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Forlig opnaaet. 

De norste og svensteFo:- 
krandlere enesZsv om 

Unäonens Opløsning. 

Forligets Enteltheder 
foteliger ikte endnu. 

Tet melbeg fka Karlstav Soerrig, 
at der i Lordagö er opnaaet Enighed 
mellem rie svensie og notsie Delegew 
de angaaende Opløsning af Unionen 
mellem rse lo Riger. Det Mode, i 
hvilket Ewige-ed endelig opnaaedeg, 
varede i 3 Timer. 

Konjerencens Sekretaer udfærdiges 
de Prototol over Fokhandlingerne og 
de Betingelser til begge Liver, man 

var bleven enig om. Saa unbetfttev 
alle die otte Delegekede Protokollen. 

De Betingelser, der er Grundlag 
for Eniszcdm var ikfe endnu den- 

gang kncddclt Offentligheden i deres 
Gutenban 

Seen Der fest hat varet talt onl, 
forlvder det, at Nordmændene et 

gaaet End pan at flpjfe de mindre be- 
tydelige Gmnsefcestninget ved Øtje 
og TinkIsrutx medens Kongsvingeks 
Befæffxxinger beholdes i deres nume- 

tende Stand. Heller ille Frederilften 
vil bin net-tagt men det er muligt, 
at enkezte af de udenfor selve Fast- 
ningen i de sidste ji Aar anlagte 
Stand-set blivet steifer-c 

Til Cscngkxild er Spensierne gaact 
ind :«:.:. Det norste Arno em, at der 

afsluttek Voldniftstmktat med Not- 
ge, sack It miskige fremtidige Merkm- 
vcerenkie well-km de to Lande fkal af- 
gotes For Voldgiftsdomstolen i Haag. 

Swrgsmacdet om svenfke Finnets 
Abgang til at lade deres Rener gras- 
se paa ncrsk Grund siak, tilligemed 
sieke andre mindre Epøtgsmaah vak- 

re henvift til Afgørelse af en Falles- 
kommisRcin af sagkyndTgQ 

Men m frevelig Afgorelse af U- 
nionscvkkisningen er sitret, og man 

header paa, at god Forftaaelfe mellem 
de to Rioer eftetbaanden Vil ind- 
trade. 

Gale-Feder-Situationen. 
Te: ist«-I, som Situationen i New 

Orlean;- alter hehre-« eller i alt Fald 
itte fpkrkrkres. Fra i Zondags mel- 
deö, Der 24 uye Tilsælde, 2 Døbss 
sald ca H um- Zinittecentxe. 

Fu gnore Byer ras.sportere"5: Pat- 
terfon Is, Kenner 6 og Tallulah 4 

nye Iiifrklde, fsomren 1 eller 2 Til- 
fælde og et entelt Dødsfald fra an- 

dre Byer. 

Det japaufke Kabinct aumodes 
om at tesiguetr. 

J Gaar meddeltes de: fra Tokko 
per Rahel, at der er ftor Ophidselfe 
og megen Diskussion i Born angaas 
ende Resultatet af de nylig ftedfundne 
Fredsnnderhandlinget i Portsmouih. 
Kessel-en stænker de Ahn-Herz som 
sendes Tronen imodBetingelsetne for 
Fted med Rusland, perfonlig Op- 
mæktfomheb. 

Henved 100 Adresser er allerede 

for Haandem og siere denks. 

Te, Tom agiteret imod Fredsttati 
tatens Natisikation, fordrek med 

steckst Eftertryh at Kabinettet stal 
resignere. 

Endoq de moderate er flet kkte til- 

bageboldende med at kundgsre deres 

Bebt-presse over Fredsunderhandlins 
cicmes Resultat 

Den nve Tur- og Prisliste for 
how og Juleekskursionerne er nu 

fætdig og udkommen. Den sent-es 
ftit til entwer, som indsender Navn 

og tydelig Adresse til A. Mortensen 
ckc Co» 126 E. Kinzie Str» Chicago, 
Illinois. 

Faitigiorg i London. 

Dt.Bernatdos Lig ligger 
»in State«iPeoples 

Church. 

