
h 

«l)snilmen" 
is the 

Only sEMLWBEchY 
DANISE Nswskapsn 

Published in U. s. Ä. 

lt is owns-d by 
«Tlls UNlTSD DAleA EV. . «v 

Luni. cuutecli" 

m. s- publjshod by 
Da- L o- ’1. Publ. Hause, 

215 Naht-. 
O 

Ho 
- 

Nr 66 V; 

—- -«-4-""·' 

i »von-Inten» 
It det eneste hauste Bist 
illmetika, der udqaqr 

to Sange 
om use-I . 
ubgives as 

ssslsll ««·». Als UNBE- 
Mtk. »Ist-Asso- 

IksstsNumke sendet 
fm pas sprung-nd- 

— 

« l9. Nutz-; 

Its-«- 

Ctnmon niflnot 
alte us spillet 

Kongkesmaad Loagworth tager 
Standpunkt imod yam. 

Cannons Saat et værdigt, men 

noget mat. 

Lasnge hat« der onst-et kæmpet 
imod Epealer Cannon, men han har 
ellers hidtil syntesi at kunne afpas 
rere ethnert Angreb. Som en xegte; 
,.Stallwakd« stod han imod baadek 
de Vrogresfinc og Follestemningeini Der hande jo ogsaa i den sidfte Tid 
lydt Nester om, at Taft kam til at 

fliite Omgangskreds ——«- deriblandt 
states iasrlig til Cannon —- del-som; 
det repnblilanile Parti sknlde kunne" 

haabe paa Sejr til Efteraaret. J 
samme Netning pegede jo Inange of 
Primcervalgene, fortrinsvis i Ve- 
iten Men Cannon »stood pat«. 
Han lod klart og tydeligt forftaa, 
at han var Kandidat for Genvalg 
til Speakekftillingen i ncrite Kon- 
gres. Men saa faldt en Bombe 
fra en Kant, bvorfra Cannon ilte 
havde ventet den« og fom han ikke 
kunde asparere. 

Det var en Erklæring som Kon- 

gresmand Longworth fra Ohio, 
Rooievelts Svigetlam lod offentligs 
aske sidste Torsdag efter et Bei-g 
hos Prcsiident Tast. Erllæringen 
lyder iaaledes: 

»Jeg vil modicette mig Mr. Can- 
nons Valg til Speaker, ng jeg vil 
get-e det paa en Maade, lom jeg 
anfet for at være passende og virks 
ningsfuld nok til at bilcvgge Stri- 
den indeufor mit Parti, nemlig i 
let repnblikansle Caurus-. For fid- 
ste Kotigrch blev vol-it fattede ieg 
den Veilntning, at Cannon ikke kan 
blive genvalgt til Spealer. og jeg 
er iiden blevet bestyrlet i min Me- 
ning gennem Korrespondancer og 
Samtaler med mine Kollegen Jeg 
hentnder her ikle til dem, som tidi 
ligere bar staaet i Opposition till 
dam, men til dem, der ligeiom jeg 
hat unt-erstattet ham. Jeg er als-» 
folut overbevift om, hvis alle er tilj 
Stede i det republikanlke Caurus,» 
at Cannon ikke san blive genvalgtI 
til Sveaker. ! 

»Som Mond betragtet, hat jeg 
den dybeste Agtelfe for Eannom og 
jeg hat den hsjefte Respekt for hans 
udmærkede Kampiver. Jeg har fern 
Gange unt-erstattet og anbefalet 
ham til Speaker, stemte site Gange 
for hans Valg og een Gang mod 
hans Aficettelie; men det kan jeg 
ikke gare oftere 

»Im gentager, at jeg vil mod- 
sætte mig Mr. Cannons Genvalg til 
Speater, og" at jeg er aldeles sitler 
paa, at band Genvalg er umuligt. 

