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Folgende »Asg. Press« Meddek 
Ase fra Havana læsles for et Par 
Hage siden: 
! Som Dage og Uger passerer 

«--«»,ude» nogen noevneværdig For- 
-- mindflelse as Revolutionen, saa 

·stiger Spændingen. De mest ton- 

servative Betetninger fra Land-di- 
strittetne i Provinsetne Pinar D:l 
Nio, Havana og Santa Elara gaar 
ud paa, at Tolrediedele af Besalb- 
ninaen paa Landet oa i Sinnesw- 
erne er Jniuraentet i StemninJ 
om itle i Virlelighed. Man anta- 

ger i Vllmindeliqhed at Regt-ringen 
endelig vil lunne nndertrylle Op- 
standem men imidlerlid bliver Av- 
len fort-eint, og del er et alvorliat 
SpprasmaaL Im Oprøkssaanden 
Vikteliqbeden lan blive underluet 
i den Grad, at Landets normale Ia 

selvreaerende Tilttand tan aenov 
reites. 

Erkendelsen berasf er Etlarsaaen 
til, at der gores nye Fokspg par. 

«at genomelte Fredm General MI- 
tio Menocal,·hvem Follet bar den 

Tille til, at ban lan bringe de 

siridende Partei- fammen, dekfmn 
dette overhovedet et muligt, lom l 
Tirsdaas til Havana og bavde to 

Konserencer med Præsident Palmar. 
Opstandens Ledere tat imidlee- 

til tilladt Offentliggørelsen as et 

Dotumen:, sont foregioes at vcere 

fundet i et forladt Rebeltelt Der 

paastaas imidlertid, at Doluknentet 
fsrft er udstedt i Hat-ana. Dei op- 

rindelige Kopi, mener »Asc«. 
Press«, «er deponeret i en ,,Vautt« 
i De forenete Stater. Dei er un 

derflrerset af freiliragende Jnsup 
genter oa Licer Oversigt over Re- 
volutionens Politik Dei er efler 
Formen en Overenslomst, dateret 
i Havana ZU. Juli. Dolnmenxet 
indeholder fjlgendn 

,,Ilnderstrive·kne ser del fom en 

divendighed at genoprette Kon- 

stitutionens og Looens Kran, hvilte 
systematist overtrædes asf dem, da 

pver Magten imod Follets Villie. 
Derfot beslutter de: 

At organisere en Komite til at 

fotetage alt nødvendigt for at af- 
sætte dem fra Magten, sotn ingen 
Ret hat der. 

Denne Bevægelfe er inspitetet af 
det Fatlum, sont alle indrømmee, 
at de fidfte Valg var ugyldtge. Det 
er dersor bydende njdvendtgt fskst 
at ertlcere President-, Viceprceci- 
dem-, og alle Gtrveknøtembederne 
i de 6 Provinser for ledige, lige-· 
faa de Senatorers, Repræsentam 
ters og provinsielle Raadsmedlew 
mers Embedety som flulde have vces 

ret betat sidste December. 
Naar saa disse Emlbeder bli- 

ver gjokt ledige, stal de Swamm- 
der valgtes i 1902, og de Repre- 
sentantet, der valgtes i 1904 nd- 

gske en Kongres, der vager en 

midlettidig Prcesident og Vicepm- 
sidenl, som flal bestemme en Balg- 
dag for lovlig at besætte de nenn- 

te ledige Embeder. 
Botgmester og Raub-medlemmet, 

Tom as Glietutiven vtllaarligt er 

bleven Hernede fra deres Polter, 
flal gen’intsfcettei. « 

Lederne ais denne Bein-gelte for- 
pligtet sig til at respeltere laa vel 

fremmedes soui tsdfgdtes Ltv og 

Time-pay me at vkoska-ev politis- 
Modtkäudete vg obs-Lustige Asiebt- 
UMW udvu tot-list sp- »de. 

oprette Orden og bevake en nor- 

mal Sagernes Gang. » 