Fra London meldes den 24. ds.:’ 

Tufinder af Mennesker fra Øftenden 
bespger Peoples Church, WhitechapeL 
hvor Dr. Thomas John Bernardo, 
Mennesievennen, der dpde i Gauk, 
vkl ligge »in state« indiil hans Be- 
gtavelse den 28. ds. Scenerne, som 
bevidnes i og omkking Kisten, er de 

mærkværdigfte, fom nogen Sinde 
sksar vceret set i Ditendm Der hold- 
tes to Sprgetjenefier i Lobet as Da- 
gen og ovetværedes af en Mcengde 
faitige III-m Om Eftetmiddagen og 
Aftenen antagek man, at over 4000 

Mennefier gik forbi Kisten, og Enden 
af Præssionen udgjordes af 1,500 
Born fra Øfiendens ,,Junenile Mis- 
sinns«. 

Som Udtryk for Sympaii med den 

afdodes Familie modtoges der ei 

strnt Bidrag fra Dronning Alexan- 
dra, der gav Monden en siøn Be- 
rømmelse og udialie det Haaky at De. 
Bernabos Arbejde maatie blive fort- 
sat fom et stedfevarende Bidrag til 

bans Minde. 

Dsdsfald. 

Fra Betbel hauste ev.:luth. Menia 
heb i Twigbt, Jll: 

Petersen. — Tet behaaede den 

ewige- VZUD «: fin Vigvom at talde Eva 
Matkine Peterer dort fra Forælbrene 
Nilg Peterien oa Anna ktjtargarcta 
Petersen efter nogle faa Timets 
Snadcm til fin eviae Herliahed, 
Onsdag Morgen Kl. 4 den ftstte Au- 

gust ist«-T Te fis itte Lov at be: 
holde henbe lasirzm huu blev fodt 
den Rde August WILL hlm blev alt- 
saa lidt over et Aar. 

Dct er et tun-at Elag for Fort-el- 
trcneF Det er net tredke Bam, de 

bar mistet; de ved, l)vaD det er at 
tiandre gennem Taaredalenx mcn 

aid te ogfaa maa forstaa, hvotledes 
re tan aøre den til en Kildevang, 
fom velsignes med iidlig Regu. Tshi 
ker er et Folt paa denne Jord, fom 
Haar fra Kraft til Kraft — i Mod 
Fang og itte Modaang — cg det er 

dis, som stal tret-de frem for Gud paa 
Zion. Den lille hensovede er der; 
ibun git hjem til Gub; hun hat be- 
ttaadt de goldne Gader; hun hat 
iftemt sin Sang med den hvidtlckote 
Stare, der staat for Guds Trone 
med Palmegrene i sine Handel-; hun 
er botte ira Sorg, fra Synd, fra 
Grammelse, fta alt, hvad denne Ver- 
den hat at byde. Men Futen-um« 
nsen de efterlevende, de er endnu her, 
hvot Sorgen er deres Lædstedrit, 
.or Savnet er det Beger. som fly- 

der over. Hvor laufende det maa 

være at him, »Jord til Jord, Aste 
til Aste, Stsv til Støv,« met-eng 

Jvtd lastes paa K:iten, hvor den el- 
slede ligget, og som for bestandigt 
stal væte stjult for alle mennestelige 
Øjnr. Men taktet være Gad! Midt 
i Sorgens Øjeblik tan Lysstraaler 
trænge gennem til Trssst for Sie-len, 
saa at vi tan sige: »D-d, hvot er 

din Btaad. Grav, hvor er dtn 

Sejr.« — lSe 1 Kor. 15, 51——55). 

Mange indiandt sig ved Sorgehu- 
set, og mange Blomster bragte de 
med- 

Støvet et nu jordfæstet paa Oak 
Lawn Gravlund, hvor det vil hvile 
til Opstandelsens Morgen. 

For al Sympathi, for alle Plem- 

Uter og for al Deltagelse, stgeg her- 
xved paa Famaltens Vegne Tak. 

Undertegnede fotrettedt baade t 
Haset og ved Braven. 

Dwight, Jll» Aug. Bl. 1905. 

D. S. Hat-ev 

Stor Brand i Butte. 

Tabet anslaas til en Mil- 
lion Dollars. 

