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Ramp imod Cann0n. s 

Hnsth Mcdlemmcr frygtcr 
,,Czarens« Vredc. 

Et nf de store Spørgsmaal in- 
drnfor det’ repnblikanske Parti er- 

siger Walter Wellman: hvorledes 
man skal blive fri for Joseph G. 
cannon som »speaker«. Ønsket om 

at blive fri for Cannon er almindei 
liat inden for det store Flertal af det» 
repnblikanske «’«k1rti, men om det» 
overhovedet kan lade sig gøre, be- 
tvivles as mange. Der er en almin- 

delia Misfarnøjelse med Cannons 

Forerskab, og den er met-e bestemt 
bog det almindelige Falk end has-« 
Politik-me Mnligviss nil det res» 
publikanske Parti afskediae bam fra. 
Furmandgnladsen i Reprwsentan- 
ternesi Sus, skønt det ·.«ndnn ikkex 
tan site-f- med Vestemtlved at detli 
ioir ske· i Neprcesentanter, sum ankommer 
til Washington udfpørges ofte om 

dere-; Snn anaaaende Formands- 
ssladsen men innen as dem vil have 
stn Udtalelse refereret. De Vil ikke 

paa det nuværende Standpunkt nd- 
tale sia for eller imdd Cannon, og 
dette betyder knn, at de er Del- 
kendt med Stemningen og venter 
til Tidspunktet er kommet, da de 
uden Fare for deres egen kære Per- 
son dristig kan offentliggøre deres 

Standpunkt Man kan være sikker 
paa, at EknnonsSpørgsmaalet vil 
Winke-see -c.«,«-.» Samjaleskamszxez i. Hai- 
redstaden i den kommende Vinter. 

Taft har erklceret, at han vil 
scimmenkalde en speciel Kongtes i 
Mart-S Iige efter Jndsættelsen for 
at drøste Tariffen. J denne Kon- 
gres vil Slaget saa komme til at 

staa om Formandspladsen. Omtrent 
en Trediedel as Republikanerne i 

thset er nyvalgte Medlemmer. 
Cannon, som saare gudt kender 

ålskisstemningen itnod sin. arbejder 
as al Kraft, paa de gamle Medlem- 
mer for at mindsfe Vitterheden J 
den kommende tre Ilkaanederss 

Jession vil bau have en udmærkek 

Lejlinhed til at genvinde det tabte 
Terrain. Det er forudsagL at han 
Vil bruge bete sin Kraft og Person- 
lkgbed for at sikre sig et Genvalg. 
Noale Mediemmer vil han fedte 
for, andre vil han skræmme. 

Taktisk set er hans Stilling lige! 
saa staerk, som den er moralsk sonng 
Oa dersokn Medlemmerne as det! 
nasste Orts-, gamle saa vel som ner 
tnrde gøre, hvad de teenker burdes 
eg sknlde gøres, — ja, saa vildes 
Gannon være færdig. 

Oele Cannons Fordel ligaer i: 

Menneskesmgt; thi skulde han din- 
de, da ve den eller dem, som har 
verret imod ban1, da vilde han beql 
nutte den Autoritet, som Forman-" 
den har, til enten at strasfe eller 
belønne, sont Tilfældet nu monne 

viere — og det er dette, Hufets 
Medlemmer frygter. J SandhedJ 
han er en C.zar, en Diktator. ! 

1 

Senatorerne Roosevelt 
i 

og Bryanp 
At Temokraterness Vicepkæfidenti 

.5Iandidat, Mr. Kern, nærer Haab 
om at faa et Sæde i U. S. Senat 

bar alleredc været omtalt. Men 
m: skmes der ogfaa at opgaa en 

lysende Stierne for Bryan i samme 
Retning. 

Demokraterne vil forsøae at gøre 
den kommende Administration til 
dcn bedste i Statens Historie. Saa 
kan de gaa for Folket to Aar fra 
m- af med Haab om at vcelge en 

dcmokmtisk Legislatur. Tenno Leqissp 
letnr vil fua sende Bryan til Sc- 
natet 1910. 

