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«Yangkeren" 
- det eneste danste Blad 1 Amerika, 
Ider udgaar to Gange om Ugen, 
judgives af »Danish Luth. Publ. 

Honie«, Blair, Nebr. 
« Braue-Name sended ftik paa L Forlangende. 
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Fra Jordfkælvet i ChtleY 
Alle Hospitaler, Teatre sog alle1 

Kirker paa een nær er 
I 

ødelagt. 

2,000 Manneitek omkomne i 
Valsurqiio. 

Eiendomötabet sættes nu 

til 8300,000,000. 

Dei inne-L fom Ulytten ved Jord: 
stæloet i Chile er mere omfattende 
end fra sprit af bereitet. Fra Val- 

paraiio læses folgende Telegram Of 
22. ds.: 

»Im Plaza de la Viktoria til 

Plaza Las Delicias er fire Femtes 
del: af Hufene fulditcendig odelagte, 
og den vorige Ferntedel er flemt be- 

sladiget. Fra Plaza de la Vic- 
toria ned til Toldhuiet blev tun 
en Trediedel af Bygningerne bests- 
digede. Byens Banler og Toldop- 
laashuset flap uden stadei MCD 
Undtagelfe af Espiritu Santo bleo 
alle Ritterne i Bnen odelagt, litte- 
saa Hospitalerne og Teatrene An- 
tallet af dode overitiger 2000. 

De Tragiite Scener fra Sau 
Francisco Ulntlen reptoduceredes 
her. Her var Kampcn imod Jlden, 
Vandmangel, Rsoeri og Plvndrinki. 
Autoriteterne begnnder nu at faa 
Livsfornodenheder til Blien, or. 

Vandforfyningen er ved at komme i 
Orden. Brandene er sitittede. 

Den forste Ryftelse varede five 
og et halvt Minuter, den anden to 
Minuten De fleite Huie faldt under 
den anden Rnitelfr. O«erflaq over 
Ztnden varieter sra 8250,000,00-I 
til MO0,000,0M. Almendrab Knar- 
teret er absolut odelagi. Folk leirer 
fig fremdeles paa Hsjene omtring 
Byen, i Gademe og paa aabne 
Pladser. De er rolige og ved godt 
Mod. Dei siges, at 8,000 Mennester 
vil forlade Bnen. Der er endnu in- 
den alvorlig Mangel paa Fodeoa- 
rer. Telegrafforbindelsen med San- 
tiago blev genoprettet i Gaar. En 
Del- Vognmænd e«r beflceftigede met 
at befordre Folt fra Bnen til Ste- 
der i Nord on Syd. 

Et senere Telegram over London 
as iamme Date melder om nne 
fvage Rostelser og nyt Udbrud af 
Judpo 
Ira Santiago meldes, ogsaa un- 

der 22. dsJ 
Forst nu kqn man se Odelæggel-- 

sens Verl. De flefte af de moderne 
Bygninger er ubeboelige, og An- 
toriteterne har sat Folt til at rive 
soajende Bygninger ned. Dei er 

utrygt at gaa paa Gaderne, da 
Mute ramler ned med totte Mel- 
lemrum. Santiago ligner enLejr. 
Fall sover i aabne Parier, og Ko- 
retpjer bennttes fom Senge. 

J Santiago sont i Valparaiso 
varede den forste Rystelfe over sire 
Minuten Hirtekloklerne begyndte at 
ringe, som Jorden hæoede sig. Hvad 
der reddede Santiago, var efter en 
syndigs Udfagn, at Beocegelsen git 
E Ring. Den socereste Rysielse fandt 
Sted over Straekningen ira Val- 
paraiso til Santiago med Meripib 
la og Limache som Centrum. Disse 
to Byer blev sdelagi. 

Et Telegram fra Limacha stger, 
at 100 Lig der ligger ubegravede, 
Autoritetetne har ille vceret i Stand 
til at lade mere end 200 Lig begra- 
Ve. 

Fra Lima beketteö, at Ontlotta, 
en By med 10,000 Jndbyggere, 30 
Mil fra Balparatso, er funket t 
Jorden, og mindre end 100 af Be- 
boekne er bleven teddede. 

J Santtago sinkedes Branden. 
fom var ndbvudt oftee Jordstælv:t, 
sit en stark Regu. 