De undertegnexde Bevægelsens 
Ledere forbinder sig til at re- 

fpeltere den provinsielle Regering, 
der er valgt a:f Kvngressen i Oder- 

zensstemmelse med Paragraf B, og 

famarbejde med den ved at holde 
Iærlige Valg og give Landet en 

;faft Regering efter Follels Villie.« 

; Man fer, at det er ille Dumho- 
;veder, der hat affattet dette Dokus 
»ment. Det et ikle et Produksl af 
øjeblillelig Opshidfelse. Der lig- 
get en fast Overbevisning om Unt- 

fcerdighed ved de sidst stedfundne 
Valg til Grund for de as Jst-sur- 

lpentlederne fattede Besintninger, og 

zman forstaak let, at de itle neb- 

«lagde Vaaben ved simpelkhen at 
blive lovet Amnesti. Dei lan bli- 
ve fveert, maafte umuligt for dem 

«at gennemføte deres Program, men 

zom det sial lykles Regeringen at 

lompromittere Stillingen og gen- 
«cprette Fred, faa kommer den sit- 
lert til at bide i det sure Æble. 

Hvis den ikle got store Indes-m- 
melfer, vil der efter alle Solemæk-« 
ler nl Sømme være langt til Enden 

UJf LJanden paa Euba. 

Stok Flaadercvu. 
Den ftørste af sit Zlagsi 

amerikanste Bande. 

J Mandagg infpicerede Præsis 
,dent Roofevelt i Long Jstandsuns 

det den sterer Flaade af amerikan- 

fte zeri,xsftive, fom nogen Sinde 
bar oeeret samlet til Nenn Der 
var 43 Frriggftibe, een for hoer 
Ernt. De Varierede i Ztørelfe frii 
det prcrxtige Louisiana paa 16,00() 
Tons ti: smaa Torpedobaade. Der 
var 12 Ziaqssibe, 4 Panserkrydi 

!sere, 4 bestmtede Rrydsere, 4 Mo- 

«nitorer, f; Torpedojagere, 6 Tor- 
Epedobaade IT lindervandgbaade, 1 

cTronneftib on 4, J andre Skibe 
Dei var det inest imponerende 

Ehre as sit Zlaqsy som bar vceret 

riet i amerikanste Farvande. 
Da Præsidenten i sin Yacht 

-,,JJianflower« bavde passeret den 

innge Rcktte af Kriqgfartøjer, gis 
zban ned fra Kominandobroen og 

krned et Ansigt straalende af Til- 
lfredshed og Glæde stmuede han 
fine Arme om en Gruppe Zentim- 

Lrer oq Kongregmcknd og udbrød: 
-,.Den der itte bfiver patriotift 
Iftemt ned et Stue fom dette, hcm e: 

sen daarlig Amerikaner.« Henvendt 
iil Marinetoniiteen fortsatte Pur- 
sidenten: ,,Og J, mine Herrer, har 
Æren for dette. Det er Frugten 
as eders Arbejde i de sidste ti Aar- 

Hvert af disse Skibe er rede til at 

gaa i Jlden paa et Øjebliks Var- 
«fel. Her er Vidnedsbyrd orn eders 

Klogskab, at J sit ftore Bevillinaer 
til Strideøvelser. Dei er i siiker 
Stydning, den amerikanske Flau- 
de hat sin Styrke og Overlegenhed«. 

Mere end 500 starre og mindre 
private Fort-fee med Tussinder af 
Mennesier onsbord kredsede om 

Flaadem 
Eiter Revuen nsd Admiraletne 

Evang, Brownson og Davis Lunch 
hos Prcsstdentem Siden aflagde 
Præstdenten og Marineministet Bo- 
naparte Bespg hos Admiralerne, 
ligesaa paa Totpedostbbet «Yankee«, 
der lige var ankommen fra San 
Domingo med Marinesoldaten 
Ptæsidenten ndtalte sin Tilfredshed 
med, fom de havde udfsrt deres 

Mission. 

Ists W to com solt Exhibitiou 
sc W s. M 

IMI ths North-Moskau Lins. Steur- 
tlctoh Im do solel It ons tat-o for 

»Und trip,sspmdsk U to W. ins 
stund-sind to neu-a uatu oetodsk 

ständig-IM- W w W Cum-o 
QIMIW sy. 