»Im vit, alle ital foritaa, at jeg 
figek dette helt og holdent paa egen 
Risiko og eget Anfvar og as egen 
Dritt« 

»F Betragtning af Zpeater Cons: 
nons utvivlfonune Ertlckring at han 
et Kandidat til SpeatekStillingenl 
i næite Sonate-, ttor jeg, det er en- 

Pligt for dem af as, der er Kandis 
datet til mefte Kongees, og fom hat 
siort as en Montag om, doad vii 
sit foretage os med Oealyn til dette 
syst-sinnst at lade Alma-heben 
vtde vokt standpuatt 

sae kann-n ikke Wem-set 
and deune Waa. Ia davde set 
met Unschuld am san sat Osm- 
didat eller ist- da var det mtn 
Mat M- at udtale misq tu sat- 

Itd IIM its vilde M til 
M. sen da can-von l sin- 
Hokedksa under dem- W 
II i tin HMI Itsan III W 
III MW tot MU- 

lingen til et ,,issne«, har jeg for mitf 
Vedlommende itke i Sinde at lade 
det gaa upaatalt hen. 

Denne Erklæring er til at blive 
klog paa. J Lørdags offentliggjors 
de Cannon saa folgende Svar: 

»De Love, som er blevet vedtaget, 
og det republikansle Partis Retord 
i de otte Aar, jeg har været Spen- 
kcr,, taler for fig selo. Jeg hat 
gjort, hvad jeg har kunnet for atv 
faa disie Love vedtaget. Jeg hats 
samarbejdet med den republikaniles 
Majoritet i Kongressen under For-I 
faget paa at sætte Partiets Stemsl 
pel paa Landets Lomh og jeg liarf 
ingen Undstyldning at gøre for denj 
AndeL ieg lfnr hast i Natioiietls, 
Lovgivningsarbejde. l 

»Unser den nuvmende Valglampi 
ital jeg for mit Vedkonnnende gøre, 
liuad jeg kan, for at faa en repus 
blilansk Majoritet i Hnset under» 
den sil. .Kongres: thi nden en res- 

pnblilansl Majoritet i Hufet, vil 
der ilke blive repnblikanfk Speaker. 
Hvis ieg bliver genvalgt til Kon- 
gresmand, vil jeg deltage i og bøje 
mig for det republilansle Caurus’5 
Villie, og Longworth vil, ifølge bang 
egen Erklæring, faavellom hver ene- 

fte Republikaner i Hniet gøre det 
samme. Detfor vil jeg ikke trættes 
med Kongresmand Longworth am- 
hvetn der fkal blive Speaker af nee- 

fte Kongres, og der er i denne Sag« 
ikke Rum for en Misforftaaelse mel- 
lem Konntesmand Longworth og 
mig lelv. 

Puls nagen kepublilanfk Kon- 
gieskandidat der stiller fig til Valg 
paa det republikanfke Balgprogtam, 
trot, at han kan styrke sin Stilling 
ved at love legerne, at han ikke 
vil stottet mig i det republikanike 
Caucus, vil jeg ikke niodscette mig, 
at ban giver dette Løfte Den ene- 

ste Prøve, iom jeg vilde scette en 

repnblikanfk Kongreskandidat paa, 
er denne: vil han, hvis han bliver 
valgt, være til Stede i det republis 
kanike Caurus og rette sig efter dets 
Beilutninger i Hufet og vcere med 
paa at vedtage Lode, der er i Overs 
ensstemmelie med det repnblikanske. 
Partis Politik.« 

Da Longworths Erklæring blev 
offentliggiort fka Beverly og lige 
efter et Bei-g hos Prcciident Tast, 
saa slutter man, at Taft staar bagf 
ved Longworths Erklæring. Den- 
Slntning gjorde Cannon ogiaa, da 
han havde læst Longworths Ertlæs 
ring- 

Fra Cincinnati forlyder det, at 
irefnragende Republilcmere mener, 
at Longworth hat handlet klagt og 
vundet flere Tusinde Stemmer for« 
sit Genvalg i November ved at er- 

klæke, at han itkc vil stemme for 
Tannen til Spulen . 
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Koleraen i Rusland E 

d 

Den griber frygtecigt om fig. 

