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Nr. 9. Blair, Nebr» Fredag d. 31. Januar 1908. 17. Aakg. 
Milliouvrand i Chicago. 

Skadcn anflaas til ca. 81,500,000. 

Brnudfkade andre Siedet-. 
— 

J Tirgsdags Aftes udbrød der en 

Jldløgs i Chicago, som naaedi.1 
gansfe store Dimensioner. Den op- 
stod i en ,,Wall Papa-« Butik, 
144 Madale Ave., og derfra spredte 
den sig hurtig til de tilstødende 
Vygninger, 148—150 Wabash 
Ave., hvor Møbelfirmaet John A. 
Colvy 8r Sons havde sit Lager, og 
132 Michigan Ave., hvor Edson 
Keith Co. havde Modeforretning, 
o. fl. a. J det hele taget blev 5 
Bygninger, som man saa omtrent 
regnede for ildfaste, mestendels 
ødelagt 

Branden opdagedes først af en 

farbipasserende Han saa Flam- 
merne siaa i Vejret og gjorde 
straks Allarm. Men før det førftef 
Brandmandfkab kom til Stedet, var 
den første Bygning dømt til Un- 
dergang. Der blev fendt Alarm 
paa Alarm til Brandchefer, saa 
der tilsidst var 60 Dampsprøjter 
paa Pladsen, og de var befkceftiget 
med Elnfningen hele Ratten Der 
skete ikke større Ulykker, kun 4 
Brandmænd kom til Skade. Bran- 
den siges at være den ftørste, der 
bar« hjemsøgt Chicago i de fidstc 
34 Aar. Brandskaden anslaas for- 
sfellig fra en Million Dollars til 
op over halvanden Million. Det 

MMrreW« 
« 

Aften og Kulde var der en 15000 
Mennesker til Stede i Nærheden af 
Brandstedet som Tilskuere 

Brand i Kansas City. 
J Ougsdags meldtes der fra 

Kansas City, Mo·, am en Brand, 
hvigs Følger var et Ejendomtztab af 
en halo klsiillion Douars. Vranden 
her opstod samme Aftcn som den 
i Cl)jcago. Det var en Afdeling af 
Nelson Morrisö store Partian An- 
Iæg, der nedbrændte. Alle For- 
søg- pan at redde den Bonnhle 
hvori Jlden udbrød, opgav man 

før en lialv Time efter, at Jldon 
var ndl1rudt. Siden anvendte 
Brandvassenet sine Krcefier paa at 
hindre Jlden fra at gribe om sig 
i de andre Bygninger. 

Nelson Morris 8z Co.’s Packing 
Anlæg er det nyeste i Byen. Dei 
blev fuldført for ca. to Aar siden. 
J enhver Henfeende« er det mo- 

derne, og i Størrelse kommer det 
uæft efter Armours og Swifts. 
Dets samlede Vaerdi anslaas til 
827,000,000. Aarsagen til Jl- 
dens Opkomst ukendt. 

Brand i Judianapolis. 
Endnu samme Dag, i Tirsdags, 

brccndte der for en anden halv 
Million Dollars i Jndianapolis, 
Jud. Det var »Coburn Ware- 
house«, der nedbrændte. Det siges 
at være det største Oplagshus af 
sit Slags i »the middle West«, og 
Tobct ved Branden anslaas til 
3500,0()0. 

Lampen mod Tuberkulosea. 

Tirisdag Efterrniddag sluttede 
Nebraska »Eonf·erence as Charity 
and Corrections« sit ellevte anr- 

lige Møde paa Rome Hotel i Oma- 
ha med et Forsøg paa at optage en 

alvorlig sinmp imod »Den hvidc 
Maqu TuberkuloseIL 

Tr. Luther Stevens, Sekretær 
for »sowa Association for thi- 
Studn und Provention of Tuber- 
culosi—:s« ksuv en interessant Resume 
af sin Furcnings Arbcjdcs. Gan 
bemmdtc mcd at sich at der dør 
12(),N)« slfkcnncsfer um Aar-et i Te- 
Foroncdc Statcsr af Tnlwrkiilose, — 

flere end der nogen Sinde er ble- 
ven drcvbt et Aar i Kriq· Videre 

sagde han, at der dør 2,000 om 

Aarct i Jowa af denne Sygdom, og 

d«,UUu Mcunejker er angreben aj 
kdeu. 