Fta Mo de Janetro, seastliem 

berettes, at Reptæfentanterne ved 
den internationale amerikansie Kon- 
ference i Mode der den 21. ds. nd- 
talte deres Medfølelfe med Chile i 
dets Nod samt Haab em, at et nyt 
Valparatso, større og mægtigere end 
det gamle, vilde rejse sig. —- Den 

Jbrafklianfle Kongkes hat bevilget 
"8666,000 til Hjælp for de stadelidte 
i Chile 

Heden i Chicago. 
Arcever mange Mennefte- 

For at undgaa Solstik give-r 
,,Sland.« folgende Regler: 

Tag ille for lold Morgen-bad. 
Spis ille nogen Froloft Lob tkle 

for at naa Sporvogn, Tkatn eller 

»lignende. Røg itte for meget Nysd 

likte beratende Dritte. Spis helft 
Fragt til Frokost. Nyd Grsntsw 
get i Stedet for st til Middag. 
Spis ikle for meget ,,ice cream«. 
Sov ti Timek hver Nat 

Vi friftes til at spsrge: Hvorle- 
des stal man lade være at spife 
Frolost og saa spise Frugt til Fro- 
)toft? Og mon det itte var bedre 

,l1elt at lade Toballen vere? 

l 

) 
l 
l 

, 
l!v. 

) 

! 
f» 
l 
I 
l 

l 

Men fau, hvad der fortcelles. Dis 

;er alvorligt not, faa Midler imod 
Solftil lan vcere i sin gode Or- 

lden. 9 Mennesler døde af Solftil i 
.6bicago i Tirsdngs, og 27 blev 
lovervwidede af beden. Det er det 

istvrfte Antal Otte, Heden hat 
krcevet i Sbicago pan een Dag i 

sAar. Gen Mond blev vanvittig of 

lVarmen og siød sig felv. Han var 

del tiende Osten 
El nndet lshicagoblad ftriver 

zTorsdag Morgen, at Hedebslgen 
;over Ehicago vedbliver og bevirler, 
"at Antallet asf Djdsfald og Af- 

,tager Der var saaledes 12 Ida-ds- 

yfald fra Heden i Onsdags og 19 

ITilfaelde af Afkmftelse.»Vej1-pto- 
»feten« lforcaster) lovede dog til- 

yfældige Regnbygek og Isligeke 
tTemperatur i Onsdags, saa de vel 

imaa have erfaret Lindring ved 
denne Tid. 

I Ukslighedek pqa Gabe-. 

l Efter at den nye Republik bar 
trefer sig spm en stikkelig Knøs 
nu i nogle Aar, faa ser det nn 

nd til, sorn den stal tmde i de 
andre mellemamerikansie Sinon- 

frepublillers Fodfpor og begynde 
med Oprør og Borgerkrig. Der bsev 
forleden opdaget en Zamtnensvær- 
gelse mod Præsident Palma. Men 
den dræbtes i Fodselenx Lederne 

.arkefteredes. Det er i nogle af de 

ivektlige Provinfer, at der er op- 
-staaet et ,,liberalt« Parti, sorn fo- 
lget at vække Oprsrsaand mod Re- 
gekingem Hvad det san blive til. 
ved man Me. Dei kommer fo an 

lvaa, hvor vidt Oprorsaanden hat 
spredt sig, og hvor dybt den hat 
arebet Falk. 

Jmidlektid hedder det i Meldinss 
aer af 22. ds» at Opstanden mod 

IRegeringen bredet sin. Der hat 
bietet flere Sammensisd mellem Jn- 
surgentekne oq Regerinaens Trop- 
per paa forstellige Siedet 

Og i Gaar fortaltes der fra 
l.53avana, at Jnsurgentetne Onsdag 
IMorgen indtog en By paa 10,000 
Jndbhklgere, San Luis i Pinar del 

IRio Proviner. Dog hat det vcl 

sikfe meget at sing da Jnfurgenh 
stykken der tun bedsmmes til 400 

!Mcend, og der var kun ,,en Mand- 
Huld« Mænd til at forsparerem Jn- 
Ysutgentbevcegelfen synes dog at ch- 

«ke i Tkltagende, men den besinne 
as spredte Bandes og mangler kom- 

Ipetente Ledete. 