St. Petersbokg, 19· August —j 
En Uch KolerasRekord for Russ; 
land offer 28-944 Tilfaslde og 10,-. 
723 Ttdsfald· Det famlede Antalk 
Mennesker, som har været angksbet, 
af Koleraen i Rusland i Aar, er; 
112,985, as hvilke 50287 er dsde.; 
Dtdeliqhedspwemän er 4US Dis- 
se Tal er meddelt af W- 
teauet og better i Ist thævnte 
Tilfælde Ugen fta 7 til Is. August 
Immer-ne fka Dei rsde Koks ask-, 
tvdek at Tollen-i Virteliqheden et 

met Ums-, idet det er absolut 
umulig at reqismke ethvert Ists-c- 
de km Epidemi cf san start et Om-: 
fang 
ff Pinsels-ne fort-ice qu blev 

1,M W Im bei doufke Kos« 
XIWM UIN sen Kuhoudssirisi" 
M um ek- Wust-sp-skopiu- 

sen; 769 fra SamarasProvinsen;I» 
416 sra Voronezh; 411 fra Tereksz 
Distriktet; 352 fra K«herson-Provins l feu; 324 fra Krim; 333 fra Provin- 
sen Tamboo og 325 fra Proviner « 
StavropoL 

Sundhedskommisfionen i Hovedsi 
staden udfolder et energifk Arbejde«s 
for at hindre Koleraens Udbrede1se.z 

Fall-samme- 
Sinnlimnveä 

lijcmspger vestrc Montana og July-L i 

Maugc Mcnncfket er omkommet,L 
og Millionets Værd af Eicns 

» 

dom gaar op i Lucr. ?- 
s 

Zpokane, Wash» Li. Aug. —- 50 I 
Mennesker omkomnc i og omkring" 
Mailand Jdaho Ejendomstab Pisi» 
00(),000. Jlden har ikke grebet læns ·«. 
gern om fig jiden Lordag Aftm Z. 

Byen Mullen er formodentliak 
sikker, men trues dog af Jlden. 
Elk City meldes ikkeibrændt. Fike 
eller flere er omkommen oed Bran- IT 
den i Ncrrheden af Newport, Wash. 

180 Mænd af Forsttjenesten fav- 
nes i »St. Joseph Country«. 

Byen Tast, Mont., er but-not Z( 
Salteze er omgivet af Jlden. De- 
borgia og St. Regis trues alvorligt. 
Haugham Mont» meldes odelagt 

En uafbrudt Strcekning af Jle« 
raier fra Thomion Falls, Mont.,l« 
til Jdahos Grænse, 50 Mil, og De- ! 

le af Belkncm White Pia-e, Noxon 
og Her-on brænder. —Flammern,e 
rafer i GnllatinsSkovem Mont. 
Thompson Falls er i Fore. Anatone, ; 
Aiotim Counth Wash» trues med 
Ldelwggelse Selo ind i V. C. bræns 

« 

der det. Avery, Jdaho, er odelagt, 
og Folk flokkes til .Tekoa. Neihart, 
Mont» sigeiii at vasre i Brand. i 

Zaalcdeci loder de forte tclegras 
fiske Meddelelser i Gaar fra i Zøns s 

bog-I, og i Tag til Morgen lyder 
LIioldinacrne fra i Gaar paa bl. a» 

at Listen over omkomne iorøges, 
men noget bestemt Antal kan ikke- 
ovqiocsz endnu Man mener Jlden er 

main. 

i 

i 

Einar Mikkelsen 
lidt Skibbrud. 

København, 19. Aug. — Eingr« 
Mikkelsens Ekspedition, fom affejle-" 
de den ZU. Juni 1909 med Stil« 
,,Alabama« for at føge efter Ligene « 

af Medlemmer af Mylius Erichfens 
Grsnlandsekspeditiom forliste i w- 
bei of Vintren paa Grønlandskyfcm 
Herom indløb Meldinger i Maor. 

Kaptajn Mitteler og alle hans 
Kammemter blev reddet, og det lut- 
tedes dem at komme i Land pac- 

ShannoniØerne udenfor Kyfcen as 
Rang Wilhelms Land. Her bieu de 

noliq taget om Bord i et andet 
Stil-. 