At EkssPræsideut Roofevclt skul- 

de fua et Sæde i Senatet har der 

srsm bctcndt værct ymtet om for 
længc fidcn, men Haabct om, at 

han vildc modtage et faadant var 

fcsrlængst opgivet. Eiter Prcesident-« 
valget er det imidlertid atter dukkets 
op. Det forlyder fra Washington, 
ist Nonsevclt efter Tast: Valg til! 
Præsident ikke skal være helt util- 
liøjelig til at tunc imod Mader ef- 
ter Senat-or Platt. Faar se. 

Valgbidrag tilbagesendt.» 
l 

—l Columbia, Jud» 6. Nov. 
Vcd Valqknmpaqnens Beqyndclse 
fnqde Repnblikancrcn Thomas « .l 
MurflmlL Not nn CI valqt til Om- 
Denn-n i Indiana. nt bau inneni 
smancicl Ztøttc Vilde modtagc ji 
su: Balgfnnip Til Trods herfoli 
llcv du ved at komme «Ienk1elirevel 
tii bunt, indtil l)un handc modtaget 
cntkrinn 88000 Marilmll bar in- 
sgcn nf disie Penqc brnnt og un er 

lmn lusstwftiget med at tilbage- 
fende dem. 

,-J Røg og Damp« 
Washington, 6. Nov. —— Omkring 

150 Etndcntcr flyedc i Dag tidlig 
i deress Nntdmgt gennem Røg og 
Flammer fra Bliss elektriske Skole, 
der ncdbmsndte til Grunden. 

Skolen var en Træbygning, be- 
liggende i North Takoma, en For- 
stad til Byen, ogs —- 

trisk Traad i Køkkenet Studenterne 
kom nd nskadtc, men de mistede alle 
drres Sagen De laa og sov am- 

trent en bald Time efter, at Jl- 
den var startcstj on mange nf dem 
maattcs springe fm L. Etage for at 

rcdde Livet. Tnbvt anslcms til 

ssx(),000. 

Interessante Tal an- i 

Saaends Valgudfaldet. 
Valgueretuingerne maa anses for 

saa vidt fuldstcendige. at de ikke 
fcmudres ret meget. Jføkge de fid- 
sie Tal, oi har Adgang til, Vandt 
Taft i 29 Ztater, Bryan i 16. Det 
er de Lö. J den 4(3. Stat, Mai-y- 
lcmd, deler de Seit-en Den bar 
eigentlig republikansk Majoritet, 
men da mange uoplyste Negre hat« 
stemt repnblikansk, bar flere afs 
diese beaaaet den Fejl at skrine et 

«iryds for den første ,,elector« i 
Etedet for at skrive Krydset i den 
:Iii11a,.smn acelder dem alle. Og da 
den republikanfke Majoritet kun 
var 176 (115,958 min 115,782), 
pp Mmrket for den første Elektor 
isølae Valaloven ikke kunde gcelde 
de andre, selv om det var Vcelaer- 
ues Mening, saa fik Taft kun een 

Elektoralstemme i Maryland Bry- 
an fik de T. Den hvide, mere oplyste 
Vefolkning bavde der sum i Syden 
stemt demokratisk og udfyldt Stem- 
mesedlen rigtia. Det gik akkurat 
tigesaa for fire Aar siden. Nonse- 
1selt fik 1 Elektoralstemme fra Mam- 
land, Parker fik T. 

Taft bar nu 320 Elektoralstem- 
mer, Bryan 163, og derved bliver 
det formodentlig. 

Tafts Flertal i de Stater, hvor 
hatt vandt, er tilsammen 1,711,- 
575, Bryanäi tilsammen 531,489. 
Taftszs Flertal af Folkestemmer er 

altsaa mere end tre Gange saa ftort 
seim Brnans. J New York gik Tafts 
Flertal op til 202,000 og i Penn- 
sylvania til 290,000. 

Næfte Kongres Vil komme til at 
se saaledes 11d: Reprcesentanthuset 
209 Revublikanere og 182 Demo- 
kraten Senatet 59 Republikanere 
ou 33 Demokraten Der er altsaa 
fcor revnblikansk Flertal i begae 
s«iongresscns Hufe. 

