
» »Don-leeren 
is me 

Only ZENLWEEKLY 
Indust- NEWSPAPEH 

Published in U. s. A. 

lt is owns-d by 
»Hm tsmmn tmxtsn Ev. 

LUTEL ci—t("tecn" 

mal is publ« 
«« 

by 
Dau. Luth. Put. ’ouse, 

Blatt-, Nebr- 
INS- 

jn 59. H Blair, Nebr» Fredag den 17. September 1909. 

»Don-leere-« 
er det eneste hauste Blut 

i Amerika, der udgast 
to singe 
out eigen 

udgiveö af 
VIII-, IMM- PCJA sich 

sum. Uns-usu. 

Pape-Num- sendet 
fett pas Fette-agent 

j 18. Alargjx —— 

»I- 

Bnußmiine i Csicage 
Bankerne ledes bedte end nagen 

Sinde set-. 

Eiter ,,Sland.« Reserat)". 
Chicago 15. Sept. —- Bankmænd 

fra alle Dele af Landet samledeg i 
Auditorinm Teateri Gaar, da det 
Zö. aarlige Mode as American Ban- 
kers Association kaldtes til Orden as 
Prcesidenten, George M. Reynold5. 
Medet siges at dcere den nceft repræs 
seniative Forsamling af Finanz- 
mænd, sont nagen Sinde har været 
samlet under eet Tag. Fra de store 
Guse i Wall Street til den lille Bank- 
furretnina, hvorom Smaabyens Lw 
og Rsrelse dreier sig, varUdsendinger 
til Stede. 

Eiter at Mødet var sat af Præsis 
deuten blev der ndtcclt Velkomsthils 
sener as Kindern-r Dem-en paa Sta- 
tens Veane samt fra de ftedliae Van- 
kek ved Joseph T. Talbert, Chicago 
Clearing Hause Association-s For- 
niand En af de radikaleste og mest 
interessnmte Taler paa Proarammet 
var Prassident Neynolds aarlige Ve- 
rminka Ved Middaaisstid havde 
Speater Cannon Ordet. 

,,Uncle Ide« besattede sia ikte med 
at dislntere sisaneielle Anligaender. 
Han ovlnste imidlertid Bankkncendes« 
ne em, at deres Forening tasllede 
bat-e 11,000 af Landets 30,000 Ban- 
ker og at Kongresmaend represen- 
terer andre end Bankinteressenter og 
maa vaage over alles Jnteresser i 
Lovgivningsarbejdet. » 

Guvernør Deiteen gratulerede 
Banknxasndene med Landets voksende 
Belstand og de sjceldne Tilfælde as 
Fallit W r. Murren fortalte, at denne 
Konvention var den finste, ban liavde 
overværet i de to Aar as sin Tjenes 
stetid. »Stil«-E der er et eneste snaat 

I Punkt i Landets Nationalbanker for 
Siden, er jeg i al Fald nvidende 
derom.« sa de ban. »Aldria bar de 
været steckten-, bedre ledet oa forsigi 
tiaere end i Dag. Øvor gode Love 
der geres til Tseneste for Conmtrols 
ler, oa hvok strenge Negler der sæti 
tes sor Undersøgelser, saa er det sørst 
ag sidst alligevel en Banks egen Le- 
delse. det aslmsnaer af, om Institutio- 
nen bar Held eller lider Nebel-Inn 
Jeg wisset- at søje til, at i aed Jud- 
sigt i Ledelsen as Banksorretnina bar 
Direktor-er og Einbedsmcend i vore 

Nationalbanker inaen Liae i Ver- 
den.« 

En as Hovedtaleme ved Bank-r- 
msdet var Jernbanekonaen Janus 

Hill bvis Baner har aiort en vce Esen 

»H- 

tlia Del til at bygge det stoke 
Nordvesten op. Han udtalte et al- 
verligt Varsko mod den tiltagende 
Tendenö til at flytte ind til Byerne, 
hvorved der blev Mangel paa Fell 
paa Fermen- 

