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FredStraktaten 
underskrevet 

Den brtkgnct et taugt Stridt frem- 
ad imod Verdenofted. 

Den underfkrives i Paris og i 
Wafhingtou. 

« Wafhim1wn, k. C» Z. :’lng. -— 

erdstraftaten mellem United States 
Storbritamen og Frankrig« vil blive 
underskrevkst i Morgen. Paris og 
Washington vil blive Zkuepladserne 
for Milutnjngen of de werden-öde- 
tomtc Truhen-L 

Ton franTke Traktat vil blive un- 

derskrevet af Ambagsadør Jenn J. 
Jussemnd, Tom for Tideu or i Pa- 
ris, su. 2 i Morgen Eftcskmiddag. 
Der vil hlme 9 Formiddag i Wa- 
shington- Ton britanifke Traktat 
vil Mc tucocs understrevet før DU· Z 

Eiter-midde u Timer feinere. 
J Overvasrelsc as Præssdent Tast, 

der bar jndvudt allel Nationer til 
at samarbejde med United States 
for at udvidcs Voldgiftsprincippet, 
vil Udenriqsminifter smot underfkris 
ve baatics den hritfskis og den franske 
Traktat i dct historiske Øftvwrrlse i 
dcst Hvånc Sus. 

Pan Ewrbritaniens Vegnc vil 
Ambnsfadør Jana-s Vryce under- 
fkrivc ssen britifte Traktat. Han 
vil ankomme til Washington i den 
Henfigt i Morgen im den britiike 
Embosiados Sommerbolig i Seal 
Hat-bog Mo I-» Mi- « « 

Bisse Trattatet betegner det be- 
tybeiiaito Stridt, der nögen Sindei 
er qjon fremad imod Afvwbning ogi endelig Bistdensfred. ; 

Traktateus Tilbiivelsr. i 

Taufe-n om en iaadan Traktat 
ellcr Traktater fremkaldtes ved, hvadl 
man ismimtisdc sont csn tiliivldig1 
Ytrinii cii Prasfideut Tait oed en» 

Tinnesr. iom »Man-icon Sokievy 
for Judicial Eettlement of Interna- 
tional Tissmiies« gav her i Byen 
iidite Id. Tote-Inder Ved demu- Lei- 
ligbcd prktasrede Prassidcntcih at ban 
iaa inimr Urkund lmorior den gam- 
lc Traditrx skulde fortsættcs, at 
Evøiisi snti al, der lusrørte Nationen- 
vitale guten-sie- csllisr Acrcr ikfe 
kundi- aiaørisss vcd Boldgiit iom nn- 

dre intcsmationaie Mellemværmder. 
Ten franike Amsbasiadør tilbsd sie- 
blikkclig Vaa sin Regt-rings Vean 
at indmm et Traktatforhold i den 
Netning. 

Henftillingem der blev taget for 
Alvot. Tniatcs iaa af otte Manne- 
dersks hnardt Afbejde med at faa 
Ideen moct konkrest Form. Den 
sbritisie siimering vor ikse sen til« 
at indir Jordelene ved en interna-. 
tional Overenskomst, der, «hvis den 
blev udftrakt til andre Nationer end! 
United States, vilde tendere beni- 
mod Mtkeliggsrelfen af Dummer 
om univerfal Jndskrænkning af Bau-i 
bestraft-sing oq endelig univerfaU 
Breit ( 

Smng ifeie dest, at det blev 
Ambosiader Bryke, der istst paa sin 
Regel-inac- Vogne iormelt erklærede. 
fin Villiabed til at qaa ind paa 
Præsidcntcns Hetistilliim, og de bri-; 
tiikiameriianike Undcsrhandlinger l 
blev begyndt og ikred frem næsten’ 
til Afilutning, for Underhandlinqer» 
mellem U. S. og Frankrig blev vel 
begyndt. Minister Knox var imidsi 
lertid beitemt paa, at denne meaetj 
bewdende Pagt vikkelig burbe blives 
international i iin Kur-steh as ver-s 
for, medens det var muligt at have! 
aflluttei Underhandlingerne med» 
England for flere Uger lidem las-! 
udimlede Statsdepaktmentet dem med I 

Fuss-, indtit de skquske und-symde 
linger kunde blive fremmet· Saale-T 
des blev bei muligt at underlkrive" 
begge Traktater samme Dag. 