Jlden rafede i flere 
Timer. 

J Sondags rasede der en vceldig 
Jldløs i Butte, Mont. Studen, Jl- 
den anrettede, angives til omkting en 

Million Dollars. Hele Forretnings- 
tvarteret siges at vcere ødelagt, og et 

cssentligt Bibliotet blev halvejs rui- 
net-et- 

KL 8.40 Find. gjordes der Brand- 
alarm. Ved Mkddagstid var flere af 
Byens ftørfte Bygninger i Brand 
paa famtne Tib, bl. a. den offenilige 
Bibliotets Bygning. Kl. 1 lundgjor- 
de Bymayoren, at Jlden var under 
Kontrol. 

Jlden truede med ai have grebet 
langt lcengete om sig. Var den gaaet 
over Main Stteet i de gamle Pha- 
ninger pna Nordsiden af Pakt Stkeei. 
sau, sian der, vilde Buite nu have 
lidt under en 5 Millioners Brand. 
Der fortælles om hernier Bedtiftek 
for at begrænse Jlden, hvillei ink- 
leder 

Ved Kl. 11 var ethvert Fntsi11k- 
ninqsapparat i Silber Botv Co. i 

Brug. Nabobnerne havde Elle vceret 

længe om at svare pac( Anmodningen 
km Hjckltn 

Om Aar-sagen til Jldens Opkomst 
fer vi innen Oplnsninger. 

To Togfqnimenftsd. 

Fra Binghamtom N. Y. melbeå 
den 24. ds. om et Togsaminenftød, 
bvorved to on form-Identng tre Men- 
nesler blev dræbte. Jngenkøt Franl 
Robbiniks drcebtes paa Siedet. En 

»Den-tritt blev scm alvorligt saaret, at 
llsan beide ons. tort Tid paa HospitaleL 
TFnrbøderen menes at Vcrre under LI- 
lomotivet. 

Alt, der siges om Zammenstodei. 
er, at et østliggaaende Erie Tag 
ftødte sammen med et Lolomativ en 

HFjerdedels Mil øst fra Susqueliam 
kna, Pa. 

si- iis i- 

l Om et andet Samtnenstød bereites 
;frn Paris-, Jlls. samme Dag. Et 
ten-tm Akbejdesiog pack Caiko Divi- 

Ision of »The Big Fouk« lob ind i 
lBagenden af ei etstra Fragtiog ved 
Swango Hilfs, 5 Mil fyd for Paris. 
Lokomotivet for Arbejdstoget blev 

sdelagt, lkgefaa ,,Caboosen« on ti 

Vogne as Fragtogei. Fern Menne- 
sser blev saakede, een af dem dødeligt. 
Fragttoget havde gjort Holdt for at 

slukle Jld i en Bro og havde lige 
laldt Flagmanden ind og var sai i 
Gang, som Arbejdstoget brafede inv 

i det. 

Kinas Fremtidöhær. 

Ti11910 deutet Reises- 
dstnrnet at have 500,000 
velindøvede Soldaten 

,,London Moming Post«s Korre- 
spondeni i Shanghai meddeler, ai 

Yin Tchang, den kinesisse Minister i 
Berlin, er bleven tilbagekaldi oa vil 
blive givei en Kommando i Hckren 
under Gen. Yuan Schi Kai, Pierinn- 
aen i Pechili. Samme Korespondent 
giver nogce interessante fiatiiiisie 

«Ovlysninger anaaaenpe Reokqank 
saiionen af den kinesisse Hast-· 

Han sigexz at Kejserdømmet vil 
blive inbdelt i 20 miliiære Diftkik- 
ter, bvet med site Regimenier Jn- 

’fanteri, eet Regiment Kavaler"t. cei 

Jnaeniøtkotvg og Artilleri i Forkpold 
beriEL Alle Soldaier vil blive ind- 

sirevne for 9 Aar. Ved 1910 venter 
Kan at have en halv Million ircenei 

rede Mcend, farbige til aktiv Tjenest"e. 

Flere Jordskcclv i Italien. 

Isende Regn forøger de 

hjemløfes Lidelser. 