Præsident Zäddsevelt 
om CaftS Religion. 

Dct cr grundlovstridig at blande 
Religion i Politik. 

Præjident Roojevelt Inodtog un- 
der Valgkampen flere Breve angesi- 
ende Taste Religion, men lJan urth- 
lud med Forsæt at besvare isYet 
Spørggimaal indtil efter Valget. 
Nu under d’. ds. offentliggørfs 
Præsidentens Svar paa et Brev frn 
J; C. Martin af Dayton, Ohio Vi 
formoder, det oil viere i Lcejernss 
Interesse at se, hvorledes Prce 
deuten jer paa denne Sag. Purg- 
Unten jkriver: z 

»seg niodtog mange Breve liI 
Leiezs under Valgkampen; der us- 
zalicii llriljredszhed med Taft af 
ligipse Grunde; nogle af den Gru 

» 

at ljan er llnirar; andre af ds; 
Grund, at l)an antagegs at s1)111patis,x 
re uied Matolikkerne sog svarede 
l-: pnanuget afdigse Breve um«-· 
Hancpagnin furdi jeg lietragtede dsz 
jun en zdrljaaelse endog at bringe. 
jccadant Spørggmaal sont Mond 
uligidjc Overveviszsning fremsi ds- 
Hensigt at øoe Jndflydelse paa VsJJl 
get. Men nu, da Valgkampen 
operstaaeL og der er Lejlighed 
wiig Ovewejelse as dem Spørj 
Inaal, har jeg valgtat spare. «’ 

De fordrer, at Taft skal 
Verden vide, hvad hans wiss 

og hans LE- aber, hans egen 
« 

vittigheds Sag Og at fordre, at U( sfal offentliggøres under Tabet af· 
politiske Rettigheder er at tilinteti 
giire Regeringgs første Grundsætning.« 
scm garanterer fuldstændig religiøs 
Frihed og Ret for ethvert Mennes 
skc til at handle i religiøse Anligs 
gendeip sum hans egen Samvittigs 
hed tilsiger ham. 

Mr. Taft liad aldrig om mit Raad 
i denne Sag, nien om han havde 
gjort det, vilde jeg eftertrykkelig 
liane adiiaret ham imod fanledes of- 
fentlig at freinlægae sin religiøse 
Leerbevisnina 

At forlanae af en Kandidat, at 
lzan skal erklære fin religiøse An- 
fknelse kan aldrig have anden Hen- 
siatj end at hans Tro skal veje for 
eller imod ham. Oa at foretrække 
een Messsd paa Grund af bans Ve- 
fendelse, Jst maa altid 1nedføre, at 
man vrager en auden paa Grund 
as hans forskellige Bekendelse. Den 
mmdannelige Følge af ac gaa ind 
liaa saadan Praksis vilde blive Af- 
sfaffelsen af al virkelig Samt-Mig- 
lnsdszfribed on en Tilliaaevenden til 
dcsn Tilfrand, sont i saa mange Lan-— 
de bar Vift fig fatal for fand Fri- 
lied, sand Religion oa al Freniskridt 
i Civilisation. 

At modarbejde en arundcerlig 
Borsier, fordi ban tilhører en vis- 
Kirkeafdelina, eller fordi ban, lig 
Alirabnm Lineoln, ikke bekender fig 
ti; nonen Kirke det er en Forhaa- 
nelse af den Samvittiabedsfrihed, 
der er en af Grundprincipperne 
for amerikansk Liv. De bar Ret til 
at Vide, om den Mand, der bederl 
km Deres Stemme, er en ren og 
cpriatig Karakter, kerbar i Forhol- 
det til sine Medmennefker» osv. 

Udfaldet af Valget 
i Nebraska. 