Paa Grund af Traditionen, ikke 
at offentliggøre enTraktat, før den er 

godkendt as Eenatet, tilbageboldess 
Traktatcns Okdlyd fra Offentlighes 
den foreløbig, nsen dens vcefentlige 
Jndhold er kendt. Vi haaber at kun- 
ne meddcle det ncrfte Gang. 

Præsident Simon flygter 
Den haitifke Revolution er nu cn 

siendsgkrning· 

En stomite ftytcr Hovkdftaden 
midlertidig. 

Port an Prime, L. Aug. —- 

FRevolntionen i Haiti har sejret 
zPrassidcnt Antoni Simon flygtede 
.fra Hovedstaden i Daa og sagte 
Tilflngt otn Bord paa Regt-rings- 
jkibet ,,17 Tececnbre«, forhen en 

Hamcrikansk Nacht- Hans Huftru og 
Born og en Tel af hans Tilbcrnacre 

lfnlgte hom. 
j »l? Decemer lingcsr i Akten i 
Isavnm og man Inn-nor, at Prassis 
»dem Einkon ventisr paa rt frcmmed 
Sande Jst-Utah som han kan reife 

mesd til den danskcs L Et. Thomas» 
ellcsr til Jamaica 

llifwvcsditaden er Paa alle Kann-r 
befat ai General Firmim csn ai 
Nevalntionsførernes Tilshwnaeric 
Byen Feld foreitaas at en Ziffer-« 
bedskomite, oa der berste-r inaen 
almindolig Uordcsn Der hortes fle- 
re Ekud i Afterr, men man ncener,·. 
de bewde tun Feiring af Simon-·l 
Adnrinistmtionens Fald.s Tit-lam- 

H 

dinqcrs Jntercsier menes at vccre 

uden Farr. Jnaen af. de fromme-de 
Kriasitibe bar landsat Marinerex i 

Den aamle Præsidents Flugt gil- 
imidlertid itkc af nden Uorden. Ta- 
shan viito iia paa Vasrftrt, onstodj 
der en Tumult i hvilten Erprcess 
iidrntisns Kammertiener oa icm an- 

dre Mchneiter blcv drasbt, oa bans 
Tatter Clcsmentina oa irkcs andre- 
blcsv saarct Miis Simon-Z Saat 
var doa knn ubestydeliae. 

Der ajordes af do frommt-do 
Mast-Its klitsmwscntanter ilere For- 
iøa paa at take Revolutiansacncras 
lerne- til Rette-, man ndcn Nnttln 
Simon maatte vasl findt-Zu bisarnndlst 
naa ilms Erelntioncsr, lian i den 
ienens Tid lmvde ordrct 

Kl. i kom Simon nd af Palad- 
iets Haue-Malt Paa fin Sknldor bar 
den namle Mand, Tor næinsn til dct 
sidite bavde erklasret at han vilde 
thnvc til Enden, og om nødvendiat, 
dø i Erlen, sin Niffel Med løitkst 
Hoved marcherede han ned til Vaer 
tot. Vesd lians Side aik lianss Dat- 
trr Clenicntina Andre- Medlismmer 

« 

af Familien havde tidliacke føat 
Tililnat paa 17. Decembrc. Dad 
Simon oa bansDattrr naaede Bærst 
tet, ftrsmmede Psbelliobem der hav- ! 

deiamlet iia for at ieSimons Af-’ 
reife. Og faa opitod omtalte 
Tumult, i hvilken flere blev drwbt 
oq andre faaret. l 

advarer 

san sinkt-, at Stilliugen som Jeru- 
baue-slominisfckk er Regetingens 

vigtigftr. 
Lincoln, 2. Auq ----- J en Ildtas 

lelie, iom GuvcsmøkAldrich offentligs 
aiorde i Dag, made-r han til itor For- 
sigtighed med Heusyn til ndvætgekseki l 

af Kandidater for Jernbanekomniis- 
færer ved foreftaacnde Primcervalq. 
Ldan Ihævdey at de specielle Interes- 
sers Paatrwnaenshed paa Kampqruns 
den maa skænkes species Opmærkfoms 
bed. Her er hans Ord: 