Atter den 21. ds. meldes der fra 
Rom om fortfotte Jordsicelv i Colu- 
bria. J Mantea blev to Kvinder 
bræbt. J Ajello faldt der mange 

.«L1use, og 12 Mennesler kom til Sta- 

.De. J Bisquo faldt en Kitte, og der 
Tit-te videre Stabe i Cosenza, Catcm- 

zur-o og Monteleone. Efteraarsreg- 
neu hat begyndt at falde i Distriktet 

Hg bringet ny Elendighed over de 

Weint-ask der allerede lider af Ty- 
Hshoid, Malatia, Hunger og Kulde. 

zVed Bari var der Skybrud, og Vin- 
kien tastede et Sejlfkib i Hunnen over 

;Ende, hvorved 6 Mennesier drukned2. 

« General Lamberti hat udgivet en 

Zofficiel Liste over Skadem der er 

ist« Han sinds-k, at 212 Vyek hak 
.li"Dt under Jordstcklvene. De drcebi 
fes Antal er 589 og de sauredes 2,02(). 

Nedekdtægtig Mishandling as 
en Regen 

; En bedæbned Pøbelhob af music- 
Jede ,,wl)ite Ribboners« brød i Gaar 
zind i »Ein) Jailen« i Williamsiown 
JW. Va. vg iog ud Negeten Moses 
zLoverim der var sat ind for 60 Dage 
for at have angrebet James Butscher. 

sTe tog faa belade Loverkn og en an- 

«!«en Arrestani tvers over Floden i en 

fBaad, og derspaa pislede og itenede de 

chcerim indtil han var ncefien død. 
’«Eiden førie de begge Fongerne til- 

llsage til Jailen. Dei siges. at Lode- 
rin ille kan lede. Den anden Forme, 

Blaclbuns opgav Navne paa 8 Mænd 
«i Pøbelhoben. De vil blive unholdL 

Præsident Roosrvelts kommende 
Budfkab. 

Dei fcriælles i de fidfie Tage fm 
Stifter Bay, at Prcksidenien bar be- 

.x1t)ndt at arbejde paa sit Budsiab 
til Konnt-essen til Mienen-. 

Blandt de digtigfte Ting som Pras- 
sidenten vil drøfte, vil blive den fode- 
rale Regerings Regulering af de ftore 
Asfurance - Selskaber. de Forenede 
Staters For-hold til Venezuela og 
San Domingo - Affærerne. 

Forfølqelsen as «Paclerne«, De- 
partement-I- - Standaler, Regulering 
af Fragtprifer, Panama Kanalens 
Gennemsprelfe og den rusfisk ja- 
pansleFredstraltat er Genitande, foer 
ogfaa vil blive skcenkei beiydelig Op- 
:r!cerksombed. 

Ptcesidenten vil lun modtage faa 
kespqende i denne llge, da dei er 

fidste llge, kan vil opholde sig i Sa- 
gamore Hill. Lørdag sial han med 

Familie og Stab rejfe tilbage iil 

Wäafhingtom i 

Sidstr Nyt. 

J Meddelelser fra baade Stock- 
bolm og Christiania i Tag til Mor- 
gen ftadfckftes det, at Fnrhandlinge!- 
ne i Karlftad er endt i en fredefig 
OverenskomsL Enkelthederne i O- 
Verenstomsten meddeles Elle endnu. 
Men fra Stokbolm bedder det, at 

Sverriq vandt væsentlig alt, hvad 
dets Rigsdag forlanqte, og Stemnin- 
gen inder paa fuld Tilfredshed. Fra 
Ehri"ftiania derimod forlvder det, at 

’man maa være tilfreds, for Norqes 
Delegater opnaaebe faa meqet fom 
muligi. Oplsøsning af Unionen var 

io Hovedfagen for Norge, oa det nam- 

de det. Hvorvidt Gtænfefæstninger- 
ne sial slvffes, det er der ikke meddslt 

Osseniligbenden noget bestemt om 

endnu. 

»Dansiete.n« udgaar 2 Gange om 

Ugem 81.50 aarlig. PttvesRr. frit. 

