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Uorge erklærer sig 
uafhængig. 

Stortliinget out-set Uniouen med 

Svertig. 

Beder Kong Oskar om at 

b«istaa ved Balget af en 

Prins af det Bernadotte- 

steHnI til Norges Trone. 

Et Rabelgram frei Kristiania, 
Norge, of 7. Juni meldet, at Stor- 

thinget somme Tag ektlaskede, ai Uni- 
Dnen mellem Norge og Svettig var 

aphori. Kong Oskar anerkendes ille 

lcengeke som Konge af Not-ge- 

Storthinget besluttede videre at be- 

niyndige ncervcetende Etat-stand med 

Statkrninifter Michelien i Zpidiem 
til inrstsl oidere at handle som Nor- 

ges Reakting. Statsraadet vil vg- 

saa iibøve den Mogt, som tidligere 
udspebecs of Kongeth 

Ter uedtoges en Akte-Sie til Kon- 

gen, lsscri det udtaleg, at der nceres 

ingen an Følelse imod ham, hans 
Tun-List cller Den foenile Nation, og 

Konzert nnmodes om at arbejde sont- 
men nsco den not-sie Regering for 
Valgei uf en ung Prins af Hasel 
Bern»ircitte til at betlæde Norges 
Iroi:e. inen vedlominensde Prins 
mal-« icsk dansjan blioe Norges dien- 

ge, fkasttice sig al :'-tet til Evetkigs 
Trone. 

Im vore Lceseke Lied, tat en san- 
dan lloqang af Lonsulatsiriden loens 

ge sinnst som ttuende ·«I."liuligth. 
Somij holt-i paa Unisnen men uden 
ot ville indrøinme Norgeis Zelvstastp 
dighek. Tet vilde itle tilitaa Nor- 

gee Ein til selvitasndigt Konsulatvcw 
sen, ::r--::i De to Lande tunde eneå om 

Lpleiskuxig af der lwibtil bestaaenre 
stelle-:- dlonsulatvckien Utorge satte 
sin Zelvstændighed og Itet til egct 
Konstxkatvasen fom Nr. 1, eg faa sit 
det Hm ined llnionen, sum det lunde. 

Lg her stod baade det norite Foll og 
dets Elle-gering enige. Te l)aabede, at 

Zions-i Oglar stulde unversltive Nor- 

ges Fordring paa eget Konfulat fm 
Aper 1906 at regne; men da dette 
Hand glippede, tesignerere Stamm- 
de:. Og da Rong lear saa neg- 
tede at modtage denne Refignation og 
steige et nyt Ministerium for Nor- 
ge, saa mener Stotthinget, at han 
hat holdt op at vckte Notges Kon- 
ge. Dels gives ogfaa hans France- 
relfe fka Norge som Grund til Op- 
lssningem 

J Udlansdet og fætlig i Danmarl 
er man siet itte fotbaviet over, hvad 
der er stet. Saaledes udtaler »Na- 
tionaltidende« i Ksbenhavn Dagen 
form-, at den almindelige Opfattel- 
se var, at en Oplssning af Univnen 
melleni Not-ge og Svertig var mind- 
gaaelig. 

Stokthingets Strin fulgtes l 
Kristlania og ud over Landes med 
den mest spendte Interesse, men 

det foretoges med No vg Merdigdetn 
Alt gik otdentlig til, ingen Demen- 
strationet. 

Rong Oslar hat sutei M Stor- 
thingets Bestatning mei) «en Protest. 
Man menet bog iste, at Svekelg vil 
gribe til Vaabenmagt for at hævde 

.Unionen; men Norge et belasvet paa, 
som det get-es behov, med Vaabenmagt 
at for-spare det Stridt, betö Rege- 
king hat taget. 

Dei vil dog rimeligvis viele for- 
mtldende paa Sindene baasde i Don- 
gefamtlien og det fvensie Fou, at 
Mitge Letzterer en Print af pulet 

s Beine-holte til Menge. 