»Jetnbanekommisiærens Embede 
er en af de viqtigfte Stillinger i 
Statsftyret. De ipecielle Interes- 
ser er altid aarvaagne, oq Folket er« 

Guvernør Aldrich ( 
i 
I 
i 

stilbøjeliqt til at lukke Øjnene forl 
dercH d)iettigsl)edcr. zwrporationerne 
er i Stand til at se eftcr dcres egne 
Kandidater, og de bar matzge afj 
dem, og Vælgerne bør vckrc icerdeles4 
forsigtige ved Valget of Jerubanes1 Fiommisswten Te bør nøje under-» 
søge nandidaternes offentlige Retordj 
og deres Skikkethed for Stillingen.« 

Te republikanske siandidatec er: 

H. C. Beseht-, Osceola; James TM 
Mc Grero, Statssenator fra Blooms 
inatom Joseph J. Lungen Wilder; 
Thomas L. Hall, Lincolnx E. Z. 
RusjeL Blaik, oq Carl O. Enger, 
Lincoln. 

Fusion-Idandidatcrnm W. J- 
Furie, Alma, der nu er i Emsbeden 
B. M. Eint-J, Alma: Clarence E. 
Harmon, Holdrege, og G. S. Up- 
ton, Union. 

Ylandedk Mcd elelsetu 
Aw» W 

Tidlig Mandaq Morgen brød der 
Jld nd i csn Zindsfxmeanstalt iHas 
miltom Ontario, twor 800 Patien- 
thr l)nsede-:s. Vcd Vrandvcksenets 
veløvcdc kllkandskabs og Plciespstres 
Ins-I- Austrcngcslscr under Dr. Eng- 
lisbci Ledelfe lykkedesks det at redde 
de Eli-ste, mpn A cller 10 omkom i 
Nm og Flammen 

Der Inder alle-rede Nøfter fra 
Canada om, at den foreftaaends 
Valgkamp vil blive bitter. En tids 
ligere Jndenriqsminifter Elifford 
Sifton har offentliggjort et Brei-, 
i lwilkct han raadek Vcelgerne til 
at siemme imod Genfidighedstraktas 
ten, da han tror, den vil flade Ca- 
nada. 

. 

Fra St. Paul, Minn., meldes, 
at trods al den Negm der er fal- 
den, bliver Vandftanden i Floden 
stadig lavere, og man fryqter for- 
at nde vil fynke tichwoandsnnerfeH 
i Risi. Vlioer Vandstanden en Fod 
lavere, end den er, kan den ikke 
more renne-Z iarbar for Zkibe Leon- 
gere opve fra ineldes dog, at den 

fiizier lidt. 

:!siilionnkees iocialiitiske Bin-and 
lasgqer Planer for at fhjcrlpe de ar- 

ledsiøse til Visite-ten Der er For- 
slag fromme i Iliaadet om at vaslch 
en Kommission til at time fig of 
Sagen. Jfølqc detie Forilag ian 
denne Kommission bestaa af 20Med 

leminei·, tagne fra Byraadct, Conn- 
t1)-Roadet, »Federal Trade Conncil« 

og im ,,Merchanis and Mannfartns 
rers Association« Tonne Kommiss- 
sion ital Ino udokbejde en Plan, 
livorefter der kan flasfes Hin-la 

l 

Im Nile-ne Trif» iuoldes om m 

-me11itorttc, Tom i Mandagiz Aftcs 
drog den over Egncn og arm-noch 
itor Stadt-. To »Mennefk(«r blos-) 
drcebt, den ene af dem var Tr. 
Honig-: tmn blev kamt af et Zykko 
faldende Tømmer. Flerc Bnanins 
qcr blev ruhn-rot og en SnesMens 
nesker kont til Stude. Telefoni oq 
ciettrifte Lnstraade nedreves, ina 
Byen laa i Marte. 