,,Teotien am, at vt seder Bett-ein 
maa rettes paa«, sagde han. ,,Med 
mindre vi kan for-ge Antallet as 
Farmarbejdere og derved saa en ster- 
re Afkastning as vort Landbrua vil 
Spsrgsmaalet em, hvordan vi kan 
avle nok til at søde es selv blive 
langt vansleligere end det nu er at 
stasfe udenlandske Markeder sor vore 
Vater- 

Bi er nu naaet derben, at vart 
Landerg ille kaster start mere as 
Ils, end den stadia Iaende Besolkning 

l have behov, on hvts tkke der ran- 

des Bad paa dette, endet snart tkke 
Y« dltve not. Om ti Aar oa mullgvis 

s- 

am kottere Ttd vll vt bltve en hvedh 
indssrende Nation. J For-hold til den 
svrtge Vækst tager Antallet as Far- 
mere oa Faunarbejdere as, og det 

samme gælder Hvedeareglet Oa den- 
ne Mangel paa Hvede gar sit til, at 
Wunden bliver dyrere overalt.« 

Mk. Hill erklærede, at Folket s-- 
m-« sag Lyset as de stattstiske Op- 

gaver over Farmens Afkafining. Den 
lprocentvife Forsqelse paa dette Om- 

fraade er langt fra saa ftor som Lan- 
dets Vækst og Fremgang for wrigt 
Slige Forhold maa updvendigvis før 

Leller senere skabe vaaklige Tiber-, 
kmente han, og man gjorde reitest i 
Tat træffe sinc Forberedelser i Tibe- 
) Den stjrfteFare bestod efterTalerens 
Mening deri, at Landbrugere saa ofte 

Jdrager til Byen for at slaa sig ned 
-der. Bliv paa Farmeni burde der- 
fov vcere vort Løfen. Formen giver 

»et godt og sikkert Levebrød, og den 

»uationale Sundhed vilde ogsaa vinde 
»ved, at fleft mulig Mennesker flog 
»sig ned i Landdistrikterne. 
T Til Stutning rettcde Mr. Hill en 

Appel til Bankmændcne om at kom- 
me Farmerne til Hjcelp for at Even- 

Lde dcite Onde. 

Tror pac Cook. 

New Yorketnc betaler 85 hver for at 

fas Del i Bankettcn. 

New York, 15 Sept. — Salgct af 
Billetter for Dcltaaclsei Velkomits 
banletten for Dr. Frcd A. Eook, hvils 
let tog sin Vcayndelse i Dag, over- 

beviste Komiteen ons, at der er fuldt 
op of Metmcsler, fom bar Tro nok 
paa Broollynszorikerens Fortælling 
til at betale 85 hver for Anledning 
til at deltage i denne Hsjtidelighed. 
Dr· Roswcll O. Stebbins, dey arktis 
ske Klubs Eksekutivkomites Formand, 
der forcsmar Ordningen af Bankets 
ten, sagde at der til Middag var mod- 
taget 200 Anspgninger om Pladser. 

Banketten vil blive holdt i Wal- 
dorfAstoria lLiotellct den 23. Sept» 
to Tage eiter Cooks formodede An- 
lomft. Antallct af Gæfier er begræns 
set til 1,200. 

To dct nu er sikkert, at Commans 
der Pmry ikko vil arriverc før festere, 
er Forlwredelsornc for at modiage 
lmm stillet i Vero. Man mein-r, at of- 
fcniligc Funktioiiwrer for Nationen, 
Staien oa Byen -—— vil vergrc sig ved 
officiclt at vasre mcd til at byde no- 

gen af de to, der paastaar at have 
nat-et Polm, velkommekh saa lcknge 
Tvisten mellem dem illc er afgjort 

— 

Tog-Ulykkc. 
Otte Mcnnefkcr drasbt og femteu 

sum-ede. 

Nashville, Tenn» 15. Sept. — Ot- 
te Mel-nd af Togbefcetningen blev i 
Tag dræbt on 15 Passagierer saaret 
ved et Smnmenstød mellem et Passa- 
gertog og et Fragttog paa Nashville, 
Chattanooga and St. LouisBanen ved 
Pegram Station tyve Mil Vest her- 
for. J denBrand, fom paafulgte, blev 

»i det tnindfte to af Ligene konsnmeres 
»de, og man frygter for, at andre er 

»brwndt til Forknlling. —- Ulykken 
fkyldtes, at en Ordre var bleven over- 

-set. 