! Sidste Nyt fra Norge. 
Te fenefte Efterretninger fra Nor- 

;ge viser for det finste, at Kong Os- 
tar er urotkelig i sin Protest imod 
sstortsingets Bxflutning. Han og 
den fvenske Regeting hckvder, at 
Unionen ikke tan opløses uden begge 
Landes Overenstomst, samme Hold- 
ning altsaa fom i Konfulatspørgs- 
maalet. 

Desuden meldes der fra London, 
at man i England er imod Unionens 

Opløsnsing og vil ikke anerkende 
Nokges Uafhængigcyed Dennt Eng- 
lands Holdning turde ogfaa vcere 

paavirket af det forestaaende Gästen 
maal af den svenfke Tronarving med 
en engelsk Prinfesse. 

J Dag til Morgen melder et Tele- 
gram fka Kobenhavm at Niotgcs 
Trom, hvis den itke modtaqes af det 

svensse Kongehus, vil blive tilbudt en 

Prins af det dansle Kongehus7 der 
not-ones Kronprinsens Spu, Prins 
Carl. Men man mener ogsaa, at det 

dansie Kongehus vi( astaa Tilbudet. 
Revnblit blikvek saa det næsteSpørgs- 
maal paa Programmet. Og Re- 
publik er not, hvad det ftore Flertal 
af Befoltningen onster. 

l Rede i det sksnne Virginia 
lever der en gammel Mand, aabem 
ckrlig og retflaffen, fom Tagen er 

lang, og lendt i milevid Omlreds fcsr 
fin vindende Rat-alten Han er cn 

stok Beundrer af Dr. Pcder’s Kuri- 
ko, belltet folgende karalleristifle Breo 
udvlser: 

»Alle Mennesier lovpriser Kurilo 
ca erllcrrer, at dct er den bedste Me- 
kicin, der finde-s Paa Jordan Jeg 
anbefalcr den til alle mine Vennet, cg 
inine Venner ved, at naar Christian 
Heller anbefaler en Ting, er den no- 

get.værd. Jeg blev selv luteret for 
et Nyreonde, efter at alle andre Mid- 
ler var fotfkgte, men uden Resultat. 
Mit Tilfælde hat endogfaa forbav- 
set bemerkend-: Los-gen Kurilo got 
alt, den anbefales for; og naar Hel- 
let siger deckte, lan man vceke siller 
paa, at det er at ftole paa.« 

Timberville, Va» N.F.D. No. 87. 

Populæke Kattouer. 

Bladillustration i den-J nuværende 

Form er en Kunst, der særlig er un- 

vitlet i de fenere Aar. PMB-Lanz- 
ner er vleven en popxtlær Fremtoning 
i moderne mettopolitauste Dagblade. 
De ejendommelige og gkibenbe Teg- 
ninger, som daglig forekommer paa 

Foksiben af «Chicago Numb- 
Hetald«, er eet af de mange særegne 
Tnri hos dette Mad. »The Recotb- 
Herold« hat væket faa heldig at sitre 
sig en af de bedste unge Kunstnere i 

Landet til at. udfsre sin popitlcere Jde, 
hvek Tag at levere et moksomi og 
gobmodigt Nation. Mr. Ralf Wil- 
der er en af de kommende Mænd paa 
Bladocnraadet. Hans Succes hat 
sværet lige saa makkelig som hurtig. 
Han viser hele det godmodige Humor, 
og den lyse Side af hverdagslivets 
Begivenhedek hat gjort hanö Arbejde 
meget populati. hans Billet-er il- 

lustterek de forstellige Genstande af 
populcer Interesse, politiste saa vel 

som focfale. De vigtigste Begivenhe- 
der afbildes paa en Mande, der be- 

hagek, og bog indeholder de ofte en 

retfætdig Kritik, men paa en Maade, 
der ikte forarger. Paa sit dygtige 
Arbejde i Ostens Magasiner tiltrak 
han sig førft almindelig Opmætksom- 
heb. »The Rund-Herakli« san stkakz 
i ham en ualminsdelig lovende Kar- 
tonist og lytsnsier sine Leeseke med 
at have vceret heldig not til at faa 
ham ansat. 