Optcellingen er ikke fuldendt end- 
nu. Dog anses det for givet, at 
liaade Brnan da Sliallenberger bar 
s(’jret. Derimod er der Udsigt til, 
ct klieiiublikanerne har valgt flere 
af Statgernliedsmcendene saaledes 
State Anditor Bart-m Generalad- 
vokat Tlimnpson on Skolesnperin- 
teudent Vislion Der snnes endog 
Mulighed for, at den republikanske 

Mandidnt for Lsiceguvernøxz Hupe 
Inst-U, tilligetned flere andre er valgt 
·Men ljuilken Side Flertallet end 
falder paa, faa bliver det ikke stort. 

En Millionbevilling 
til Missionen. 

Generalkomiteen for den ameri- 
kunske Metodistkirkes Hedningemis- 
sion holdt i sidste Uge Møde i St. 
Louis for at gøre Overslag og Ud- 
fast til Missionens Udgifter i Aaret 
1909. Efter at alle Overslag var 

lagt samtnen, bevilgede Komiteen 
en Sum af 81,060,578. 

Den eneste Genstand, der Vakte 
isærlig Drøftelse var Forslaget om 

Bkvilling til altnindeligc Udgifter. 
Tenno Betcjlling blev endelig sat 
·til 810,000 mindre end i Fior. 
Til det virkelige praktisfe Arbede 
Handt Hedningerne blev Bevillins 
»ge« 8835,778. 

Kassererens Rapport nistcs Ind- 
tcegt 81,342,88(i.06 lldgift PL- 
Tik97,621.76. « 

? Ulennesker brændt 
ihjel. 

Iz« Swau Lake, Minn. G. Nov. — 

armercn E. W. Eurem sum bot 
gle faa Mil Syd herfor, mistede 

zDag sit Hjem ved Jldløs, og Mrs. 

sp«-y, 5 Børn og en Miss Gille-« 
en. ung Loererinde, som op- 

»ssg Jatten over hos Familien-« 

skan komme siq Branden foraar- 
fagedes ved, at carcy tændte Jld 
i Kulkakkelovnen ved Kerosin. Alle 
dc andre laa og sov i deres Senge. 

Morse straffe5. 
New York den i. Nov. — Tom- 

Unen over Chailes W. Morse for 
misslig Anvendelse af Foms og for- 

lfulfket Bogførfel i Forbindelse med 
National Bank af North America 
.l.ffærer, blev afsagt i Gaur of 

Tommer C. M. Hough i De Forme- 
Ede Staters Kredsret Dommen ly- 
der pau feinten Aar i det føderale 
Fængsel i Atlanta. 

Alfrcd H. Curtis, der var Ban- 
kcsnsjs Præfident før Paniken, blev 
dømt til fein Aal-s Fieugsel; men i 

Betragtning af Juryens Anbefa- 
ling at vise Skuansel imod hum, 
oc; at det Var bevift, at Eurtis kun 
lsavde Hæret et Redfkab for Marse, 
lslev Dommen suspenderet, og Cur- 
tiLs spadferede nd af Retssalen som 
in fri Mand. 

Jfølge sit eget lldfagn under 

Retsforlmndlingerne ejede Morse 
lZ420,000,()00 for to Aar siden 

ZNoderne Soltilbedere. 
En Fru Shuw i Boston har stren- 

Her sin Formue — ca. 100,000 
DolL — til Soltilbedersekt en. Hen- 

.des Niece søger at bind- e det, og 
derved er Retten kommen til at be- 

stceftige sig med Sekten og dens 
Stifter, en Typograf ved Navn 

dyammish 
Denne Monds Leere har fom 

c)ovedsætning, at man bør bære 
Mindst mulig Klæder og tage Dugs 
bad. Sekten stiftede han allerede 
for nogle Aar siden i Chiaago, og 
han bar ogfaa bygget et Tempel 

De Metoder, han bruger for at 
trwkke Penge ud af de troendes 
L,ommer er bl a» at han forhand- 
lcsr sont et kraftiqt LægemiddeL en 

saakaldt Solskinsolie, hvorom et 

tidligeie Medlem af hans Sus- 
stund fmklarede, at det var alsi 
tnindelig Olivenolje, der solgtes 
fcm Solfkinsolie fra Assyrien til 
set tidobbelte af Jndkszjbsprifenl 
Vidnerne i Sagen forklarer, at 