", Tr. Milroy af Omaha erklærcde 
»u: Tunerkulose tun kurerexz og Folj 
"sluldc opdrages til Erkendelse a1 
dotte Faktum. Han sagde videre« 
at Nebraska-Z silima var heldigt fot 
Fjernclsen af Tuberkulose. Sunds 
l)ed5autoriteterne burde holde For- 
tegnelsc over alle Tuberkulose-Til- 
fælde. Undersøgelser burde sakr- 
lig fortstugeszs i de offentlige Sto- 
len Eet angrebct Born kan jmittk 
mange. 

era Mac. Murphy talte om 

Mulighcdcn of Sygdommens Ud- 
bredelse til Mennesker gennem Dyr. 
Hun mente, at der holdes ikke skarpt 
nok Eftersyn mod Slagtedyr og 
e1«t"læ1«edc, at 2 karcaturer ud of 
hvert 100 og ligcssaa 2 Svin ud 
af hvcrt .lU(), fom flagteii i South 
Omaha, er smittet af Tuberkulose. 

Der kaltes ogsaa særlig imod at 
spytte paa Fortove. En Bryftsygs 
Spyt kan smitte i 5 a 6 Fods Af- 
stand. De burde spytte i deres 
Lommetørklæder. 

Der formancch ogsaa swrlig til, 
at Lægerne maa staa sommen i 
Komm-n mod Tuberkulc1me 

Rev. Joseph Reusing tilbød frie- 
Foredrag paa Engelsk og Tysk for 
at opdrage Folk til at være paa 
Vogt mod den frygtelige Sygdom 

Thaw-Sagen. 

JÆNEM Hatte "Æ bezg« 
at høre Juryens Kenselfe Hvad 
den vil blive, synes ingen at have 
nogen Lyst til at spaa om. For- 
svarsadvokaten Littleton holdt sin 
Afflutningstale i Sagen i Oc1sdags. 
Det var drøje Ord, han talte imod 
Anklage-Advokaten Jeqome naar 

han sagde: ,,Mr. Jerome har 
gjort sig større Flid for at øde- 
lasgge den unge sininde end for at 

Devise-, at Tlmm var »fane«. Ven- 
disk-Ferne i bang Angreb Inaatte lede- 
en til at tro, at Mer Thaw og iklcs 
lnsndeci Mand var den« anklagede 
säuslageren lmr i sin-e Forsag pas-. 
at adelægge hende sat sig ud over 
alle Regler for det anstaendige sog 
jønnnelige Derimod har han al- 
tid været rede til at tage imod Bib- 
nelevyrd fra en Slyngel som Abra- 
l)am Hnmxnel — »tl)e very vermin 
uf the New York Bar« lselve Udy- 
ret blandt New York-J Retsstand). 

Littleton lykønskedes ved Slut- 
ningen af sin Tale, og man mente, 
at Jerome vilde faa en haard 
,,tast« med at besvare den. Little- 
tcn betonede dog klart, at han kin- 
slede et uforbeholdent ,,fri« eller 
,,ft"yldig« fra Juryem intet Kom- 
promis. 

J Gaar skulde Jerome faa holde 
sin Slutningstale, og faa vilde 
Dommer Dowling lade Juryen hvile 
til i Dag tidlig, før han instrnerede 
den. Det er saa Tanken, at Juw- 
en i Løbet af Tagen skal naa til 
Resultat, faa den ved Aftenstid kan 
afgive sin Kendelfe 

Et Btev fra Not-ge Herr Ni- 
celai Johansen ffriver fra Stenkjcet 
i Norge: »Jet« nagen Tid siden be- 
jtilte jeg en Kasse Kuriko. Min 
Onftru havde i lang Tid lidt af, 
hvad Lægerne kaldte Tarmkatarrlj 
og Blodarmod. Te paastod, at heu- 
desz :!ic-I-11es1)sre111 var fnldstaendig 
ødelagt Efter at have taaet m 
Flasfer vUnriko er hnn nn i Stank 
til at viere oppe og ndføre sit Hns 

Yarbejde Vi kan ikke andet enk 
Meere Gud taknemmelige for faa- 
danne storartede Resultater.« 

J alle Lande og blandt alle Fol 
keslaa er Tr. Peters Kuriko de« 
famrne paalideliqe Lcexiemidde 
mod Blod- oa konstitutionelle Sya 
do1n1ne. Knriko faa-Z direkte ho; 
Ene-Ejerne, Dr. Peter Fahrney 8 
Sons Co., 112—118 So. Hoin 
Ave., Chicago, Jll. 