Nebraskas republikanske 
) Statskonvention. 

iBtoion og Sheldon vandt de forste 
I Pius-fet-v 

En god Liste nomineret. 

i Den republikanske Statskonvens 
tion i Lincoln i Onsdags reinste- 
kede i Nominationen af folgende 
Valgliste: 
For U. S. Senator—Norris Brown, Bus- 

falo Counth 
« GovernIr-G. L. Sheidon, Egid Co. 
« Nsestguveknok—M. R. Hopewem Bart 

Co- 
« Jeknbanekommissioncerer—-H«J- Wi- 

net, Lancafter Co.; Robert Ton-ell, 
Dougins Co- ; J- A. Williams, Pierce 
Co. 

« Statsiekretær—GJunkim Gosper co· 
Statgrevifor—E. M. Seatle, ir. iGens ! 

nominotionJ i 
« Stank-Gitter -L. J. Brian, Boon Co. 

« 

« Landkommissioncer »O M Enton,J 
Dodge Co, ; « Sioleinperintendent—-J. L. McBriem 
Filmore Co- 

« Generoiadvokat-—W. Tj Thoinpien, 
Memck Co· 

Der kæmpedes en haard Ramn 
oin U. S. Senator Posten nkellent» 
Norres Brown, nuoærende Stute-- 
advoiat for Nebrasta, og faa Ed. 
knofeioater, »Omal)a Bee«s gamle,: 
tendte Redaitør og lldgiver. Forst 
ved ·j. Ztennneiaftning opnsaaedeJ 
Brown at blive nomineret med 4« 
Siemmer fleke end han behovedeY 
Da Singets lldfald blev betend-H 
gjort, bleo Rosemater ialdt frem,i 
og han fagde i det væsentlige fol-» 
gende noible Ord: ! 

,,Det hat længe vceret mit Øns 
ste at faa det repnblsifanste Partie- 

iKommigsion til at reprcesentere den«- 
ne Stai i Zenaiei i Washington 
Jezq hat ber icempet, det bedfte je-! 

’iunde, og hat iabt. Jeg stal ikte 

gaa til Washington, men jeg vii 

gaa tilbage til mit Hiem i Omaha 
og opiage Lampen igen paa den 
Mari, hvor Pennen er mægtiget»- 
en Sværdei. Naar Revublitanerne" 
i min Siai nomineeer kene vg- 

svcerdige Pia-nd, faa stal det vcere 

min Stolthed og Glcede at stotte; 
dem, og jeg lover de i denne Kon- 
vention nominerede Kandidaiek min 
Ziottr. Jeg vil geke, hvad jeg 
formaar for at hjcrlpe iil at frem- 
me de Principper og den Politik. 
som Theodore Rooseveit hat fort 
frem iii Fronten Hefe mit Lirs 
hat jeg kæmpei imod »Graft«, Be- 
stiikelse og Korrupiion i Nebraska 
og i det revublikanfie Parti. Jeq 
vil holde Lampen gaaende Oft 
jeg onfker at bonfaide denne Kon. 
veniion oni at gaa Linien igennem 
og nominere en Lisie af gode o-! 

hædervcekdige Mænd. Giv os en 

ten Liste. Gio os en Vaiglifte, som 
ingen behover at bede om Undfivldi 
ning for, —- Mænd, hvis Handlina 
man ikke behøver ai fortlare, ozs 
jea et med Dem « 

Med denne direkte Siateiie eficr 
Siaisseieeicer Gaiitfcha oa et Pnt 
andre, fom snsiede Gennominaiipn 
fotlod Rosewater Konventionen 
Selv Bcowns Venner indksmmeR 

Ide, at bavde de to Kandidaier for 
U. S. Senatok holdt deres Taler1 
sBrown ialte nemlig oqsaa) fest-» 
Nominaiionen, vilde RofewateH 
qaaei as med Seiten. De sagde reni 
ad, at han var den dngiigfte Mand 

Iasf de to, men de onsiede en yngere 
Mond sendi til Senaiei Dei in- l 
nes saaledes, at Alderen var baade 
Rosewaier og Ckounce imod. . 