Senator Ha Follette lide: 
Rederlag. 

Governør Davidson gennomi- 
nere5. 

Lenroot, La Follettest 
Kandidat faar tun 

Stemmer. 

Ztønt Robert M. La Follette 
nceften hat ockret sont Fosttets Af-( gud i Wisconsin, faa har han nn 

faaet at føle, at han itte tan distr- 
re Foltet, hvem de stal ftemme for 
fom Statens Gut-ernst J Tit-S- 
daa holdtei der Primcervalg i Wiss ( 
confin, og Guvernør Davidson, soml 
La Follette under Balgtatnpagnenf 
efter bedfte Eone haode modarbeH 
det, bleo nomineret til GuvernørJ 
med over 30,000 Stetnmeks Oder-f 
kal. J famme Zorhold tabte Ya! 
Foltettes Kandidat, Lenroot. Jl 
Douglas Counn), hoor Lenroot 
lwrer hjernme, fit han en god Maj- 
oritet, men mange Zteder sit han 
tun een Ztemme mod to for Da- 
vidson. 

Det oar den forste Gang, Pri- 
Incerlooen bleo sat paa Prøve ved 

et altnindetigt Balg. Det er en Lon, 
som La Follette er Fader til, som 
han bar tærnpet for U fort Egert- 
nem, on saa ftulde den tilføje Se- 
nats-seen det sprfte alvorlige NederJ 

lag, han bar lidt, siden han for 6 

Aar sdden be,1yndte fin politiste 
Kktrriere i Wis. Ztont Aal-abends- 
ningerne end nn itte er fuldstæn- 
diae, saa oifer de modtagne Balg- 
rapporter, at Davidsong Landma- 
tur er tilftemt ooer saa godt fon: 
hele Staten. Guoernorens meft be- 

Stejstrede Venner mener, at hans 
Qoertal oil naa op tsil 50,000. 

Det paaftaas, at La Follette oa 
Lenroot haode drevet Maflopi med 

Dentotraterne og ventede Støtte 
fra dem. Men Demokraterne tote- 
trat at blive hjemme, eller ogsaa 
stemte de paa deres egen Kandidat.! 
Der er mange Demokrater faa vel 

som Republitanere, der beundrer 

La Follette og vtl stotte ham per- 

fonlig, men de lader fig itte begei- 
stre for hvem fotn helft, han bedek 

dem otn at stemme for. 
Der tlages over, at Summen-ft- 

ningen var meget let over hele Sta- 
ten, nceppe oocek 30 Procent· Det 

havde man itte ventet,.da det var 

førfte Gang, Primaerloven stell-II 
anvendes. Folt havde famlet sig i 

ftore Flotte for at here Valgtaler- 
ne, men deres Begejstting havde itkc 

holdt sig tit Vatgdagen. 
Tet viser sta, at det er »Stat- 

tvarts«, der har hjulpet til at tilføie 
La Follette Nederlag, idet de har 
tastet der-es Stemmer for David- 

son. 
Det vcerfte for La Follette er det 

Fattum, at han for sire og to Aar 

stden insistetede paa at have Da- 

vid-sen paa Listen fotn Bin-Gewer-» 
not, »fordi han ønftede en god 
Mand ved Statsroret, om der! 
siulde hande ham noget.« Det hu-; 
ster Futt. Davidson havde da La 

Follettes Anbefaling fom en god 
Mand at have ved StatsroreL 

Man mener dog, at Nederlaget 
itte vit have videre Folget for La 

Follette, hvts han nu bsjer sig for 
Udfaldet og ststter de nominerede 
Kandidater. 