Vil Taft seite? 
Han favoriscrcs stccrkt i Østen. 

s 
s 

d 

Krigsminister Taft gør for Ti- 
den stor Lykke i Østen fom Agita- 
tionstaler for sig selv og den Poli- 
tik, han siger, han vil praktisere, 
km han bliver LandetS næste Præ- 
sident. 

Næsten alle Aviserne, baade re- 

publikanske og demokratiske, er enige 
csm, at Taft er en dygtig. maalbe- 
ridst og kvik Taler, som kan give 
jaa fyldestgørende Svar paa Til- 
tale, at han gør ser de betydeligste 
demokratiske Kapaciteter Rangen 
stridig. Og man fremhæver meget 
aktivt, at Taft er en af de faa, som 
har vist sig fuldt nd dygtig til at 
beftride sin anfvarsfulde Stilling 
tilfredsstillende. 

Jed et stort, politisk Møde i 
New York City i forrige Uge, hvor 
Socialisteu Republikanere og De- 
mokmokrater var repræfenteret tak- 
rigt, udtalte Taft paa et af Til- 

lb,esre1«11es SpørgsmaaL om ikke 
»Statuts Overtagelse af Miner og 
JUnbaner vilde betyde en Løsning» 
lcf Arbejderproblemetz ] 

»Nej, der Vilde stadig blive« 
Strid Og jeg ønsker, at De vil 
ouerveje den forfærdelige Magt, der 
derved vilde lcegges i Regeringens 
Heenden Herren ved, at Magten 
tilstraskkelig koncentreres i Washing- 
ton nu, og at detswffzat Unk- 
·"rcdrn1niskrexe,W-desgks Z 
Regeringen Ejendomsrettep Ostia-l Miner, Jernbaner og lignende 
Foretagender, og jeg gyfer ved at 
tcenke paa den Fare, det vilde blive 
for Nepublikken.« — 

Maaske har Mr. Taft taget 
Munden fuld nok; men det tjener 
i lwert Fald ikkc til haus Fordel 
used Oensyn til Stennner ved Pur- 
jkdentualget Te detnnkrntiske Or- 
mner ndtaler sig dng meget sung-l rende mn disk-se nforbeholdne Ub- 

ta"s«ulfe1«, som de paustuar, at ingen 
Demokrat i Amerika kunde have 
ainet Inere tilfredsftillende for alle 
Pirkelige Demokraten 

At Tnft ndtuler siq sna IigefrcmL 
Ha ikke heiser til Forkcguust emsi« 
Stumm-L set tør maaske netop an- 

sei sum en Spaadmn om, at han 
vil fejre c. I 

Urocn i Portugal. 
Er det Alvor 's 

Omcndskøut Regeringen faktisk 
er Herre over Situationen, vifer 
der sig dog niegen Nervøsitet som 
Følge af de revolutionæres Til- 
tendegivelse af at Ville styrte den 
monarkisfe Regeringsform og gøre 
Portugal til Republik. 

Første Minister Franco opholder 
fig, ifølge Politiets Henstilling, om 

Ratten i et særstilt Hus, omgivet 
af Kavalleri. 

Rundt om paa spredte Pladser 
bar man fundet Oplag af Revol- 
vere, Skyts og Bomben Politiet 
har straks beslaglagt alt. Og Trop- 
per og Politi er beordret til at 
pasrc rede til øjeblikkcslig Ruder-—- 
kuclfe af ethvert opdukkende Forsøg 
paa revolutioncert Oprør. 