Scheldon vandt alletede ded- 

lforste Siemmeiastning, men Ord- 
stykeren fordeede en Steminekafts 

( 

ning mete, og den gforde Sage-II klar. Han var nominekei for Gu-; 
dem-t. 

« 

( 
i 

l 

Sheldon er en Mund paa 

ltun sey Aar. Han et fsdi her i 

Staten, i Nebraska, Eass Co» den 
Bl. Maj 1870. Han hat tjent to 
Terminet i Statens Senat og var 

yngfte Medlem af 28. Sessiom Han 
hat gennemgaaet Nebraska Uni- 
versitet og siden Hatvatd Universi- 
tet. Han hat en ten og god Re- 
cotd, og han kam klatt ftem som 
en Foltets Reptæsentant, der irr-gen 
Fotbindlighed staat i til Inaba- 
ner ellet Kotpotationet. 

» 

Btown et 48 Aar, fødti 
M·aquoketa, Jowa, 2. Maj 1863. 
Hart et Graduent fta Jowa Uni- 
betsitet og hat siden studetet Lav- 
tyndighed i Jessetfon, Jowa. J 
1888 tom han til Keatney Co» 
Nebr. Han hat vætet County-At- 
totnen to Terminet og valgtes til 
General Stats Advotat for 
to Aar siden. 

At Revublitanetne hat vcetet het- 
diae i detes Nominationet i Aar, 
detfot bot-get den Omstcendighed, 
at end itte det demokratifte Blad 
»Omaha World Hetald« hat nvget 
at kritifete ved Listen. Dette Blad 
ladet i dets Sted sin Kritik falde 
over Ordftyterens Svat paa, hvad 
der et Balgkampens ,,is-fue«. Fra 
et Partiftan«dpuntt kan der tun ai- 
Des et Svat, sagde han, nemtig: 
Den eftetttykteligste Til- 
slutning til vor natio- 
nale Administttion. Det- 
tc medføtet alt, som et involvetet 
i Etat-B og lotale Sagen Det sin- 
det W. H. at vcete et altfot vaat 
Udtmk for, hvad Pattiet vil i de 
Pfstgiaaep Tom et oppe i Tiden. 

Btyqn og Sullivan. 

Eiden der indenfor dei demokra-: 
tifle Parti i flere Einter for Al- 
Vor er bleven Tale om at opiiille 
deis io Gange slaaede Kandidai, 
Wm. J. Brnan, som Pariiets Le- 
der for iredie Gang i 1908, og 
Bryan felv hat gjort Ig fortrolig 
med denne Tanle, san hat han 
mequ befiemi og gentagende for- 
lanqi, at Roger Sullivan, Med- 
lem of Demokraternes Nationalw- 
nciie fra Illinois, skulde irække sig 
iilbage. Da Sullivan ilke fandt 
fiq beføjet til at lystre Okdre, gil 
Brynn faa oidt, at han infiruetede 
Demokraierne i Illinois til ikke ai 
nive Kam noget Tillidsvoium, der- 
soni de ille for-it fraiog Sulliviin 
vsennirssllen af Statens demokratifke 
Musiinr. 

Jan holdi Demokraierne deres 
Staiskonvention i Tirsdags. Men 
den brod sig ilke mere om Bryans 
Konimando, end at den for dei 
ene Lod Sullivan konirolere Kon- 
venrionen og for dei andei mitein- 
migi gab Brvan sin Tilfluining 
iom Pariiets ncesie Prcesident-Kan- 
didai. Ei For-flag, fom opfordrede 
Sullivan til at ircelke sig iilbage 
forkaftedes med 1,038 mod 570 
Stemmer. 

Sullivan osg hans Venner paa- 
siaar, at der ingen Grund er for 
Bryans Forlangende om Sullivans 
Resignatiom det et kun nogle Unen- 
ner lThomipson og Dunlap) der 
hat fvrialt Bryan Løgn orn Sul- 
lioan. — Enien det nu er Sum- 
vans Usityld, eller dei er bans Oder- 
«legen.-bed, der spiller Rollen her, san 
bar Bryan faaei ai føle, at han 
ikke endnu er Diktator. 

Kurspatkiu hehre-s. 