Specielt Forhør for 
Natriderne. 

Union City, Tenn» 15. Sept. —- 

.Jf-lge særlig Aftale mellem Gene- 

quradvokqt J. G. Caldwell qg Deer- 
foren for de 100 Mænd, der hensidder 

kunder Anklage for Natridning i det- 

ite County, vil Sagen blive forelagt 
jen Specielret, som vil sammentræde 
Ianden Mandag iNovember. 

, Aftalen tillader saa mange af dem, 
der nu sidder i Baketægtsarresh som 
er i Stand dertiL at stille Bonds til 

set Ver-h as 825,000 hvek, deki ind. 
befattet de otte Mænd, hvis Dødss 

Edom for Morde-i af Kapt. Quentin 

IRanken nylig blev forkaftet af Højestei 
ret. 

Teil eilt-Reise 
-Præsidenten paabegyuder fin 13,000 

Mil lange Tut grauem Besten 
og Sydeu. 

« Præsident Taft begyntte iForgaars 
-sin længe paatænkte Tut gennem de 

veftlige og sydlige Stater. Hele Rei- 
sen vil blive ca. 13000 Mile lang. 
Kongresfen har bevilget ham 825,- 
000 til Reiseudgifter, og det ser nd 

-til, at han har i Sinde at benytte siq 

jderai Han har udtalt, at jo mere 

ihan kan faa at se af Landet, og jo 
«mere han komme-: i Berering med 

jFolL des hedre Prcefident kan han 
blive. 

Hans førfie større Ophold gjordes 
i Gaar i El)ieago. Derfra gaar Rejs 
sen til Omal)a, hvor store Forberes 
delfer er trnffet for hans Modtagelfe. 
En speciel Anledning gives Børnene 
til at se Prcefidenten, idet denne vil 
bei-ge otie af Byens offentliqe Sko- 

7 Icl«. 

Arbejderne sejrer. 
Den nye Otdnin vil koste Sport-eis- 
felfkabet 1X2 Million Dollars is Aar. 

Den langvariqe Strid mellem 
SporvognsSelfkabernei Chicago og 
deres Falk om Lønningsspsrgsmaas 
let er endelig bilagt. En ny Overenss 
komst er sluttet for 3 Aar, ifølge 
lwillen den nuværende Maximumss 
løn af 27 Eents i Time-n ftraks bli- 
ver forhøjet til 28 Cents. Fra 1. 
Aug. 1910 bliver den 29 Seins-, og 

-fm 1. Ang. 1911, 30 Cent8. 
Nye Arbeidere vil fra Beqyndels 

sen of faa 23 Cents i Timen de 

førfte seks Maaneder, 25 Cents for 
det næfie Halvaar, 26 Cents det an- 

dei Aar, 27 Cents Jdie Aar, og san 
Ifreitideles, indtil Maximum naas ef- 
ter 5 Aar-Z Tjenesie Den nye Ord- 
ninq fremlceages i Tau lFredaO til 
Ratifieation of Arbejderne ved et 

Massemøde i Scboenhafens Hall, 
Milwaukee og Ashlcmd Ave. 

Guvcrnør Ichnson 
farlig syg. 

Im Nordosten Minn» herritt-T at 

Guvernør John A. Johnson under- 

qik en vanskelig og svær Operation 
der i Onsdags. Haii»var paa Opera- 
tionsbordet i 2 Timer og 15 Minu- 
ten Da lmn vaskkcde op efter Bebt-del- 
sen, kaldte han paa Mrs. Johnson, 
fom gik hen til Sengen, faa snart 
hun børte, at hendes Mond var ved 
Bevidfthed. 

Laegcrne William J· Mayo og 
Charles Mayo, som udførte Opera- 
tionen, vilde ikke ndtale sig om Gu- 
vernørens Tilftand eller Udsigten til 
hansHelbredelse. Man iagttog imids 
lertid, at beaae Lægerno syntes ængi 
stede over Patientens Tilftand. 

