde ikle gøre 
een Nation almægtig paa Sgew 
Det er derimod hans Haab, at Op- 
findelsen vil gøre Sokrig for kost- 
bar for nogen at indlade sig paa. 

England har ordrct to og Tysk- 
land tre af disse Apparater, og det 
er alle-rede prøvet af den aster- 
rigske Flaade 

,,Dollat-Dinner« i Nebrafla· 

B1«:i(111p1sife-Z, Roosevelt 
faar lidt. 

Henved 400 Demokrater fra Ne- 
braska og en hel Dei fra tilstødende 
Stater lpavde i Tirsdags Aftes sin 
aarljge »Tollar-Tinner« i Lineoln. 
Flere Taler blev holdt, og den røde 
Traad i dem alle var Korporations— 
vceldet i Ztaten og Nationen og 
Unmligheden af, at en republikansk 
Præsident med en republikansk 
Nationalforsamling knnde give Fol- 
ket de Reformen de forlangte. 

En Dei af Talevne gav Prcesi- 
dent Roosevelt en Zmnle Ros for 
hancs »Bestrcebelfer for at for-mind- 
sse nogle af de eksisterende Luder«; 
men Præsideuten hande, blev der 
jagt, optaaet de Reformen som W. 
J. Bryan lcenge havde forfægtet, 
og sum havde faaet Udtryk i de de- 
mokrattske Platformer i Nebraska 
o·q andre States-. 

Da Bryans Navn blev ncevnt, 
drød de tilstedeværende nd i be- 
gestrede Hurraraad Flere Talere 
beteanede ham sont den logifke Le- 
der og den meft afholdte Demokrat 
i Nebraska og i Landet 

Telegkammcsr fru den amerikanfkc 
diunfut i anedfladen ma Tabiti 
til Eimthepartementet i «Lgasl)i1is»1- 
tun bekrwfter Beremingen om den 
nedfnndnc lllnkte paa Zelskabsøer- 
nes (.«·«»i«endoknstal)et ansiaas til 

sk:2,nun,uun, messen-J derimod Ta- 
Vet as LIJkenncsteliv ikke bete-km 

Jtatsdepartementet gør imidlertid 
cspmærksom Paa, at Konfulen mu- 

ligvig itte har noget Middel til 
at faa Rede paa Forboldene aben- 
fnr Dahiti. 

Der er to Stags Mennesker 

her i Werden, de, fom forstørrer og 

cengfter sig over sit Jldebefindende, 
indtil de bliver virtelig syge, og de, 
som ikte indfer, hvok alvotlig deres 
Tilstand i Birkeligheden er, førend 
det ncefien er forsent. Hr. E. An- 
detson, Allpott, Pa» fkriver: ,,J over 

to Aar kunde jeg ikte arbejde, da 

mit Octbted var fuldstcendig ned- 
brudt. En Dag sagde min Kone 
til mig: ,,Jeg er ukolig for dig, du 
set ud fom du var beende, ligncr 
mere et Lig end et levende Besen; 
du maa faa dig fat i nogen Me-» 
dicin for din Sygdom«. Jeg be-! 

»g!)ndte da at bruge Kuriko, og den? 
Ehar gjort mig frist.«· Der er fand- 
synligvis ingen Medicin kendt, der 

saa hurttgt genopbygger en nedbrudt 
Helbred, fom Dr. Peter-P Kurito. 

Den er ikke en Apothekermedicin, 
men sælges til Forbrugerne direk- 
te fra Fabrikanterne, Dr. Peter 
Fahrney F: Sons Co» 112——118 
So. Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

Kirkeindvielse i Chicago. 

Sondag den 18. Marts indvies 
Golgatha Kirke, 5981 33. So. Mor- 
gan Str» ncetved 59. Str» Kl. Z. 
Gudstjeneste Kl. 7.30. 

Kredsmødr. 

Aabningsgudstjeneste Onsdag Af- 
ten den 21. Marts Kl. 8. 

Torsdagz Forhandlingsmøde Kl. 
2 og Gudstjeneste Kl. 8. 

Frcdag: Forhandlingsmøde Kl. 2 
og Gudstjeneste Kl. 8. 

Lordag: Forhandlingsmsde Kl. 2. 

Sondag: Højmesfegudstjeneste Kl. 
10.80. Forhandlingsmøde Kl. 3 og 
Slutningsmøde Kl. 7.30. 

Alle er hiertelig velkomne2 —- Kis- 
ber den belejlige Tid. 

Folgende Exnner: Omvendelsen, 
Kristenlivets Hindringer og Korset 
vil blive drøftede. 

Gudstjeneste hver Søndag Kl. 4.30 
og Sondagsskole Kl. Z. 

Pastok P. F. A. B. D. Nielsen, 
Bopæl: 3666 Wabash Avenue. 

-——-·-O-.—--— 

Sulinebøger. 

Herved ønsteg at henlede Anmerk- 
somhed paa nogle af voke folide og 
fint indbundne Salmebøger. De 
nve Partien vi hat faaet indbundne, 
et i snxnkkere Bind, end vi før hat 
baft for de samme Priser, og Ar- 
bejdet er bedre udført. 

Dette lyder ncesten utroligt i disfe 
Lidey da alt forhøjes; men ved at 
købe en af nedenstaaende Salmebøger 
ni( De blive overbevift om Sand- 
beden deraf. 

Følgende Numre anbefales særligt 
som baade billige og folide, smukte 
ng smagfulde. 

Nr. 9. Salmebogen med eet TU- 
læg, uden Kollektek, Epistler cg 
Evangelier, med Guldsnit, efter- 
lignet Kalvefkindsbind, med Kors, 
Harpe og Linie i Guld paa Bin- 
det, Snmdsomflag og FoderaL 
Meget tynd og pagfende Format. 
Pris 81.60. 

Nr. 29. Summe Salmebog sotn 
Nr. 9, men need Kollektek, Epist- 
ler on Evangelier, begge Tekstreek- 
ker. Denne et den almindelig 
brngte Udgave. Prifen ek som 
scedvanlig 81.60. 

Nr. Al. Den Salmebog hat i 
lcengere Tid været utsolgt, men au 

bar vi et godt Oplag. Den et 

lig Nr. 29, men i Gedestindsbind 
(Morotko) og er ærlig Nærd de 
20c mere. Den kostet 81.80. 
Dette er en scerdeles stcerk, hold- 
bnr Salmebog. 

Nr. 49. Denne Salmebog er lig 
N-- 29 i Udstyr, og Bindet ligner 
de andre, men den hat begge Til- 
læg, ialt 992 Salmer, same-kol- 
lekter, Epistler og Evangelier 
(begge Tekstrcekker). Den kostet 
sl.70. 

Der er mange af vore Kirkefolk, 
som strenger til en ny Salmebog. 
Hrsi, Venner, at faa edet en ny 
Salmebog nu, mens vi hat sau- 
danne gode nagen for Pengene. 

Navn paatrykkeg i ægte Guid for 
10c ekstrm Andre Lager elleks läc. 
Salmebsgerne sendet pottofrtt, naar 

fuld Pris sendeö os. 

DaUHH Luth. Publ. Haus-,- 
sBIair,Nebr. 