«Miitags Zeit-una« i Berlin for- 
iæller under 22. ds» at General 
Kutapatskim Overgenetalen over 
den russiste Heersityrle i Mvnchuriei 
indiil Nederlaget ved Mulden, er 

asf Czaken bleven kaldi til Si. Pe- 
tersiborg for after at overtage den 
Stilling, han holdt for Krisen, 
nemlig Siillingen som Krigsmini- 

l- 

lster. Han stal genorganisere Hee- 
«ren. Czaren maa have Tiltro til 
baade hans Ærlighed og Dygtig- 
hed. 

Utimelige Priser paa Js. 

lDe mindre bemidledei 

Storbyerne maa und- 
vcere den 

Helt siden man i denne Sommer 
begrindte at beuge Js, hat der i 
de store Byer været tlsget over 

Jspriserne og Trust Optrækkeri. 
Flere Steder hat der vceret an- 

slagt Sag mvd Jskompagnier. Dets 
er imidlertid en Sag, vi itte hats stænket videre Opmærtsomhed. Dog. 
sbar det jo sitkert sin store Beiydningi 
ssor Arbejderfamilierne i de ftore 

stöer om de i Sommerens Hede 
tan have Js eller itke. Vi skal lige 
for en Gan-as Slnld meddele, hvad 
,,Oma-ha Daily News« fka i Orts- 
dags siget ester sine Repokters. 

Overalt i Byen, hvor Dailys 
News’ Revorters var sendt i Ganys 
stod Jsstabene i Arbejdernes Hjeins 
hiede vg tomme. Klage paa Kla- 
ae lød over Jsptiserne. 

,,Js kostet for meget.« 

) ,,Vi kan ilte evne det.« 
»Mæltmanden sælger os varm 

Maelk — vi tan ilte tøbe Js, oig 
Mælten bliver snart sur.« . 

» 

»Vi maatte slutte med at taae» 
Js for site llaer siden. Vi var de( 

.eneste heronilrina, som tog Js, der 
ier vist inaen, der taaer noaet nu.« 

I Zaadan lod Tonen. 
lst Sted, bvor man toa Renne- 

teren for en Ilaent for et Jskomvaa- 
ni, blev han overøst med Band as 
en Kvinde, der stod Ved Vasieballiem 
idet han svnrate: »Jaget De Js?« 

Et andet Sted sagde en Arbejder 
til en Revorter: 

»J Toledo sendte de Jstrust- 
Mandene i Arrest, liaesaa i slere 
andre Bnen Hvonor tan man itke 
naa dem med Loven i Om«aba?« 

Jkke een ud af tnve ArbefderZ 
familier saasom Kasten Daalefere, 
Jngeniøren Snedtere, Fabritsat- 
Heidere v.s«.v. lan eone at bruae den 
nødvendige JS til de ncervcerende 
Priser, og de er itte sene om at 
sige det. 

Flere Enkeltheder sprinsger vi 
over. En Mes. Davids-on, en Jn- 
aeniørs Hustru, vaa South Isth 
Streck, saade: »At tøbe .Js denne 
Sommer er, svm man stnlde købe 
Guldllnmter. Det kostet vs ow- 

trina 75 Cis-. om Uaen Vi maatte 
betale fra 15 til 20 Cents for et 
lille Stykkr. der vefede omkrina 
20 Pund vg aldrig varede mere 
end een Daa.« 

Det saar vaere not. Men man 
lan sorstaa, bvor svcert det maa 

vcere for Smaafolt at siulle be- 
tale omtking en Cent for Puiidet 
as Js, va ligesaa, hvor svckrt det 
maa viere i de store Bver, hvor 
man itke engana hat Kceldere, at» 
undoære Js. Der er Grund for 
Klagen over Jsvriserne. 

Superiot, Wis. s 
Sondag den 19. Aug. var en« 

Sorgedag for den lille dansle Be-; 
soltning i Suverior, en as de Dage,i 
der saa underlig stemmer til Alvor. 

Ved Middagstide havde vi Bess 
gravelse i S. SuVerivxy hvor aamleJ 
Swensen stedtes til Hvile. Fslete as 
Vennerne var fulgte med dekud, 
dexiblandt Chr. Nielsen og Hustru. 