»Danstekeu« War to M m 

Wem BLZO autliz Ihneer- fett 

Skal Krigen sluttes ? 
« 

Der arbejdes stcerkt men 

under Dcette for Frev. 

Tilstanden i Ruslandss 

Jndre. 

At Præfident Roosevelt efter 
Rusfernes Rederlag i det store Sp- 
slag hat holdt Konserencer med de to 
triggførende Maguers Mprcesentan: 
ter i Washington, det er en betendtl 

Zag. At Konserencerne drejede sigi 
onr mullkg Fred er ogsaa betendt.tl 
Men hvad den russiste Regering dil,1 
det hat vel hverken den selv eller an-! 
dre vidft noget om endnu. Forhanwi 
lingerne slulde føres i Hemmelighed,! 
saades der t Forgaars. 

Fra Frankrig lød der ogsaa starrte» 
Nester for Fried. Der var det sakr- 
lia Finansmcendene, der vilde getrel 
sin Jndflydelse gældende. De vildei 
nol laane Russland flere Penge Inen 

rned den Forudsætning, at det vitre 

slntte Frev. I 
For ødriat fynes alle Etormnaten 

at være enige om at raade til Freo.’ 
Lg de sman understøtter Forslnaen 

Forboldene i Ruslands Jndre fis-i 
nes at lrceve Zlntning paa Keinem 
tffter Nederlaaet ndnirvnte Cznren 
den delendte Tyran, General Tude 
tl —--— prnttist talt — Tittator oder 

ltele det rnssiste Rng naturliqdiii 
for, at man frnatede Lpstand. Jour- 
naliitforeninnem sorn i Mandnnis 
pilde holde Mode, maatte leje et 

Still og lage sia en Zejltnr pna Ne- 

vafloden for at lunne holde deres 

Mode nforstyrret af Politiet. Tette 
Mode dedtoa en Resolution, bvori 
Zier trasveiz Zammentaldelfen af en 

nrundlovqirende Forfamlina, bvis 

en Revolution stal 1111dgaa—:"«. 

J gamle Moslow har der. efter 
lmad der meldeg derfra den T. ds» 
trodss Regerinnenis Fordnd dtrrct 
lmllst en ZemstvoiForfamlinzL der 

bar beflnttet at fordre en Zenisln 
Lober, som Sdøragmaalet om at 

ende Firigen flal forelceages. Nasften 
alle Telegater var i Favør as Frev. 
Medlemmerne nf det lejserliae Rand 
E Moslow, «2 i Tal, har unbeden- 
net en Ertlærina, at den nlnllelige 
Kein itte bør fortsættes uden Fol- 
tets Villie. 

Fra St. Petersborg meldes, at 

man mener, Krigspartiets »bactlsone« 
er brudt. Storfnrst Alexander Welto- 
laovitch, Czarens Svoger, tilligemed 
Storfyrst Vladimier, hans Onkel, 
raader til Fred faa vel fom Admiral 
Alexiess. 

En Melding fra St. Petersborg af 
7. Junii gaar ud paa, at der en af 
Dagene vil blive udstedt et leiserligt 
Manifest, der vil stabe en« lovgivende 
Forsamling af Foltet, bestaaende af 
to Hufe. Det øsverste Hus flal be- 
tlcedes med stprste Magt, men det un- 

derste stal ogsaa saa betydelig Auto- 
rttet. Kejseren vil soebeholde sig 
lontrolerende Jndflydelfe over For- 
samlingen ved Reiten til at veto dens 
Beftemmeller og til at oplsse den og 
ordee nyt Balg. Han vil ogsaa nd- 
nævne dens præfrderende Eint-ehs- 
want-. 