En senere Bulletin lød fauledes: 
»Bei-gerne fandt en lille, dybtfiddende 
Grade paa en af Tarmene som Aar- 
sagen til hans Jldebefindende. Dei 
var en vanskelig, alvorlig og langvas 
rig Operation. Guvernøren overftod 
den godt og kam til sig selv. Der er 

Mulighed for, at han kan komme fig- 
men han vil ikke være uden for Fare 
de fsrste fem Dage. Han lider megct.« 

Bucletinen iDag til Morgen lyder 
paa, at Guvernsr Johnfen er afgjort 
li Vedring, og Doktorerne bar nu godt 
Hand om, at han skal komme fig. J 

fde sidste 2--tTimer bar det gaaet grad- 
Ivis fremad. J Aftes Kl. 10.30 havde 
jban et Anfald af Kvalme, men kort 

«derefter faldt hcm i Søvn og bar fo- 
vet næsten uafbrudt siden. HansPuls 

lfer dog meget svag, saa Lægerne maats 
tet stimilere den ved Jndsprøjtning 
af ,,saline«. 

Præsident Taft 
i Chicago. 

Der var stor Stads i Chicago i 
Gaar i Anledning af PræsidentTafts 
Bei-g. Oele 12 Timcr var der lagt 
Beilag paa Præsidentens Tid. 

« 

Han begyi.dte med pr. Automobil 
at nwnstre og hilse paa 150,000 Sko- 
lebørth som stod opftillede paa beg- 
ge Sider af Park Bonlevard. —- Han 

sdeltog i og talede ved en Luncheon, 
som Commercial Club gav til hans 
Ære, og han besaa en Udftilling af 
Planer til Chicagos Forskønnelfe —- 

Planer, fom Prcesidenten sagde, han 
haabede vilde blive realiseret as Chi- 
cagos etlergiske Befolkning, m. m. m. 

Taft var meget tiltalt af Børnenes 
Hilsm De havde hvert et lille Flag, 
som de viftede med,- og saa sang de 

og raabte hnrra, mens han passerede 
forbi. J sin Tale i Commercial Club 
refererede Præsidenten til det Jud- 
tryk, sont Bornenes smilende glade 
Ansigter og deres klare Stemmer 
Mode-Mart paa l)am, og erklcerede, 
at det faldt sjcrlden i en Monds Lod 
—- selv om han er Præsident — at 

modtage et saadant Velkonnnen. 
Om Eftermiddagen var Præsis 

deuten« Tilskner ved en Boldspilopvis- 
ning paa »NationakLeagueGröunds", 
bvor der var 30,000 Mennefker for- 
samlet. Det var Ebicagos og New 
Yorks Spillere der kæmpede om Pri- 
fen. New York vandt. Præsidenten 
blier til. Enden af Forestillinqen og 
lvilfte perfonliat paa Spillerne, af 
lwem ban til Gcnqasld modtog hjertes 
ilg Hyldest 

Banditter paa Spil 
Leuduille, Colo» 1(i. September. 

sil. 11 i Aftcn qjorde fein Bandittcr 
et tmvcliqt Forsøg paa at plyudre 
Tenver Fz Rio Grunde Nr. 5 Passa- 
qertoa Best for Malta, en Station i 
Nirrlusden of« Lcaduille —- Man nie- 

nei, at Nøvcrne var ftenet paa de to 
««okomotiver vcd Malta. Fiort efter 
kom to Mænd kravlcnde over Kultur- 
ren oq tvang Jngeniøreme oq Fyri 
bødcme til at gaa tilbage til Ekspress 
voqmsm Saa konnnandercde de den 
cnc ancniør til at lmmre paa Døren 
og ordre Ekspresaqcntcn til at anb- 
ne. Da denne ikke adlød Ordre, 
sprængtes Døken aaben med Dyna- 
mit. Tre Nøvcre ftyrtedc ind. Her blcv 
qjort Fort-g paa at sprænge Pengei 
skabet, men forgæves. Efter at have 
affyret on Salve, tog Nøverne Flug- 
tcn « udrn Bytte. 

Canada tager vorc Farmetr. 

»Dosten Transkript« klager over, 

at Cannada i de senere Aar, har ta- 

get et ikke ubetydeligt Antal af vore 

aller bedste Borgere. Tilstrømnins 
gen til det veftlige Canada har al- 

drig været saa steckt som i Aar, da 

Emigrationen fra U. S. anslaas 
til ikke mindre end 80,000. To Hun- 
drede Firmaer befkæftiger sig med 

Eanada Landfalg alene i Minnen- 

polis nu, hvor i Fjor kun var 50. 