Da vi tom ti«lbage, modte Niet- 
sens smaa Piger os med det under- 
«lige, sprgelige Budsta·b: Hans et 
dmlnet! var haakdt dog for disse» 
stattels Forældret Hans var tvkts 
ester Middag gaaet ned til Billings" 
Pakt —- gtt saa i Bandet, vovedei 

sig for langt ud og drutnede. Stsnt 
han var omgivet af flere af sine 
Kammerater, saa varede det dog 
omtren en halv Time, for de fis 
ham btagt i Land. Lægen var paa 
Siedet omtrent samtidig, men alle 
Oplioningsforspg var forgæves. 

Hans var 16 Aar gammel og 
frekventerede for nærværende Su- 
perior ,,B1rsinefs College«. J den 
danste Kirte spillede han Orgetet 
— tun et Par Timer for han døde. 
Det er nu alligevel faadam ,,Lioet 
henfotnder i Hast som en Drøm'«. 
Hans var et stort Bam, der noeppe 
liaode loert Beiden med alle denk« 
Lyster og Krogoeje at tende, og Vi 
hat det Haa-b, at Hans er hjemme 
hos Herren. 

Tirsdag btev han begravet, un- 

der meaet ftor Deltagelse, fra den 
danfte Kitte. Som før bemcerket —- 

et saa pludfelig Dødssfasld sætter 
Mennester i en ois Steknning, og 
man maa med en faadan Dag, setv 
om man tryntver sig derved. Fast- 
get bestod naturligvis ikke alene af 
Standinaver, men ogfaa mange 
Amerikanere var til Stede. Hans 
Var en fand Blomsterven, og det 
svnes næsten, som Folket hab-de 
aættet det eller didft det: thi der 
var en Overftod af Btomisten Fsrst 
talte undertegnsede over 2 Mos. 15, 
22—27. Derncest Past. Lockrem af 
Den fore. norske Kirte paa Engelsl: 
hvor var det velgørende at høre et 
oirtelig atvorligt Ord ved en Be- 
aravelfe —- ogsaa paa Engelss. 
Pastor Lockrem talte over Aab. 7, 
17» Derefter siuttede Past. W. 
Beet af den ensgetfke luthckersie Kirte 
med noasle vekvalgte Bmærkninger. 
an faa droa vi elf-Stets til Hans 
Nietfens sidste Hvilested paa »Er-ein 
Mond« Kirtegaard· 

Gud trøfte de sorgende Forceldte 
oa Slægtninge! 

Niels Damstoo. 

En Uendeliahed af Li- 
delser foraarfages asf utent Blod 
Det bar Jndftydelfe Paa Deres 
Helbred: Der-es Styrke vil fort-and- 
fes til Svagshedz Ud-siæt, for-ausa- 
aet af Urenhederne i Blodet, vil 
vife sia paa Huden For over hun- 
drede Aar siden btev der opdaget 
en Urtemedicin for daarliat B«lod, 
Tbvis Lige aldrig hat eksisteret — 

Dr. Peter’s Kurito Den er ikte 
at faa paa Apoteter. Specielle 
Aaenter fælaer den· Striv til Dr. 
Peter Fahrney E Sons Co» 11«2—- 
112 So. Hoyne Ave» Chicago, 
Jlls. 

Overfvsmmelfc i Kansas City. 

Kansas City bar after været 

Genftand for Overfvømmelfe. En 
tsældiq Regnftorm i Gaar Morgses 
skal have anrettet alvorlig Skade 
i Buen og Omegnen. Der faldt 
5.98 Tommer Regn i Byen i LIE- 
kset af 813 Time. Lavkliggende 
Land blev oversvømmet, og Brand- 
mandssabet maatte redde Folk fra 
Kælderetagerne i »Little Jtaly«. 

1266 Harvest Bands Wanted 
in Minncsota and Dakota 

along the soo Linc 
To harre-st- the grentest okop ever raisoä 
in tlse West. Thousand ok men must 
he Md AT OchlsL Wage-s range from 
IUZ to OTTO per day WITH BOARU 
The rate to the tielus from st. Paul and 
Minnespolis avorsko 86.50. Tjokets ou 
sale. DAILY August Ist to let 1906 
inclnsivo. 

Ask the nenkost 800 LlNE repre- 
tntjve ot- write, 

W. R. OALLAWA Y. 
General Fuss-enger Assoc, 

Minneapoliy Miit-. 