Stor Jldløs i Omaha. J Man- 
dags Aftcs sdelagdes for en Kvarts 
million Tollars ved Jldløs i Omas 
ha. En balv ,.Vlock«, grcensende til 
9., Jackfon og s· Ga·der, hvor der 
var store sOplag a«f forfkelliqulaqu 
Nedfkaber og Koretøjer. lagdes i 
Rainer-. Fem Brandkotnpagnier 
somledes for at ilukke. Aarfagen til 
Vranden var ukensdt 

Fier i Hattene forbudt. Fra Tren- 
ton, N. J. melde8, at« det fra l. 
August ved Lov er forbudt main- 
der, iom bot i eller reitet igennem 
Staten at bære Fuglepyndt paa de- 

Fres Hatte. Hvis nagen forføger at· 
omgaa eller trodse Bestemmelsen, 
cr·hun udsat for at blive arrestes 
ret. Det siges, at Statens Kvindert 
havde travlt i Mandags med at, 
bringe deres Hovedpyut i Overens-; 
fttsmmelse med den nye Lov· : 

En af de jenere Visdner for Lo-» 
rimerkontiteen i Washington var- 

Lawrence B. Stringrr, demokratifk« 
standidat ved Senatorvalget i Jlls 
IWSL Han udtaltc sum fin Opfats 
telfe af Sagen, at der blev brugt 
korrupte Midler ved Lorimers Balg, 
og at Speaker Shurtleff og Mino- 
ritetsleder Lee O’Neil Browne var 

Oovedmasndene i swrruptionm 

Fra Jan Freunds-ca Cal., med- 
dcslcsss under 2. ds» at Southern 
Vacific Jernbane har« bestemt, at 
ingen Kvindcs hereftrr skal anfasttes 
Tom Kontorist cller Stonograf iBas 
nens Passagerafdelinq· Som Grund 
for denne Bestemmelfe angives, at 
Vigerne gaar hen og aifter sig, net- 
op naar de kunde være til ftøtstz 
iscnttch samt dercs fnsifke Monaler, 
der qør dem nfkikkede til Forfrcnp 
tin-Ich « 

Ved Aabningen af Postspakebank 
i Chicago var den første Juditnder 
en nontordrenq paa H Aal-» Mi- 
chael Phelon, nien det Tigein ogiaa, 
at han havde taget Plads ved Dei-J 
ten allerede Kl. 2 om Morgenen. 
Linn indfatte ski. Den nieste var en 

Pjge paa 12 Aar, Adeline O’Gra- 
dy. Hun mente, »Mike« burde væs 

ret galant not til at vige Pladien 
for hende, nIen nei —- Mike vilde 
vcere den førfte — 461 Jndikydere 
indfatte tilfammen 89,-121 den førs 
ite Dag. 

. 

Fattiae Settlere. Fra Minneapoi 
lis meldes, at fattiae Settlere, fom 
bor Vest for Missoitriiloden i 
South Dakota. on fom ikke hat av- 

let nort de iidste to Aar Wall-stund 
af Tørte hvorfor de er nødt til at 
ina Foderitoffer iendt lanqvejs fra, 
nil bline fri for at betale Fragt, 
idet Chi. sc Milwanke Bauen bar 
lovet at fragte Foderstoffer frit til 
dem, on man nie-ter, at andre Va- 
ner vil følae Elsemplet Manne 
iynes den at have tabt Modet, 5an 
de vil fnrlade bete-I ,,Claims«. 

. 

Im Jonlim :Wo., lust«e1tes, at en 

nng 11Ilinearinsider Joseph Etat-n i 

Søndags ved et Jordikred blev in- 
defpcerret i en Grube TR Fod nn- 

der Jordenss Overflade Det lnkkes 
des at fna boret Onl ned til hanc 
i Tirsdags, saa han lnnde faa frifk 
Luft og Mad. Da han havde faaet 
en Sinllingsten, sont var faknket ned 
til hanc, inøgte hnn med dein even- 

for. Hans Moder, sum var helt fal- 
den samtnen over Ulylkem kom fig, 
da shnn harte at Sonnen var levens 
de. Man ventede at naa ned til 
ham med en Redningsskakt vedMids 
dagstid i Onsdags. 

Under 2. ds. meldes, at Joseph 
Clary blev reddet. 

Jordffwloet i Ungarn. En ødek 
laat Vu. Vom chcffcmot i Ungarn, 
som attisr dm IT. Juli biemføgtes 
uf et Jordfkasln var allen-do Haupt 
faa godt sont ødelaat nd af do Jord- 
ryftelfer, sum for nagen Tid fidon 
lpfomsøate Ungarn. 