Den canadiske Regering gør ogfaa 
ftore Anftrengedser for at ftimulerc 
denne Jndvandring. Canadas Vin- 

diug er imidlertid i dette Tilfælde 
vort Tab, og vor Regering bør gøre 

nogct mere for at beholde disse uds 

tnærkede Kræster. 
x 

F 

Blandede Meddelelfer. 
Det hellige Land bliver ved Hjcelp 

af de moderne Samfcerdselsmidler 
bestandig lettere tilgængeligLKarmels 
Bierg og Genesarets Sø er for- 
bundne ved en Jernbane, som alle- 
rede er taget i Brug. Denne Baue 

vtskal nu føres videre over Samaria 
til Jerusalem 

. 

Den bekendte engelske Præst F. 

HB. Meyer har i den fenere Tid rejst 
.omkring i Indien, hvor ftore Skarer 

»samles for at høre hom. J Singas 
; pore har alle Kristne samlet sig til 

«Fællesmøder under hang Besøg, det 

fer en samlet Bestræbelse for at vinde 
Sjæle for Herren. 

I 

z Dr. Gustav Andreem Præsident’ 
i for Augustana College, Rock Jslan3, 
Jll., er ·bleven tilbudt Stillingen 

«som Professor i skandinavifke Sprog 
og Litteratur ved Jowa Universitet 
Hfter Prof· Flom Han bar dog af- 
4slaact Knldct, idet han mener, at 

hans Virkefelt ligger inden for hans 
»eget Kirkefamfund 

. 

g Fornmnden i Den norfke Synode, 
;Past. V. Koren i Decorah, Ja» er 

meget syg. Han er 82 Aar gam- 

Imel nu, og det bar vceret rent meer- 

Ikcligt hvor ban efter en saa lang og 

lhaard Arbejdsdag har kunnet bevare 

zsin Leqctnss og Aandsftyrke saa loens 

jga Men nu er han sog. Der er dog 
inoget Haab, at den gamle Stridss 

smand skal komme sigx men han er som 
jsagt meget fyg. 

O 
I 

s Landenes militasre Luftfkibe er nu 

Finale-des fordelt: De Forenede Sta- 

Jiter bar to Luftstibe af Baldminyi 
jpen; tre af sannne Tnpe er under 

lVygning og tkderligere tre er bestilt. 
HØfterrige har en Parfeval og en Le- 

Ybandy under Vygning. Belgien har 
jet Wftftib af balvstivt System nnder 

Bygning og et er bestilt. Kina bar 
bestilt et Jkib af nanntin System. 
Frankrige bar fire Lsnftfkibe; to er un- 

der Byqning og tre er bestilt. Tysks 
land lmr to »8eppelin«, to »Parfe- 
t1al«, to »Grof-J« oq bar bestilt en 

af lwer Sort. Japan bar to Vanmda 
on bar bestilt en til. England bar to 

Baby, en Baby under quning og 
bar bestilt en Clentent-Vayard, en 

Labandy oq to Vickers. Russland har 
to Skibe, et russisk og et franfk, det 

bar to til under Bygnlng og har be- 
ftilt yderligere to. Spanien bar un- 

der Byaning en fransk Astra og en 

Parfeval Sebemih bar lwstilt en 

Astra. 
I 

Forenede Stater i Syd Afrika. Ge- 
neral E. R. De Wail, en af Onkel 
Panls evnerigefte Løjtnanter under 
Voertriaew holdt en Tale for Omas 
has Presbyterium i Tirsdags Mor- 
ges angaaende den kristelige Stem- 
nings Udbredelsei Sydafrika og Zu- 
lnernes Kristianifering gennem del-es 
tidlige Berøring med Boerne. 

J Slutningen af sin Tale sagde 
General Te Wail om Tilftanden i 
Transvaal for Ncerværende: 

»Voerne hat endelig opnaaet at faa 
»Heute Rule’. Men efter min Mening 
giver dette dem ikke fuld Tilfredss 
stillelfe. Jeg talek i tredie Person, for 
jeg træffer nu at være en af de Voere, 
iom er forbndt at vende tilbage til 
mit gamle Hiern. 