Der er svcer Mudder over General 
Treposss Udncevnelse til Dittatot. 
Jndenrigsminister Boullgtin har re- 

signeret. han fynes ikte om at have 
Treposs som »Asststent«. Men Cza- 
ren vtl ttte modtage bang Resigna- 
tion. 

J Gaar Morgeg tom Dagbladene 
med stor Oderstrtft: ,,Fredsduen 
svævee nu over Osten« Der 
telegrafetes fta St. Petersborg til 
Washington at Resultatet as Mini- 
steetaadet paa Tsarftal Selo den S. 
ds. stal vere, at der et sendt Oed til 
Ruslands Wolfentanter t Wald- 

Det fidfte om Frev. 

Nyhederne i Dag til Morgen ty- 
der paa, at det liil blive til Alvor 
med Fredsunderhandlingerne mellem 
de to lrigsførende Magter, og det 
er Praesisdent Roofevelts Bestrcebel- 
ser, der er lylledes. 

Der meldes fra Washington, at 
man hat hørt fra Czaren, og Resul- 
tatet er ilte ugunftigt for Fred. J sin 
sidste Konference med United States 
Ambassadør, Mr. Meyer, tilkende- 
gav Czaren sin Villigbed til at lage 
Fredsspøtgssmaalet under Overvejel- 
se og udtrylte fin vatme Psaaskon- 
nelse af Mr. Meyers venlige Ord, 
idet han talte som Prcesidentens per- 
sonlige Sendebud. Meyers Frem- 
stilling var ptæget af den storste 
Hiertelighed og Venlighe«d, og hans 
Kabelgram til Prcesidenten ungan- 
ende Audkensen giver det bedste Dank-· 

Hvad der ogsaa vil hjceslve til, at 

Prcesideniens Bestræbelser lan Int- 
les, er den Omslcendsiahed, at haa- 
de Japans og Ruslands Revrcesen- 
tanter i Washington foler sig over- 

beoiste om Præsidentens oprigtige 
Venstab og Upartiskhed. 

Japans Fredsbetingelser kender 
man itte til endnu, men om Russland 
mener for Alvor at ville Fred, faa 
Vil man baade i Washington og an- 

dre Siedet foge at paaoirle Japan, 
saa det bliver moderat ii sine For- 
dringen 

Paa samme Tib bereites der om 

en Delegation, fom stal overrcelle 

lkzaren en Strivelse fra Zunftw- 
modet i Mosiow. Skfrivelsen gaar di- 

rekte, uden de oante Formaliteter, 
los paa Bureaukratiet oa foreholder 
anrm at lian er noget sen til at 
indfri i"": Løfie om at samnienkalde 
en Nationalforsamlina. Man venter 
spændt paa, om Deleaationen vil 
lellkve modtaaet af Czaren 

Senefte om Rnssecnes Tab. 

Russerneg samlede Tab af Men- 
nefteliv i Søflaaet i Koreaftrcedet op- 

aiVesJ fra Toto at oasre 14,«00 drcelss 
tc eller drittnede oa 4,600 Fasten-L 
Linn omlring 3000 undtom. En sior 
Tel af de russiite Krigsfanget lidcr 

af Saat eller Sygdom 
Dei fortcelles, at der var mange 

russiste Kvinder ombord Paa det tag- 
ne Hofpitalssfkil1, bvoriblandt Admi- 

lral Rojeswenfkns Niece. Hun bad 
om Tilladelfe til at pleje sin Onkel· 

De russiske Arvdsere »Admiral 
INalyimoss«, ,,Vladimir Monamalh« 
og »Dmitri Donfloi« siges at være 

funtne i arundt Band, sa de vkl blioe 

hceoede og komme til at oge den ja- 
pansle Flaade. 

ington, oq Paris, at Russland ønfter 
at vide Japan-Z Betingclfer for Frev. 