Regeringcng stadige Benægtelse 
uf ler indenfor sclve Hæren, møss 
der im officielt en Del TvivL idet 
on Dcl Zvraetiter nq Undcrofficerer 
fm forsfellige Regimenter or bleven 
forflvttede eller afskediget Man kqn 
demf roligt Hutte-, at den revo- 
lutionwre Annd oafcm bar fmnget i 
visse Grcnc nf Militmret 

Englka Spavin Linimcnt fjerner 
buntde bløde eller kaløfe Knudcr og 
Zkumplettcr fra Heite: ligesaa Blod- 
spat, fSurebem ,,splint«, »fweenl)«, 
»Hm bone«, ,,stifles«, »sprains«'. 
opsnulmet Svaslxp Hoste etc. SpAk 

; 850 ved Bruch af ecn Flnske. En 
underfuld Kur. Sælges hos W- 
H. Palmen Druggift. 

——- 

Engelfkc Parlamente- 
Aalming. 

Fiong Edward talcr! 

EPotitiskc swindck tapek prjck. 

London, 29. Jan Et behage- 
ligt Solskins-Vintervejr tilsmilede 
den kgl. Procession i Dag paa Vej 
til Westminster, hvor Kong Edward 
aabnede Parlmnentet med de sam- 
me højtidelige Ceremonier, som 
har været anvendt gennem Aar- 

hundreder. 
Kongen oplæste Aabningstalen 

fra Tronen. Han var omgivet af 
Tronning Alexandra, Priner -og 
Prinsessen af Wales, samt en 

Gruppe af notable Officerer. 
Tilftede Ved Højtideligheden var 

lbL a. fmntlige Miniftre med Und- 
tagelse of Premierminifter Sir 
Henry Cambell —- Bannerman, 
hvis Helbred stadigt er meget daar- 
Iig. 

Kong Edword henviste i af- 
maalte Ord til den tyske Kejsers 
Besøg, som ban sagde knnde ikkek 
feile at bekræfte det venskabelige 
Forhold, der eksifterede Ineflem de 
to Magter. Og han omtalte end- 
Videre Kong Oscars Død, Norges 
anerkendte Neutralitet, den russiske 

Overenskomft og Fredskonferenfen 

Iden herskende Orkan fee « 

ktxzze Jedes-WEij uf de -« 

lige Højheder. Og hvor ukröligt 
det end lyder, frygtede man mere 

den stemmegale Fkvindekomplot end 
noget andet. Man havde aarderet 
sig for dem, som var det farlige 
Anarkister det gjaldt. 

Der forefaldt da ogsaa en Hien- 
delse, der i Grunden vms more 

morsom end nlvoIsliq. Da Brodes-sin- 
nen var paa Tilbagevejen til Vu- 
cbinqbam Paladset, brød tre vol- 
klcvdte Kvinder gennem den mili- 
trete Vantrcekke na nærmede siq 
den konqeline Kot-et. De bar Pa- 
Dirstrimler pna deres Klæd11i11n, 
kworpaa der var skrevet, »Votes fnrj 
wnmen« (Kvindernes Stemmeret). 
Dis-se Ovmab blev ftmks redet bnrt 
nf Politiet, der maatte fjærne de 
to af Kvinderne med Mant, medens 
den tredie bcsvimede c. 

En vigtig Højestetetsdom 
Lovcn af 1 Juni 1908 erklæres 

; grundlovsstridig. 

i Den 1. Juni 1908 vedtog Kon- 
greIsen en Lon, som forbyder Jeru- 
baner, der befatter sig med Mellem- 
statstrafih at gøre Forskel paa Uni- 
onsarbejdere og Arbejdere, der ikke 
tilhører nogen Forening. Jfølge 
deune Lov bleo der i U. S. Di- 
striktsret i Kentucky anlagt Sag 
iniod William Adair, Vcerksteds- 
formund ved Lonisville 8z Neid- 
ville Bauen, fordi han havde truet 
med at afskedige Lokomotivfører 
Coppage, fordi dennc var Medlem 
af en Arhejderforening. Distrikt5- 
retten idømte Achir en Bøde paa 
8100 for Overtrcedelfen af den 
nævnte Lov ZU en Jernbanens Saa- 
førcr angieb denJ Urundlovsgyk 
dighed on indankede Sagen for U. 
Z. Oøjesteret Denne afgav i 
Mundagcå sin siendclsu sont gam« 
nd paa, at Lotsen af 1. Juni 1908 
er qutIidlovSstridig. 