Meldingen am Zorliset og Ve- 

fastningens Redning indlsb til « 

Trankst med et norsk Leute«-ib- 
som havde vætet vaa Togt i Polac- 
hat-et 

Kriftiania, 20. Aug. — Rein 
Iedkemmek as Kaptain Mittels-Ins 
Endeditiom im led Skibbknd iid- 

fte Mater m Wien as det sftliqe 
Umkan ankam til Aaleinnd i 
Our med en Umwand te mel- 
det, at Miit Bis-lieu oq Ma- 
mukstm pas »Und-ma« faktiatte « 

M M uprdliqe Creusas-d eiter at 
Mit-C vor formt Imin Erich- 
ieus Ae bcev Mc fund-t. im M 
W at um im M M nnd 
en Was-. Mod fonds man 

Ists-Im ON si Iris-Tons Led- 

W 
Blandede Meddelelsek 
W 

Det Rygte, at der sfulde være 

tet Brud mellem Taft og Roofes 
)elt, modsiges bestemt af besse- 
BraIsident Taft har travlt med at 

Iffatte en-Skrivelse til den repns 
ilikanike Fianipagne-Bog, hvori han 
iil redegøre for sit Standpunkt 
Don er villig til at staa paa iin 
Zvvgivningsrekord i progressiv Ret- 
iing eiter Partiets vedtagne Plat- 
korni. 

Eiter hvad der meldes fra Wash- 
ngton ier det ud til, at ljele Ca- 
tros Familie er blevet udvist af 
Benezuela Et Teleqrani til Udens 
-igs3departementet fra den ameri- 
"anite Legation i Carcras meddes 
er, at 46 af Caftros Slægtninge 
ig Paarørende i Gaar afrejste til 
Borto Nico, efter at have faaet 
Baalceg ocn at forlade Landet. 

stlge indløbne Meldinger til 
Washington D. C» griber Skovs 
irandene i Montana mere og mere 

im fig, og der behøves yderligere 
10 Kompagnier Soldater til at at 
iistaa Foritvceienet i dets Sluks 
iingsarbeide. General Wood gav 
Den 19. ds. Ordre til 5 Kompag- 
iier af 14· Jnfanteriregiment am 

it afgaa til Glacier National 
Bart og Blatkfeet og Flathead 
Keinvationexne Det ier ud til, at 
nogle af Brandene er paafat 

. 

Dahlmanu og Shallenberger. 
Beretningerne fra Primærvalgkams 
Den i Nebraska lød i Gaar Morges 
ma, at Dahlmans Majoritet er 

krunwet ind til 200, og Shellenbers 
1er vil ,,conteste« Nominationen. 
Stemmerne skal tælles over baade 
i Douglas County og flere andre 
Zteder. En fremragende Demokrat 
i Omaha, hvis Navn ikke ncevnes, 
!rklærede: »Guvernør Shallenbers 
zer er gennomineret uden Skygge 
1f -Tvivl«. i 

Den republikanske Kandidat Al- 
drichs Nomination er hævet over 

Il Tvivl — mellem 4,000 og 5,000 
Maioritet —- 

— 

Jllinois Central Banekompagni 
dar begyndt Retsforfølgelse mod tre 

If sine tidligere højtftaaende Em- 
dedsmasna De anklagedes for Del- 
Igtighed i en Sammenfvcergelse, 
jvorved Kompagnict er bleven fnydt 
7or 81,500,000 paa Vognreparas 
:ioner. — 

Te arresterede Mcend er tidligere 
Eolleger af den afdjde Prcesident for 
Rononbanen, Jra G. Rawm fom 
Forleden fandtes død i sit Hjem i 
Thicago, dræbt af en Kuglefra sin 
sgen Revolver. Deres Navne er: 

Frank B. Herrimam General Ma- 
Iager for Illinois Central Bauen 
cndtil 15. Marts 1910; Charles L· 
Ewinkx General Superintendeut 
wer samme Baues Linier Nord for 
Dhiofloden til l. April 1910: John 
N. Taylor, General Forvalter for 
amme Bane til I. Marts 1910. 