Jndbygqerm som mwrkelig nok 
alle er flupne med Livcst, hat« for- 
ladt deres ruiniert-de anninger og 
kamperer under actme Himmel i 
Omegnm 

Men Grunden til, at Beboernh 
älle slap med Livet, er den mærkelisi ne, at Jordskælvrt indtraf om Nat-i 
ten, da Beboerne is«den ftærke Var-g 
me alligevel havde forladt Hufene 
og sagt Nattelogi i de fmaa vats 
huse i Vinshaverna 

Yordeii kündts 
Den iuternationale Tuberkuloses 

kongres, der skulde holdes i Rom i 
September, er bleven udfat til me- 

ste Aar. 

Flyveulykke Jssy-les-Moulines 
aut, Jrankrig 17. Juli. Flyveren 
Vrindejone de Moulinais er styrs 
tet ned fra en Højde af 50 Meter. 
Hans Tilstand er haabløs. 

Den bortførte Jngeniør Richters 
Røvere er gaaet ind over den græs 
jke Grænfe, hvorfor den tyske Rege- 
ring har sat fig i Forbindelfe med 
Regt-ringen i Athen. 

:!I«’onten-egro trues. London, 1. 
August. — Saloniki-Korrespondens 
ten for »Daily kllsail« figer, at Tyr- 
kiet vil sende et Ultimatum til Mon- 
temqu hvori denne Stat trues 
med et Jndfald, medmindre den 
jlutter med at give albaniske Jn- 
surqenter Tilflugt. 

J Rom er der bleven bygget et 
Tomhuå Det var anflaaet at ville 
koste 8 Mill. Lin-, men det har 
kostet 40 Mill. Lite. Nu vil enKomi 
mission anders-ge Sagen· Man me- 

ner, at der er begaaet Besvigelser 
for ca. 15 Mill. Lite. 

Balkanhalvøen. Konstantinopeh 
18. Ju1-i. Ca. 1000 muhamedanske 
Albanefere hat i Stamsbul befluttet 
at nedlasgqe en Protest mod de al- 
banefiske Autonomibestrwbelser og 
Jsmael Kemals -Optrceden. Modet 
jkal have eret organiseret af den 
nnqtnrkifke Komite 

Eocialift udvist. Berlin, 1. Aug-— 
Den franske antimilitartftiske Agi- 
tator M. Yvetot optroadte forleden 
nod et sinnst-mit Socialiftmøde og 
l)oldt en Tale om Muliqbeden af, 
at de fransfe oq tnfke Hast-c i Til- 
chde af en Krigserklwring vilde 
oende sia mod der-es egne Rege- 
rinqer i Etedet for at slaaski nwd 
hinandm vGan blele felvfølgelig nd- 
oist as Tystland. 

. 

Paa Vej til« Tom-ran. Zehe-ran- 
Perjiem t. August — Den tidlis 
Here Ebah Muhammed Ali Mirza 
afgik i Lordags fra Astrabad med 
en stor Troppestyrke og marscherer 
nu mod Tel)ora11. Tor Hast-es stor 
Jst-nat for, at hakt-I Forsøg paa at 
zusnvinde sin tabte Trone vil lykkes. 
Negeringen er ikke i Stand til at 
nndertrykke de oprøtfke Tilstande, 
sont her-Tet- gennem Riget 

Flnlddriften paa Spitzslmrgcn be- 
qynder nn, da rationelle Triftstnck 
toder more oq more blivvr indført, 
at antane bcstndlslnus Dimensionen 
J følqe Meddclcslfer til »Tid(-ns3 
Tonn« er der fault-des i sidstcs Vin- 
tvr nsdvnndet otnkrinq 20,()()() Ton-Z 
Kul, alle af ndncærket Konnte-L on 
Willen-me ffildres sotn nnsget rig- 
baldige 

Wild i Fimnarkon Stockholm, 
Is. Juli· Tfl »Svenf'kn Dank-ladet« 
telezjrafcres fra Christianim En 
Gnldgravetz der er ankommen her- 
til fra svensk Finmarken, hvor han 
har qmvet Gnld med et Genncms 
fnitsndbnttc of 1 Gram pr. Dag, 
har meddelt, at et Sold Finlændere 
bar nravet Guld deroppe med et 
slldbyttc af ra. 5000 Kr. om Aas-et 
For cst Par Dage fiden fik Guld- 
araveren et Telegram fra Flnnerne 
om, at de havde fundet et Guldkorn, 
dcsr vejede Ebenimod 1 Gram. 