Hvad, Afrikander Bund’et fer frem- 
ad imod som sit endelige Maal er Op- 
rettelsen af et ,Forenede Stater i 

Sydafrika’, en Republik i Lighed med 
De Forenede Stater i Amerika. Det. 
vil komme med Tiden —- om ti el- 
ler femten Aar. Det vil blive en ci- 
vil Revolution. 

Boernes Kolonisering i De Forenes 
dq Stater er ikke lylledes, og jeg be- 

F tvivler, at nagen af Kolonisterne, sont 
kom hertil ved Slutningen af Beet- 
krigen, vil blive her for bestandig. 
Kolonisterne lcenges efter deres gamle 
Hjem, og mange af dem reifer til- 
boge. 

Jorden rundt. 
Medaillen for Druknedes Redning 

er tildelt en 18aarig Dreng Pedro 
Guillermo Hedegaard. 

Leo Tolstoi vil holde det Foredrag 
i Berlin, som hon skulde have holdt 
ved Fredsmødet i Stockholm. 

J Kassel er over 100 Personer 
blevne angrebne af Tyfus. Epidemien 
skal stumme fra Mælk. 

En afdød Viceherredshøvding, Eu- 
renius, har skænket Jnstitutioner i 
Stockholm 700,000 Kr» hvoraf 250,- 
000 skal daune et Fond til Bygning 

saf et Vaisenhus. 

Tet franske Postvæsen i Konstan- 
tinopel har nægtet at modtage en 

Postsæk fra Kreta, fordi der var 

,trykt Ordet »Hellas« paa Frimoers 
kerne. 

. 

Heaton, der forleden fra Dover 
begyndte en Svømmetur over Kana- 

jlen, maatte opgive Forføget efter 17 
Izimers Svømning; han manglede da 

Iendnu nogle SømiL 

Vældiq Brand. Alexandrowsk, 31. 

August J Krewojrog hat en vældig 
Brand ødelnqt 450 Guarde Staden 
anslnas til 1 Mill. Ruhm-. 5000 

Menneskcr mangler Hiisly og Føde. 

Forlist Ekspeditionsskih Christia- 
nia, 31. August. Jfølge Telegram 

.til »Aftenposten« fra Tromsø har en 

Hvalfausger der i Dag landsat Cand. 
Holmsens videnskabelige Ekspedition 
til Spitzbergcn. Ekspeditionens Skib 
»Maria« et· forlist,1nen de Ombords 
hast-ende- reddedes. 

Nkrfte Aarg Flyvestævnc. Paris- 
JO· August ,,Matin« har udsat en 

Præmie paa 100,000 Francs til en 

Kapflyvning, der skal finde Sted den 
1. August 1910. Flyvningen skal 
foregaa med Flyvere over Strceknins 

«gcn Paris — Dijon — Belfort —- 

Lille —- Paris. Der er nedsat en 

Komite af Sagkyndjge til at forberes 
de Kapflyvningen. 

Køb af Baue. Mexico By, Mexi- 
co, 15. Sept. — David E. Thompson, 
De Forenede Statcrs Ambassadør til 
Merico, bar fikret fig Kontrollen af 
Pan-American Bauen, en Linie, som 
ftrækker sig fra San Geronimo paa 

Tebuantepec Nationalbane til Mariss 
cal, en By ved Guatemalagrænsen. 
Mr. Thompfon har købt for s9,000,- 
000 i Aktien J 

. ( —- 

Sverrig. Ende paa Striken. —- 

Stockholm, 15. Sept. —- Statsnotw 
rius Allan Cederborg er udnævnt til 
Medlem af en Komite, fom paa For- 
anledning af Regeringen vil forspge 
«at ordne Striken ved Voldgift. Tre 
Rigsdagsmænd vil ogsaa blive Med- 
lemmer as Komiteen 

Det anflaag, at 125,000 Mund er 

ude af Besiæftigelfe fom Folge af 
Striken. Det var firsti Maul-ass, 
at Regeringen kundgjorde, at den 
agtede at fkride ind. 