Zagen er dog altfor lidt fremskre-« 
den Vil, at man kan have nogen grun- 
det Mening om, hvad det sial blive 
til. Men, fom vi før har ubtalt, For- 
holdem baade i Listen og i Ruslands 
Jndte er sauledes, at Rusland ikte 
tan vente sig andet af Krigens Fort- 
fcettelfe end fortfat Tab og Neberlag. 
Derfor er der not Grund til at haa- 
be paa Fred, om de ftore i Rusland 
end kvier sig not faa meget ved at 

itulle betale Krigssiadeserstatning til 

Japan. 
Men at Russland virkelig med det 

første stulde faa en Grundlov og en 

lovgivende Forfamling, det tror vi 
älte, for vsl fer det. 

Teddys Kuap. 
Amn le Feuer En Historie om 

en rafk Dteng. Oversat fra Engelst 
af H. J. F. C. Matthiefen. Jndb. 
40 Cents. 

M Mist-II M 
Inst-. liebt-. 

Store Oversvømmelser. 
Entelte Mennesker am- 

tomnr. 

Stort Ejendomstab. 

Fra Milwautee, Wis. kneldes un- 

der B. ds.: Oversvømmelfer i Wis- 
consin hat i Dag foraarsaget et Eim- 
domstab, der anslaas til 81,000,000. 

20 Gader i Fon du Lac er under 

Band, bcvirkensde 8100,000 Tab. 
To Mennesker er druknet ved Chip- 

petva Falls. Stor Stabe anrette- 
des af Vind og Band paa mange 
Siedet 

To andre drcebtes ved Curtis i en 

Tornado, og ti faaredes. Byens For- 
bindelfe er afskaaret. 

Ved Sheboygan er intet Tog i 
Stand til at komme hverken ind eller 
ud. 

J Beloit er der anrettet stor Ska- 
de, og mange Mennesker er bleven 
saure-De. 

Adfkillige bereites at vcerse druks 
nede ved Newton. 

Fra Grund Rapids, Mich. betet- 
tcs den 7.ds.: Der er ingen Be- 
tnsng i Flodsituationen i det vest- 
lige Michigan, og Jernbanetrafsik- 
ken er standset baade i Oft, Veft ng 
Nord fra denne By. Alle Floder er 

slemt opfvulmede fom Folge af den 
nniig faldne vælbige Regu. Man 
befrngter en Oversvømmelse lig den 
de havde i 1901. 

Grund Rirer er ncesten to Fod 
over Faremcerket, og en yderligere 
Stigning of 3 Fod er forudsagt for 
i Dag. Der er itke mindre end 30 
»wafhouts« paa Pier-e Marquette 
Benen, nogle af dem over 200 Fod 
lange. 

Dæmninner og Broer over flsere 
Ztrømme er findt vcek, efterladende 
stor Stade for Jernbanefcerdsel, 
Fabriksdrift oa Farmingen. 

Et Grand Trunk Arbejdstog renn- 

te i en »washout« i Guar, og site 
Mennesker blev sdrcebi. 

Elektrifte Storme var almindeli- 
ge qennem Halvoens veftliqe og nord- 

liqe Tele, nxed et let Enefald sed 
Traverse City. Tset er nmnligt at 

give et nogenlunde nøjagtigt Skøn 
ever Stadien, men det antydes gen- 
nem Beretninger at den vil naa 

mindft ZEIme i denne Del asf Mi- 
chigan. 

Dennison blev frikendt. 

En Eim, der længe bar optaget 
nmngeg Zind i Omaba, er i dTEsfe 
Dage paakendt i Red Oak, Iowa. 
Tom Dennifon var anklaget for Hok- 
leri i et Diamant Tnveri for 
flere Aar fiden, om vi.huster ret i 
1898. J Omaha var han optraadt 
stort fom Saloonkeeper. Flere gode 
Vorgere faa itke godt til hum. Saa 
blev han indstævnet, og nu først i 
denne Uge endte Proceduren imod 
tham, og Juryen frilendte harrt. 

Nu jubler hans Venner, blandt 
disse Ctity Mayor og Politichefem 
men et demonftrativt Møbe i Orts- 
dags fældte Dom over Dennisons og 
bis-se Embedsmænvs Moral. 