Fort-den de tre nasvnte on afdsde 
Zka G. Rawn nævnes s mindre 
dtftltaaende Funktionasrer fom med- 
delagtiqe i Stande-leih 

Rot et Styx-wisset Rom, Absag. 
—- Lsitnant Vivaldi as den italien- 
ke Heer blev den-Ist i kam idet sen 
md lin Viola-te Mde ned tm en 

Rhone Bild-. den havde eløtt 
It Tut mes sin Wolfsst- fka Imp- 
stlle til M Mitt- ss IM fka 
III-, oq var pas Ums-usw da 
M- Imme- 

Jorden rundt. 
For fri Kristendom og religiøs 

Fremstridt er der den 5. ds. aabnet 
en inetrnational Kongres i Berlin- 

50 Hase i en Landsby i Nærheden 
af Saragossa, Spanien, er ftyrtet« 
sammen, fordi de var bleven under- 
skyllet af Band fra en Sidekanal 
til Floden Ebro. 

Den L. internationale Kongres. 
for Elementærnnderuisning aabness 
des den 4. ds. paa Paris’ Univer- 

sitet. 10 Stater, deriblandt Bau-; 
mart, var repræjenteret. 

O 

Under en Rotur paa Helgeaa ved 
vKriftina·5«smd, Staune, Sverrig, 
druknede Vagtmefteren i Rigsbans 
kens Filial og Hovmefteren i Tea- 
terrestaurationen Natten til ö. Aug. 

. 

Selma Lagerløfs Nobelprcemie — 

— 140,000 Kr· — var truet med 
Beikatning, men er nu bleven fri- 
taget as »Pröfningsnamnden« i 
St. Kopparbergs Len. 

I 

Good Templar Ordenen i Norge 
er i stærk Tilbagsgang.. J det for- 
lwbne Aar er 31 Lager bleven neds 
lagte, og Logen i Christiania har 
mistet ca. 2,000 Medlemmer. 

I 

Fredkongressen i Stockholms Del- 
tagere havde den 4. ds. Udflugt til 
Saltqubadem hvor der blev spist 
Middag og fholdt TalerL For Se- 
nator Mechelin og Finland nd- 
bragtes der et Leve. 

Forleden opdagedes det, at den 
folkevalgte Borgmester i Lutzau i 
Øfterrig hverken kunde læse eller 
fkrive Sau blev han fendt til et 
Kursus for at indhente det forfsimte 

Fra St. Peterssorg telegraferesl 
den 6. ds» at i Løbet af- de sidfte 
24 Timer er der indtruffet 102 nye 
Tilfælde og 29 Dødsfald af Kolera. 
Det famlede Antal af Kolerapatieni 
ter et nu 719. 

i 

Nordmændene har nu forlccngtl 
1190 Kr. i Erftatning af de Lappen 
hvis Rensdyr i Vinter indvandrede 
til Not-ges Skove. Det synes Lap- 
perne er for meget, og de vil nu 

henvende sig til de svenske Autori- 
teter om Hjoelp. 

Store Underflæb. Berlin, 6. Aus i 
gust. Til ,,Lokalanz.« telegrsaferess 
fra Konstantinopel: J den kejferligel 
Fezfabrik har man opdaget store 
Underslæb, der efter Forlydende be- 
lølber sig til 73X4 Mill. Mark. Den 
tidlikjere Direktsr og flere Funk- 
tionceter er artesteret. 

I 

En farlig Pein-T Lissabon, s. 

August Fra Rio Janeiro vielbes- 
at Print Ludvig af Braganza, Kei- 
fer Dom Pedro ll.s Barnebarn, 
er ankommen dertil fra Marseille 
om Bord pas Damperen ,,La Pla-« 
ta«. Politiet forbsd bam at aaa i 
Land, hvorfor han reiste videre til 
Argentino. 

To Panferlkibe er af Tnfklmid 
folgt til Tykkiet for 18 Millione- 
Mark. — Man maa like tro. at dette 
lieu-den at TvMand bar begundt 
at indlkrwntc Hn Flaudekustninq. 
det et date et Var fortkldede Silbe, 
lom laqtms can W gode not til 
Mit ds- Ms stal konkurnre 
med England 

. 

Lisele Oft-I bund Reuters Our 
mu nistet-, ftp-s der freudig For-l 
baut-linke W Aha-las seh-Ist 
sg den Wit- Uandt l Lou- 
don am et stahl-an til AMI. 