Doinmcsrne med lDarlcm i IND- 
sen lmsvdeu nt Oårnndloven hieni- 
ler enbner Mund nq liizesnu Kot- 
porationen Atet til at affkediqc Vli- 
lsejdere of en lwilken som bilsi 
Grund-. En Person ber Net tis 
at fsklae sit Jlrbejde nnder lwilke 
Vetinqelsim bnn vil ug liqesna bar 
Aibejdskøbeien 91et til at sige, un- 

der hvilke Vetingelser det Arbejde, 

Slian kober, stul yde—5. Arbejderen 
stan opsige nf hoilten som helft 
"()3rund, incn samme Ret har Ar- 

jbcjdszgioeren ooerfor Arbejderen. 

l 
Tor vor dog to af Dommerne, 

; Icmlig Holines og McKennci, der 
«c:sgav et disenterende Votum. De 
jforsvarede Loven og sagde, at Ret- 
ktcn bevægede sig paa et altfor snæs 
Zuert Felt. 
i Vi kon dog ikke indse, at Ken- 
delsen er nrigtig En Arbejder- 

lllnions Medlemmer burde kunne 
anbefale sig selv fuldt saa godt 
som andre Arbefdere, faa de burde 
ikke behøve Støtte af en saadan 

sLoo Forøvrigt forsøger Arbejders 
nnionerne jo ofte at faa Oskke- For- 

leningsmedlemtner ndelukket 

I Tyfk Flnadcndvidclfe« l 
Isiarakteristiske Udtalel-t 
,. serafBebeL 

Berlin, 29. Jan. Regeringens 
Forslag om den tyske Flaades Ud- 
videlse og Vedligeholdelse var til 
anden Behandling i Rigsdagen i 
Dag. De eneste Opponenter mod 
Forflageh der betyder en samlet Ud- 
gift af sl.00,()00,000 aarlig og sure- 
løliig gældcr 10 Aar, var Sociali- 
fterne og Polnkkerne. 

Socialistagitatoren, Hin Bebel, 
paastod, at Oderklassens Man for 
en Udvidelse af Flaaden var en 

blik paa England, foäeszodTo havde be- 
sluttet at opretholde Ryet som første 
Sie-wagt Og en· Dag, mente Bebel, 
rilde England komme til den Slut- 
ning, som Japan kom til i 1904: 
»Der-sont oi ikke slaar nn, er oi 
tubt«. 

M
 

tøssc ls Sag næruicr sig Enden. 

Und-or Lit. dis. nieddeleks fra St. 

Netssrgl1org, at Vidneafyøringcn for 
sirigisretten i Zagen iInod General 
Etoiisol sainnie Tag afsluttech 

Zoin et af de vasgtigfte Vidiies- 
bin-d til diictfasrdiggørclse af Stiel-Z- 
sit-E Loelqioelfe af Port Arthnr 
fkwciiilkigdci et Buso, dntcret 1. Okt. 
»so-L fm General Kondrarende 
istal oist være Kondratenko, soxn 
fnldt kort Tid efter), hvori denne 
rnnder Støstssel til at overgive For- 
tet. Støssel knnde dog ikke den 

Gang folge Raudet Kondratenko 
skriver: 

»Den eneste ærefulde Udgang af 
Situationen er øjeblikkelig, før For- 
tets Fald, at indlede Fredsunder- 
lnindlinger. Fred vil da kunne op- 
nans paa Betingelser, som ikke vil 
Were ydmygende for Nationens 

iVasrdighed Det er meget muligt, 
at den fulde Sandhed holdes tilbage 
fra Kejseren En Rapport, som gi- 
ver den eksakte Situation, kunde 
Innnske afooerge en ftor Ulykke for 
Landct, og jeg appellerer derfor til 
Dem, paa Grund af den Tillid, Kei- 
seren bar til Dem, om til Hans 
ukajestast at rapportere den virkelige 
Situation i Østen«. 

Gcnncm Sktrrene. 