De norfke Studentersangere. 
Dei er maafke nogle af vore Læfete 

ketendt, at de norste Studentersan- 
gere fra Kristiania, Norge, for Ti- 
den opholder sig Uaa Bespg her i 
Landet. 

Den 21. Juni Kl. 9 Formiddag 
afrejser de fra New York med 
White Stak Liniens store Damper 
,,Baltic« tilbage til Norge. 

Her er en god Lefkighed til at faa 
behageligt Reffefelsiab for hvem, der 
tænker paa at gaa til Standinavien 
i denne Sommer. 

s Stkiken i Chicaqo. 
! Den gaar endnu sin stæve Gang. 
Mange Forsøg hat der været gjort 

Ipaa at faa den bilagt, men forsc- 
Lvevi Sisdste Forsøg gjordes i Oas- 
dags Aftes. Da holdtes der et Mssde 
mellem »Emp«loyers Association« og 

Ien Ksomite af »Teamsterne«. De 
Iførste afslog absolut de sidstes Ho- 
vedfordringer, nemlig at saasnart Bi- 
lceggelfe var opnaaet, stulde alle eis- 

Hra Politkbetjente sog »Deputy- 
HSheriffR afskediges, og Fort-Unfugs- 
husene siulde ncegte at modtage fra 
eller levere Vater til Ekspteskomss 

’pagn4?erne, vg de maatte ikke antage 
Iflere ,,non - union« Mcend, før alle 
Unionsmcend havde faaet Plads. 

Teamejernes Forening truer nu 
med at kalde 8000 »truck drivers« 
paa Strike. Man venter at et Mode 
med dette Maal for Øje vil blide 

Isarnmenkaldt en af Dagene. 
f 
Den tyfke Kronprinses Bryllup. 

J Tirsdags fandt faa den forud 
bebudede store Højtidelighed, Kron- 
prins Frederik Vilhelm af Pkøjfen 
og Storhertuginde Cecilie ckf Mei- 
lenburg - Schwerins Bryllup, Sted 
i Berlin. Tet meste af al den Stads, 
cer omgav Ceremonien, vil vi forbi- 
gan. Lidt mener vi dog vjl interes- 
fere. 
Vielsen forepit i det lutlserske Slots- 

tadel. Hofprcedikant Dr. Dryander 
talte ti! Brudeparret ud fra Ruths 
Bog 1, 16. og 17. Vers: »Hvor du 
paar hen, der vil jeg gaa hen«. 

Efter en fort Tale spurgte Dr. 
Dryander saa hans kejserlige Hofhed, 
vnt hnn af Guds Haand msodtog og 
efter Guds Ord og Villie vilde leve 
sned bendes Hofhed CecilieZ Kron- 
prinsen fvaredet Ja! Samme 
Zpørgsmaal rettedes sau, afpasset 
on med Tilføjelsen »og adlyde«, tsl 
Hertugindem cg hun svarede: Ja! 
Dei var de enefte Suørgsmaal og 
Ener. Dr. Dryander ønskede saa til 
L1)tke, idet han qav Haanden til 
sironprinsen og ansede Kronvrinfes- 
sen-J Hnand. Derpaa gav han Par- 

sret en smukt indbunden Bibel. Kei- 
Yseren kyssede Prinsessen paa begge 
bendes Kinder og kyssede derpaa sitt 
Søn Kejferinden fulgte Eksemplet. 
Ceremonien overvceredes væfentIig 
kun af de to vedkommende Kongehui 
fes Medlemmer. Men ellers ved Bryl- 
luppet var der omtring 70 Medlem- 
met af forfkellige Kongehufe til Ste- 
de, deriblandt Kronprinferne fra 
Danmark og Ssverrig. 

Saa ret vi forftaar, er Prinsesse 
Cecilie Bester til Prinsesse Alexan- 
drine, gift med Danmarks Arveprins 
Christian, saa Danmarks og Tyfb 
lands tilkomrnende Heksiere nu er 

Svogre. 
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