Satng Nebrasta - Aviserne er i 

disfe Dage fulde af «Bryan-Tall«. 
Saaledes havde »Diese-hu Daily 
News« i· Asttes ttte mindre end 7 

Ovetstrilser paa Fonssven need 

Bin-aus«y vn i. »Von-U- herald« 
i Gaar atges sagt-e, at Pran 
eller Potentat« var aldetj of sine 

Behau! schaut Den-m 

Undertfaattet givet et dxerteligetel 

Vellontmen end Bryan as Foltet i 
Lincoln og Staten Nebraska. 50,- 
000 til 7-J,000 Mennester syldjs 
Pladsen omtring Kapitaliet i Oas- 
dags for at byde deres berømte 
Landsmand Veltvmmen hjem. Han 
var saa overvceldet as Glcede, at han 
itke tunde holde Taarerne tsilbage. 
Og hans Stemme dirrede, saa han 
vanslelig lunde tale. Og mange t 
den stvre Forsatnling sældede Texa- 
rer. Men saa sor at stand-se Taare- 
strømmen ndbrød de i Hurrakp 
Raub. Der var Bevaegelse, saa det 

sorslog noget. 
J Ornaha standsede Bryan ved 

Stationen i 15 Minutter og holdt 
en tort Tale scerlig om Glceden over 

at komme Hjem og den Modtagelsc, 
der blev vist dann Der gives for- 
aende Udtalelse as dam, sorn hast 
gled over Grænsen ind i Nebraska: 

Vi bar intet set i den vide Ver- 
den, der er os saa kcert svm Hjem- 
met. Oa nu er di endelig paa 
Groensen as den Stat, sont oi 
talder vort Hjem. Hvor vore Øjne 
har hungret efter det Syn, der 

hilser os i Dag. Vore Hjerster, der 

rejste hurtigere, end vi var i Stand 

til, bar forestillet os i Nebraska, og 
vi har i slere Dage været i Selskab 
med eder. 

3,Vi bar set Bierge og Sletterz ni 
bar set Templer oa Vorge; vi har 
set Rigdom, som de ophosbede den 
i aarnle Dage, osg Rigdom, som er 

samlet efter nve Metoder; vi har 
set Zoll as alle Racer og Farver; 
Hofe og Dale; vi har fulgt Solen 
paa dens Sti onrtrina Jordem 
men- intet Steds har vi set Folk 
som dem i De Forenede Stater. 

»Dersom Mænd oa Kvinder i det- 
tc Land er stolte as vort Foll uden 
at have set Foll i andre Lande, 
saa vil jea blot siae, at de tun vit- 
de blive stoltere as at se dem. Der 
er intet Land, intet Fvll som vort. 

»Da nu, da vi er her —- den 

Vllfalsa dustende Lust i dette store 
Land Nebraska vil viere os sp- 
dere end den krndrede Admosfcere 
over Cenlon, og vi vil hvile i stor- 
re Lytte i vort lille landlige Hjem 
her, end vm vi sovede i Borge og 
Palladser.« 

Ogsaa i Linroln var Bryans 
Tale et Udtryk as Fnlelsser, Glædes- 
fplelser over at ooere kommen Hjem 
og over Modtagelsen 

Blot der nu var Hold i al denne 

Begejstringt Blot den ikte havde alt- 

for megen Lighed med de herlige 
Bobler paa aprørt Band! 

Allerede i Østen og Syden hat 
slere as de ledende Demokrater be- 

anndt at tale om en anden Mand 
som Modlandidat til Bryan. J New 
York valte hans politisle«Tale ikke 
wbettnget Bisald. Det var ser- 
lig hans Hentydning til Negetings- 
cje as Jernbanerne, der msdte Mod- 
stand. J Ehicago blev det helt 
galt. Her var det scerlig Forhol- 
del til Medlemmerne as den demo- 
lratiske Nationaltomite (S«ullivan), 
der valte Anstsd De taaler ikte. 
at Bryan vil optræde som Diltator. 
Begejstringen vil snart være as- 
lsst as Partikamp inden for hans 
eget Parti. 

Dampjkibszotitch 
Standinavian American Linies 

Dampftib C. F. Tiietgen er afgaaet 
fra Christiansand med 688 Pas- 
sagerer og oentes til New York den 

11. Sept. Passagerer for Chiro- 
go og længete Vest tan ventes en 

to a tre Dage fenere. 
Ærbpdigst 

A. E. Johnfon sc Co. 

Guds Rige og Ost-dem Tanket pw 

Rekkgipnsuudervisning i Mem-net 
» ·M h. P. hausen. 62 W. J 
’ melag Doc. 
Bat-ists Stett-. Publ. heult 

: Situationen i Rusland. 