Hammish lever i Herlighed og 

Jorden rundt. 
Den tyske Damper »Archimede.-« 

led Skibbrnd og 10 af Besætningen 
d1·uknedc. Zkibet løb paa Grund 
under Znestormen, som rasede i 

Tor-Idqu jacckedes lyder en Mel- 
ding fra Danzig den 7. Nov. 

siejser Wilhelm ankom den 6. 
Nov· om Aftenen til Slottct Scher- 
brunn i Nærheden af Wien paa en 

fort Visit til Kejser Frants Jofef. 
»Vesøget anses sum et Bevis paa 
Tysklands venlige Følelfcr over for 
Oftrig med Henblik pna Vulkan 
Situationen 

O 

Tet foilyder fra London under 5. 
tx-» at den cngelfke Regering spe- 
kulerer pcm oqsaa at scnde en Krigss 
fifuade rnndt Horden. Men da man 

summe Lug spnrgte Admiralite- 
tot-J Funktionærer derom, fvarede 
in 1u1dnjgende, hnilkct synes at be- 

trcefte Minnen men den balkanske 
Situation staat i Vejen for Pla- 
ncsncs Realifution for nærvcerende. 

I 

Den 5. ds. var Wilbur Wright, 
den umerikanske Flyvemester, Gen- 
stend for store LEresbeVisninger i 
Z-rankrig. Han var Æresgcest ved 
er. Banket, fom Frankrigs Aero- 
sclub gov, og hvor Ministeren for 
kffentlige Arbejder ·prcesiderede. 
Klubbens Guldmedalje og Sport- 

IV He «-I.z,-M« 

Bulgarien og Tyrkiet. St. Pe- 
tersborg den 7. Nov. —- Bulgariens 
dlieprcesentant er bleven instrueret 
fra sin Regering til at gøre Fore- 
ftilliuger hos den russiske Rege-» 
ring angaaende de tyrkiske Fordrin- 
ger, jom Bulgarien anser for uimodi: 
tagelige Russland bedes om at« 

forene sig med de øvrige Magter, 
skaledes at Portens Fordringer 
fan blioe nedstemte2 

s 

Træbt ved Eksplosion Winnipeg, 
D. Nov. —— Paa Grund Trunk Ba- 
nuI drædres 10 Mennefker, og 5 
tout til Skade i Tag ved to utidige 
Ekszsplosionet Man sprængte Klip- 
per med Dunamit Den førfte Els- 

Plosion skete Nord for Dryden og 
lsegraoede 11 Arbejdere under flere 
Tons of Klippestykker. De 7 af 
dem dræbtes, og de 3 koæstedes. 
Den anden Eksplosion skete Ved 

Jngolf, hvor S dræbtes og 1 kom 
til Stadt-. 

Casablanca Kontroversen Paris- 
chk li. Nov. —- Krisen mellem 

Frankrig oa Tyskland, som opftod 
paa Grund af Soldat-Its Deserteren 
im Fremmedlegionen, syness at væ-. 

re bleer afgjort, idet Tyskland har( 
frafaldct de opstillede Kran. BaadeY 
den tyske Udenrigsminister, Or. von 

Schoen og den tyske Gesandt i Pa- 
ris, Prins von Radolin, bar for- 
nndret deres Udtalelser over for 
Frank1·ig. Det er underforstaaet her, 
at ØstrigUngarn og Jtalien begge 
Var raadet Tyskland til at vise 
Refignation 

Glcede, drikker Øl og Kasse o·a 
spiser Kød, men forbyder Paa det 

strengeste alle andre disse Nydelser. 
Enhve!«, som bivaaner en Ends- 

tjeneste, maa yde 25 Cents som 
Offergaoe Ved de religiøse Erre- 

monier anvendes Trækul som RU- 
gelse —- for at »omtaage« Deltas 

gerne, forklarede nogle Vidner. 
Der er tre Klasser i Sekten, og 

de fremskredne Tilhængere niaa 
faste, tagc Solbad og studere· For 
Tommerne var det ikke let at kom- 
me til Klarhed i den mærkværdiqe 
Saa, og Forhandlinqerne har 
maattet 11dsættes. 