Samtidigt forhandler denne Stats 
Gesandt med den britiske og den 
franfke Regering om de i det ameri- 
kanske Forslag indbefattede Spørgss 
maul. Det britiske Udenrigsminies 
rium har tilkendegivet sin Tilfreds· 
hed med det af de Foreuede Stater 
stillede Forflag til Ordning af Li- 
berias Vanskeligheder. 

En vellykket Flyuetur over Ardens 
nerne. Den tyfke Flyver Lindpains 
ter er, efter hvad der fra Paris te- 
legraferes til tyske Blade, forleden 
fløjet over Ardennerne Hatt steg 
om Eftermiddagen op fra Flyvei 
pladsen i Moufon og satte Kurfen 
hen over de tlipperige, skovbevoks 
sede Egne ved Vouzir, Buzancy og 
Chesne; derefter fløj han over 
Bjergtoppen Aisnestales og lande- 
de endelig Velbeholden i Mourmelon 
ved Chalous. 

Den tilbagelagte Strcekning be- 
løber sig til s« Kilometer. 

Danik-amerikanfk Tyv paagrebet 
i Norge og undvegen. «Drammen, 5. 
August. J Morges Kl. 4y2 er en for 
Tyveri af 5000 Dollars i New 
York efterføgt Person bleven an- 

hobdt paa en sGaard i Botni i Jarlss 
berg Amt, hvor han i ca. 14 Dage 
havde boet under falsk Navn. Ar- 
reftationen foretoges af en Detektiv 
fra Christiania. Tyvens virkelige 
Navn er Leon Haner Marchen, han 
er dansk af Fødsel og 81 Aar gam- 
mel. Han blev indfat i Holmeftrauds 
Fængfel, men ved 8 Tiden i For- 
middag saa han sit Snit til at rem- 
me, og endnu er han ikke grebet. 
Han havde været Bogholder hos det 
Firma, har han bestjaalet. 

Kolerafkrcek. Som meddelt i Fre- 
dags har Kulgrubearbejderne ved 
et starre Murebrug i Rusland ned· 
lagt Arbejdet og spredt fig for alle 
Binde til deres respektive Hjem. Et 
Par Hundrede Havnearbejdere i 
Maropol og flere Hundrede Grube- 
arbejdere i Sydruslands forfkellige 
Egne har fulgt Eksempel Et Sted 
er der foretaget flere Arreftationer 
af Arbejsdere, der ophidsede Befolks 
ningen mod Lægerne 

Dette fidste Element fynes i det 
hele taget at danne den størfte Hin- 
dring for Bekæmpelie af Besten- 
Befolkningen tror mange Steder, at 
det er Lægerne, som bringet Kale- 
raen med fig, og derior Hat Knat- 
salvere let SpiL naar de ophidfer 
Folket imod Sundhedsforanstaltnini 
ger. 

Kolera i Italien. Rom, 20. Aug. 
—- Premierminifter Luzzatti kom i 
Gaar tilbage fra en Tut i Landet 
oq iammenkaldte ftraks et Kabinetsi 
made til Drøftelse af Koleraepidei 
knien i Provinierne Bari, Foggia 
og Leere i det indvcitlige Italien. 

Alle de Forboldsregler, fom er 

truffet til Vekænwelfe ai Evidemiem 
blev .godkendt, oa det blev mcddelt, 
nt de Lasger. ioin er udiendt ior at 
beicrtnve »Besten« innes at bahn- nas- 

ret bcldiae not til at bearekniv den 
til de iaa Siedet-, lwor den førit 
oistmadte 

Der rande imidlektid itor ngt 
for, at Flnqtninaerne im de anzuseh- 
nc Sieb-er can ist-e Smitten nnd 
iiq til Siedet-. iom ists tidliqeve se 

apart-bet- Trani innes mit-n Moc- 
ket iom Fthe af Panikkew ALM 
Menunefker. dst vit iine unt-tat 
Wind-ten of Vefvlkninqem er flvss 
tet im M. ca liqe im ais-m it 
flhatet ita Bari-tu 

Mute um« et Ovid-nies- v- 
kommst til som. dem-st- Iss U 
Wust-. TA- sar W Bis-II 
ai Zugs-Wen W W htt. 