Revolutionister driveS fra St. 
Petersborg. 

I Terrorismen hersker i 

Warsaw. I sp« 

Regetingens Program. 

J Tirsdags blev tre Hundrede 
Revolutionifter dreone fra St. Pe- 
tersborg. Blandt disfe var der man- 

ge, fom ftod i Forbindelse nied den 
lolnle Presse. 

Man oenter, at Regeringen om 

faa Dage vil offentliggøre sit ful- 
de Reform Program, hoormed 
den oil oife sig for Landet Ved de 
kommende Balg- 

J Warsaw foroærreg Stillinge». 
Zoldaterne foretager Arreftationer 
i .))undredoik. Der forekonimer dag- 
lig Dødslfald fra Sammenftød 
mellem Revolutionisterne og Sol- 
daterne. Fire Revolutionister drech- 
tes i Mandags Aftes i en Kanip 
med Soldater, og en Dreng, som le 

forfulgte, og fom kastede sig i 

Vandet, blev studt og drcebt af en 

Kosfat, som han svømmede bott. 

Enhver, der har Penge at rejse 
bokt for, forlader Byen, da innen-Z 
Lio er fiklert der. 

Terroristerne spekulerer paa at 
udvide deres Altivitetsffære i dis- 
fc Cane. Der er almindelig Tegn 
Paa, It de har fokladt Warsaw i 
den Hensiqt at busm i Landdistrits 
terne. Generalguvernøren hat or- 

dret Landpolitiet, som var draget 
ind til Bin-en, tilbaae til derests 

Landlredse. 
11ndersøaelserne, som hat været 

gjort i Warsaw, er resultereti san 
godt sorn intel. Soldaterne befaite 
i Tiirsdags Etterniiddags »Sol- 
sian Gatden«, der var fyldt of 
Sygepasfere og Bøkn, og akresterc- 
de 200 Personen som ikke var for- 
fynede med Pas. Hændelfen·valte 
vceldig Opliidfelfe 

Det meldes til St. Petersborg, 
at Armenierne fornylig hat af- 
brændt 8 Tartarzbyer og en sto- 

«Tartar»fa-brik. 
General Mins Morder, der fnart 

btioe stiller for Krigsret, ek ble- 
oen genkendt som Zenaide Konopli- 
anikova, Datter af en Underofficer 
i Heeren. Hun er Lærerinde og 
Medlem af den «flyvende Gruppe« 
af Tekroriiterne i Proviner Penza 

Bøndekne «lynchede« to Terrori- 
ster ved Smardzeoo i Tsirsdags. 

Senere: 
tin officiel Meddelelfe angaaende 

Regeringens Program offentliggjo-:- 
des allerede i Onsdags Asftes i St. 

Vetters-borg. Der loves liberale Re- 

form-er paa flere Omraader. Saa- 
ledes ftal Jøderne faa Lov at 

aabne Stoler paa samme Viltaar 

fom Folt af andre Trosbekendel-fe:. 
Bønderne stals faa Land til en 

Pris, der ikle overstiger 20 Gange 
den aarlige Lejeafgift. Og nne 

Landejere ftal faa fri Tsmmser til 

O«p-sprelse af nødvendige Bygninger. 
Der stal indfms Zemtvos i Po- 

len og i Osterføproviwfetne, alt- 

faa mere Seltstyre. 
Men paa famme Tid straminer 

Regekingen Tøjlerne —- Krigsret 
for politisle Forbrydelstr. for-get 
Straf for revolutionære Biene-gelesen 
Regetingen udtrykker en fasst Be- 
stemmelse om at opretxholde Orden. 

,,O’ltoobetistserne« og de fredelige 
»Regenerat"i«onister« (Genf-delsfes- 
eller Reformtvenney vil holde ei 

Mode ved Slutningen af den Maa- 
ned. Man mener da, at Otto-beri- 
steknes Parti vil blive oplsst og ga·a 
op i det andet. Men Maalet, det 
blev seit i Oktobermanisfestet, vi! 
not blive holdt i Sigtr. Den to- 

lige Reformbevcgevfe okl gaa sin 
Gang. 