En Salvation Armv Imm- 
1 Koloni. 

l Blandt meget andet af Interesse 
lfortceller W. E. Curtis fra en Tut 
igennem California om en Salvation 

EArmy Farm - Koloni. Salvation 
;Army eller Frelseshæren har tre 

iFarmlolonier i de Forenede Stater, 
een i Ncerheden af Cleveland. Den 
er for en stor Del bleven underholdt 
af den afdøde godgørende Mark Han- 
na og Guvernør Herricl af Ohio. 
Begge disse Mænd sluttede sig til 

Hærens almindelige Brodersiab. — 

IEn anden Koloni er ved Holly, Colo- 

Fradm Den tredie, der kaldes »Fort 
fRonIie« —- er i Naerheden af Monte- 
:et), California. 

Alle disse tre Kolonier besidder 
grcenseløse Muligheder for godt, men 

de hemmes ved Mangel paa Midler, 
lig mange andre gode Foretagender. 
Mange vife Mennesler mener, at 
Commander Booth Tucter, der har 
freinmet disse Kolonier, hat i dem 
fundet en Løsnkng af en af de store 
Verdensproblemer Ved at forbinde 
praktist Kolonifation n1ed Godgørzn- 
hed eg fende dem, der er i Stand til 
at arbejde sig felv frem i Verden, 
fra Byernes »Slums« ud paa be 

kunftigvandede Stetter. Forsøaet hat 
bidtil vist sig overmaade heldigt, og 
den britifte Regering sendte fornylig 
den fremragende Novelift Rider Hag- 
aard til Amerika for at undersøge 
Frelsenshcerens Kolonier i den Hen- 
figt at adoptere en lignende Plan for 
at fjerne en Del af Oderbefolkningen 
fra de ftore Byer fom London, Liver- 
pool, Manchester, Birmingham og 
andre, og anbringe dem paa Landet 
fkrskelliqe Steder i de britisle Vesid- 
helfen Mr. Oaggards Rapport er 

aanste interessant Han fortcrller om 

iBootb Tuctcrs da banski Medhtcelpe- 
rscs Besværligbeder oa bvorledes te 
onervinder Vansteligbederne tilsisdft. 
Jdet han opsummerer sine Jagttagel- 
ser, siger ban: 

,,Zlntningen blider detfor denne, 
at det vilde være oansteligt at sinde 
et bedre Eksempel paa en fornuftig 
ftnret Landkcloni tTl Fordel for Men- 
r:efter, som er uden Midler, end det, 
Fort Romie, California given Jeg 
trsivler Paa, at der findes et Sideftyt- 
te til denne Koloni.« 

Mr. Curtis striver om Kolonienå 
Folt: 

«De prøver paa at mcette de hung- 
riaes Munde og undgaa Fattigdow 
mens Forbandclse ved at avle Kar- 
tofler, Banner, Løg, Hvidkaal, Sul- 
kerroer, Alfalfa, Bcer og Fragt. De 
brcender Tcellelys og lever i Hase 
scottages), der kostet 8250, betaler 5 

Procent af Prisen for Heste, en Ko, 
to Svin, et Dosin Høns, en Plov, en 

Vogn og et Sæt Redskaber —- sitret 
Ved ,,C«hattel Mortgage.« 

(Mere.)» 

Eu mystifk Sag. 

Den 13. Sept. forsvandt George 
Griswold, en Assuranceagent i Des 
Moines,·Jokw, og man troede, at han 
Var mnrdet. Zaa fandt man i Ra- 
ccon Niver et Lig tre Dage efter, at 
Griswold var forfvundet, og man 

mente ftraks at have fundet Geis- 
walds Lig. Nu bar imidlertid Sta- 
tens Kemiter underspgt Liget og er- 

klceter, at den ftceTle Opløsningstil- 
stand, Liget var i, viser, at det maa 

have ligget i Vandet mindst 14 Dage. 
Desnden fvarer Lin-It heller ikke til 
Griswalds Størrelse. Men saa 
paastaa det, at der er ingen Tvivl 
om, at chedernc, Liget havde paa, 
var Gristvalds. Hans Vadfcek et 

fanden paa Rock Jslands Bancng 
Station. 