Jndre oa ydre Lin skildret af 
Horatia oversat fra fvensk af Paftor 
G, Mynster, Præst ved Lukaskirken 
i Kølienhaon En kristelig Lins- 
fkildring fra det svenske Folkelio 
528 Sider, godt indb. Pris 81.50 ; 

Danish Luth. Publ. Haufe, t 
Blair- Nebr. L 

De blide Varndomsdagr. 
Tre Fortcellinsger af Kikstine 

Not-matt Jndeholder »G«accsedren- 
t;e:1«, ,,Rollso« og ,,Norb-aggen«. Fini 
Z-:kdbxmden, passende til Gave fo- 
Zöorn i Sondagsstolem Prier e- 

525 Cent 
Dan. Lnth Publ. Houfe, 

Blair, Nebr. 

Minearbejdekne og 
Socmuiteruc. 

John Mitchell priscs. 

Fra Jndianapolis, Jud·, meldes, 
ut Minearbejderne i et Møde der 
i Tirsdags Morges med en over- 

Ivældende Majoritet tilsidesatte den 
siocialistifte Faktion af ,,United 
’Mine Workers Association«. 

Socialisterne fremkom med et 
Forslag, hvori de anbefalede Ak- 
tivitet paa det politiske Felt. 

ResolutioIIs-Kon1iteen fremkom 
derimod med en «memorial« an- 

qaaende John Mitchells kloge Fris- 
i-erskab, sunde Dømmekraft og 
farpe Jndsigtj hvori den kalder 

hmn den dygtigste Mand, man 

nogen Stube hat kendt i en Ar- 
liejderbevcegelse 

Memorial-Forslaget indbefattede 
cn anden Resolution, hvori For- 
eicingen udtaler sin hjertelige Sym- 
pati med Mr. M. i hans Sygdom og 
sin Beklagelse over, at han man 

ircrkke sig tilbage. Det besluttedes 
c-nste1mnigt, mod Mitchells Pro- 
test, at give den tilbagetrcedende 
Præfident 6 Maunedcrs Ferie Jus-) 
Betaling og at betale for Doktor 
cig Mediciner til ham i denne Tid. 

Om det saa er Foreningens 
döaaty at Mitchell i denne Tid skal 
komme sig og komme til Kræfter, 

maa man nueften slutte sacx 
Andubou og Hamliu, Jowas — 

Vor rejsende Agent Fred. Jo- 
clmmsen vil i de nchmest paaføls 
Lende Tage besøge ovenncevnte 
Byer og Omegn medbringende et 
xkodt Udvalg af gode Bøger. 

D. L. P. H. 

,,Troens gode Strid." 

En Aarg:a-ng- Prcedikener over 

Kirkeaarets sgasmle Epistelrække af 
Zogneprceft Henry Ussmg. En meget 
Dygtig Aargang Prcedikener af en 

af Daamsarks dygtigste Teologer. 527 
Sisder godt indbunden Pris 82,40«. 

Dan. Luth. Publ. Houfe, 
Blair, Nebr. 

Krcdsmødc. 

North Dakota Kreds holder —- 

om Gud vil — sit Foraarsmøde 
i Nazareth Menighed, Kenmare 
By, N. Dak» fra Torsdag den 
12. til Søndag den 15. Marts. 

Onkidag den 11. Prcestemøde Kl. 
8 Eftermiddag. Emnet ved öette 

Møde: ,,Præften paa Beføg«. 
Aabningsgudstjeneste Torsdag For- 
middag Kl. 101,X-z. 

Emner til Drøftelse: 
1. Vækkelse og Omvendelfe i 

deres indbyrdes Forhold. (Menig- 
hedens Emne.) 

2. Det heilige Samfund. (Kred- 
sen-i- Enkne.) 

Emne for Ungdomsmødet Søns 
dagOEftermiddag: 1 Tim. 6, 12. 

Et Tankesprog for Mødet: 
»Gene! Iad os se din Mifkund- 

bed, oa giv os din Frelfe!« 
Nieltis Da111skov,Sekr. 

P. M. Petersen, 
Krc dsfornmnd. 
J si- sit 

Nazmcth Meuiqbed i Kenmare 
iiidbndm Veuner af Vort kirkclige 
Ilibcjde til at deltage i. Krcdsmø- 
dct 

« 

Besonnt-Im sum ønsker frit Op- 
-·lmld ander Macht bedcss indmcsldc 

Hm til undcrtmnmsc indcn den 1. 
9.1ka1«ts. 

Paa Meniqbcdens chnc 
J. Gertsen, 

Box 664, Kenmare, N. Dak. 