« 

Sidste om Stein«-und 

En hel Del hat der været stre- 
ver om den arresterede Stenslands 
Tilbagessendelse til Amerika, men 

følgende er det sidste, der er kom- 
men os for Øje. s-· »s-» 

Washington 5. Sept. — Stat3- 
depariementset hat i Eiftermiddags 
sendt et Telegram til Guvernør 
Deneen af Illinois og underrettet 
ham om, at det fra Minister Gam- 
mere hat modtaget et Telegram, 
som gør det klart, at der ingen Hin- 
dringer vil blive lagt i Vejen for 
Stenslands 11dlever-ing. 

Lianende meldes fra Tangier. 
Dei befragte-s fom sikkert, at Sul- 
tanen billigt gaar ind paa at nd- 
levere Stensland, der for Tiden 
holdes som Fange i den amerikanfke 
Legation. 

Om man kan tro Bladene, faa 
ønfker Stensland og·saa selv at 
komme tilbaase, særlig for at renfe 
sin Seins Nava. 

Simplificeret Stavuing. 

Fra New York meldes under ö. 

os» at Stave-Komiteen forud for 
JO. Aug havde modtaget Unber- 

strifter fra 825 College - Pers-fi- 
denter, Profess·orer, Jnstruktøver og 
Universitets Em-l)ed5«mcend, som er 

gaaet ind paa ai bkuge de 300 Ord, 
saa vidt msuligt, efter den simspli- 
ficerede Stavemaade i deres Kor- 

respondancer. 
Denne Universitets Jndflydel- 

se er størft i New York, hvor over 

180 Pers-mer i« Fokbindelse med 

Universiteter og Colleger hat flat- 
tet sig til Bevægelfen. Siden kom- 
mer flere Statier i folgende Rcekle 
— Illinois, Massachusetts Cali- 
fornia, Michigan, Missouri, Penn- 
sylvania, Connecticut, Indiana, 
Kein-fas, Maryland. Fta disfe Sta- 
ter hat Komiteen modiaget mellern 
130 ned til 20 Underslrifter fra 
hver. Enkelte er modtaget fra an- 

dre Stater. Siden 10. Aug. er der 
modtaget flere. 

En forskellig Sygdom 
hver Uge føler de, hoig Maue, Blod 
eller Leder er i Uorden. De kan al- 

dkiq nyde Livet lcenge ad Gangen, 
thi de lider af hver Syqdon1, der 

tilfældigvig gaar —- Livgtraften er 

faa svækket, at Systeme-i ikke can 

modftaa Sygdom. Dr. PeterUZ 
Kuriko Vil bringe dem til at føle 
sig bedre i Løbet as faa Dage og 
bevikte fuldstændizq Helbredelse i 
fort Tib. Den kan blot erholdes 
af lokale Aqenter eller direkte fra 
Dr.- Peter Fahrney ås Sons Co» 
112-—-118 So. Hoyne Ave., Chi- 
cago, Jlls. 

—- —-.——«O-————— 

Nyt for Søndagsfkoler. 
Væggekort til Prydelfe af Son- 

dagsffolelokaler faas fra Danifh 
Luth. Publ. Houfr. Det er meget 
smukke Kort med folgende site Skrifts 
sptog: Matth. 18, 14; Sal. 106, l; 
Joh. 14, 21 og Mal. 4, 6; trykt 
med store klare Typper, saa de kan 

læses paa Afstand. Prisen er sceki 
deles lav 10c netto Stykket, (Por- 
tofrit tilsendt). Køb nogle af dem og’ 
bæng dem op i Spndagsstolelokalet 
De er meget passende og smagfuldr. 

Vi tiat eudun en Del as Op- 
laset af Aar-beretuiuseu fe- 
Aarsmpdet i Leuten-» fsm vi 

gerne vilde have folgt. 
Om De ikke hat fuet siege-c, 

da send Bestilling til 
DAMSH PUBL. HÆ .. 

sah-me Nur-te -. 