Nu begynder den Mening at gøte 
sig gældendie, at Griswald flet ikke 

Der ded. Man ved, at bans Finafer 

Jingn tis net-satte unsers» 
Vi hat modtaget mange gode billigt 

Bogen fom ille er opført i vort Kata- 
log. Samme fælges til nedsat Pris, 
saalaenge Oplaget varet. Prisersne et 

netw, og Bogerne sendes portoftit, til 
Oplaget er udsolgt, i den Orden, sont 
Bestillingerne indlober. Sttiv met 
det summen, inden ds; er for sent. 

Bogerne bestilles eftet Nummer. 

253. Bibellæsning i Hjemmet 2. 
Bind, over Apostlenes Gerninger, 
ved R. -. Basleo 124 Sidet i 
Omslag. Nedsat fra 50c. til 35c. 

254. Bibellæsning i Hjemmet s. 
Bind, ved R. L. Balslev, over 

Pauli Brev til Galaterne og Pauli 
Brev til Menigheden i Phillipi. 
80 Sider i Omslag. Nedfat fra 
40c. til 15c. 

255. Kristen Kolb. Folkehøjskolenz 
Banebryder, nf Frederik Nygaard 
2. 20 Aars Højslolevirksomhed 
med ni Billet-en 300 Sider i Om- 
slag. Pris nedsat fta sL40 til 
50 Cents. 

256. Dunste Komponisten Fire 
Siildringer, af Carl Throne. 282 
Sider i Olsiag. Nedsat fra sLOO 
til 50 Cents. 

260. De Kriftnes aandelige Prasse- 
dømme. Afhandling for den Teo- 

logiske D-oktorgrao, ved Universite- 
tets 400-aarige Fest, af P. Mad- 
sen Professor i Teologi. 195 Si- 
der i Oinslag. Nedsat fra s1.50 
til 50 Cents. 

261. Om Betydningen og Sanfyn- 
lighedsbevis for Kriftendommens 
Sandhed, af N. Teisen. 54 Sidet 
i Omslag. Nedsat fra Boc. til 15c. 

265 Romerkirlens Hovedvildfarelser. 
En Haandbog for Lcegfoll af G. 
Schcpelern, Sogneprwst. 450 Si- 
der i Omslag. Nedsat fra S 1·80 
til 50c. 

266. Det babylonifke Fangensiab. 
bibelfte Foredrog af V. Gotzs 
sche, Sognepræft i Fiedericick 140 

Sider i Omslag. Nedsat fra 56 
c. til 25 c. 

267. Den nytestamentlige Texts Hi- 
storie i kortfattet Fremstilling. Af 
H. V. Sthyr, Prof. theol. 129 

Sider i Omslag. Nedsat fra 70 c. 

til 50 c. 

268. Danehoffet og dets Plads i 
Danmarts Stastsforfatning. Af 
Anna Hode. 244 Sider i Ornstag. 
Nedsat fra 81.20 til 50c. 

269. Embedets og Menighedens Sam- 
oirten i det kirtelige Arbejde. Af 
P. Mai-few Professor i Theologi- 
en. 92 Sider. Nedsat fra 60 c. til 
25 c. 

270. Undet Ctomwell og Carl den 
Anden. Af Fors. til »Im Luthers 
Liv«, Optegnelser af Inmitten 
Schönberg-Cotta. 248 Sider i 

smutt Bind med Guldtryl. Nedssat 
fra s2.50 til 81.00. 

271. Billet-er af Nordens historie. 
Af Frederit Barfod. 296 Sidet i 
meget smutt komponseret Bind med 

Guldtryk. Nedsat fra 81.80 til 
75 c. 

M Publisbing Hause. 
Einst-. Nessu- 

—
-
 

ikke var i den bebste Orden, og at 

han var asfureret for 820,000. Assus 
rancesselfkaberne prøver nu at bei-Efe- 
at Griswald hverken er myrdet eller 

har taget sit eget Liv. 
Jmidlertid læses der de sidfte 

Dage om, at der er fundet nok et Lig 
i en Flod i Ncerheden af Des Moines. 
Det bele synes indjbyllet i et underlägt 
Mosis-; tbi om nu Griswald er i 

Live, hvorfta stanpmer saa det ene 

cller de to Lig? Det er en ganste 
ushyggelig Sag. , 