Aussile Korruption. Most-Im Is. 
Juli. J Retsfagen mod en sRcetke 
Embedgmænd ved Jntendanturen og 
Firmaet Thiel shar den militasre 
Domstol dømt 5 Perioyer til For- 
tabelse af Rang og Ordener samt til 
3 Aars FængieL en til 2 Aars 
Foengsel en til 20 Maanseders, 8 
til llfz Aars 35 til 1 Aars, 2 til 
9 Maaneders og een til 11 Manne- 
ders Fængsec 7 anklagede blev fri- 
kent, deriblandt Firmaet BhielsøRes 
prwientant De til Bestikkelse betals 
te Penge jkal betales tilbage og an- 

vendes i velqørende -Øfemed. 

Miillheim (Baden), lT. Juli- 
Etsprosztuget Basel --Frantjutt—— 
Berlin, der i Morges Kl. 8 for- 
lod Basel, er sil .81-z løbet af Spo- 
ret her. En Pakvoan faldt til Højre 
for Zporet og en l. og 2. Klaser 
Vogn til Venstre for Sporet, medens 
to Zi. dilasses Vogne kørte ind i 
l)inanden. 8 Personcr dræbtrs5, og 
15 lslev lJaardt og mange let iaas 
ret. 

(Se11ore): Antallet af de ved Zog- 
ulylken Omkomne er 13, af hvilke 
hidtil Z er gentendt De fleste for- 
ulyttede er hjemmehørende i Basel 
og Omegtt 

Den norske Lockont. Christiania, 
18. Juli. Ved Mæglingsforhandlins 
gerne angaaende Lock-Unten har Ak- 
bejdsgivernes og Arbejdernes Re- 
præientanter fremjat hver sit For- 
jlag til Ordning af Biergvoerkskons 
flikten. Der har ikke kunnet opnaaes 
Enighed paa Grundlag heraf. Mcegs 
lerne har derefter fremfat et For- 
flag til en niulig LøSning af Stri- 
den, og begge Parter har erklcrret 
sig villige til at tage dette For- 
ilag under nasrmere Overvejelfe og 
vil nieddele Nesnltatet heraf i et 
feneke Mede. 

klindlund eneraadig. Tel)eran, Per- 
fien, l. August -— Den russiike 
Lilinisieiz M. Poklewjlisnozelh har 
nnderirettet den persifke Regering 
uni, at ljan itke vil tillade rnösiike 
linponer og Toldiatfer at vlive be- 
talt genneni den nye periiike Gene- 
ralkaszierer Anierikaneren W. Mor- 

gen EhnfteL Denne Noli-I blev givet 
til Trods for, at den missika Bank, 
sont indlrasoer die-sie Llfgifteu hau- 
de erllnsret sig fnldt tilfreds ined 
den nntndede Ordiiilig. 

J rnssiile medje herfker den Me- 

ning, at Russland vil tninge Mr. 

Enniter til at reiignere, da det ikke 
Vil male ndgen anierikanik Ind- 
lJlanding i per-like Pengeaffasreix 

Jfølge en anden Kilde har den 
rnszssiike Tllcinjster givet efter. 

Turm-et i Vlmslsim London, 17. 
Juli. Til R. B. meldes fra Djisan 
den Is. dis. at lllknlmmcd Ali Pas- 
chas Etliwdltjon mod de oprørste 
Aralsere or ft(ld«ftw11dig mislykken 
kllkulmmod Ali Pasclm er blewt 
nødt til at indlach fig i llnderlmnkss 
ljnxusr tut-d mle Jd1«i—:i. Der or ble- 
msn afflsndt 7 Batailloner til Tjis 
sun. Im Lolmia ntoldoszy at der i 
Illasrlxedrn nf Bot-n bar samlot sig 
stnre ambiskls Brit-sinkwa der al- 
len-de lmr bemægtiget iiq Vandfors 
funingcn til Vom Man frygter 
for, at de vil angribe Byen selts. 

Aarsberetningen. 

Meniqlusdcr oq Præster, der send- 

nu ikke bar indsvndt Beflilling paa 

Aarsberctninqen l9ll, bedes ind- 

sende saadan fnarest muligt. 
Dan. Luth. Publ. Deus-. 