Zoologisk Have i Southport 
(Lancasl)ire) er nylig delvis ble- 
Vcn ødelagt af en Jldebrand. En 
Del Dor, deriblandt 2 Elefanter, 
omkonc. 

Statsraad Jhlen i Kristiania 
liar solgt Strømmeu mekaniske 
Værksteder til et Aktieselskab, der 
ljar en fuldt indtegnet Kapital paa 
540,000 Kr. 

En japanik Damper gaar under. 
Tokio den T. Nov. "——— Meddelelsen 
om den japanske Damper »Taesh 
Maru«-J Forlis er naa·et hertiL 
Under en Sturm i Nærheden as 
Etoro Øen sank Skibet, som var 

fyldt Ined Fiskere og Passagerer. 
150 Mennesker druknede. 

I 

En slrute Er Dampskibssels 
skub lmr rilbudt Ulrich Regering 
mod en Godtgørelse nf :»,000 Pd. 
Sterling at etablere en Slfart mel- 
lem Valparaiso og Pananm. Denne 

Messe skal kun uare 12 Tage. Mel- 
slem Antofagasta og Lapaz, Hoveds 
staden i Bolivia, etableredes der 

Jullerede Jlsart fra 1. November, saa 
denne Rejse varer 2 Dage. 

Japanerne paa Formosa. Om 
.Japanernes organisatoriske Ar-» 
leejde law-Formosa meldes, at Jeru- 
sbanen Mem Formosa sra Nord 
ztil Sydeher blevon ·aabnet i For- 

k- 

Prins, der har gæstet Formosa — 

overvaerer Festlighederne og er ble- 
ren modtagen med Begejstring. 

f 

»Es-« 
Calcutta den s. Nov. — Da 

Viceguvernør Fraser i Aftes vilde 
gaa hen for at høre et Foredrag as 
Prof. Burton fra Chicago Univer- 
sitetet, og hun vilde «gaa op paa 
Platformen og indtage sin Plads, 
stormede en ung Bengaler hen imod 
bam og affyrede en Revolver. Ved 
et Mirakkel tændte Patronerne if- 
ke, ogV iceguvernøren slap nd igen- 
um en Dor, hvorved han reddede 
Livet Udøveren af Attentatet blev 
iwiresteret 

Jordsfæln Plauen, Tyfkland den 
Nov. —— Veboerne her blev i 

ag nceget forskrcekket over et 
Jordskaslxx fom fandt Sted i Gaar 
Morges. Rystelsen varede ifølge 
Telearmnmet flere Minutter og Var 

ledfaaet af Eksplosion oq tot-den- 
ljgnende Brug. 60——70 Jordskceln 
har man mærket her daglig den 
sådste llges Tid, nu begynder de at 
aftage i Mængde, men de enkelte 
derimod tiltaaer i Sturke Tempera- 
turen af de varrne Kilder er stegen 
15 Grader. 

is» 
D 

England og LEgypten Den· en- 

eelske diplotnatiske Agent her, Ge- 

neralkonsnL Sir Eldow Gorst bar 
til en Medarbejder vcd Vladet 
»Mokassam« erklceret det for mig- 
tmt, at England skulde Ville over- 

taqe Protektoratet over Ægypten 
eller for Tiden overvejede Spørgs- 
niaalet om en Annekfidn 

Saa lasnge den engelske -Okkupa- 
tjon vedoarede, afgjorde den engel- 
ste Regt-ring, hvor vidtstrakt Selts- 

fmre Ægypten skulde have. Lan- 
det maatte gennem Udvikling oa 

Forbedring af de bestaaende Justi- 
tutioner gradvis gaa frem til Selts- 

smre. Den engelsfe Regering bad- 
de allerede under Forberedelse at 

give Æxwpterne Lejliabed til lanaf 
srørrc Del i Styrelsen af de indre 

Anliagender. Lwis Forføget kraue- 
des med Held, kunde man tage nn- 

der Onervefelse at gaa videre ad 
lseune Vej 


