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Ftysteligt Udvejt i Sydeu. 

Omtring 120 Mennester 
.omtomne· 

Staden auslaas til 
88,000,000. 

Ratten mellem Onsdag og Tots- 
dag i sidste Uge ramtes flete Steder 
Paa den mexitanste Gulf af en sing- 
telig Orkan. 

Der meidtes i Lordags fra Mo- 
Eile, Ala» at fta 75 til 100 Liv 
var tabt og fuldt og vel to Snese 
Fast-fee var dervet paa Grund el- 
ler fotliste, og man antag, at der 

var stet Stade for S4,500,000. 
Stotmen ramte Mobile omtrina 

Midnat, rafede faa i siere Timer 
med en Huktighed af 90 Mit i Ti- 
men. Vandet i Mobile Bugten 
dteves as den stækte Vind op i Bsyem 
og for en Tid var det 7 Fod dbe i 

Wholesale - Distrittet. 
Man var bange for, at man-Je 

havde fat Livet til i de mindre Na- 

bobyet Gukfpori og Biioxi. Dei 
et iiæt Neste, der er omtonme. 

De tenere Eftetretninger vifer, at 

Uvejret hat anreitet ftstte Oben-eg- 
gelse og Stude, end man fka forst 
as antag. Tit Morgen i Gaar med- 

deltes der over Louisville, Ky» at de 

førfte telegrafiste Efterretninger fra 
Den hjemspgie By naaede dertil i 

Sondags, og saa siges der videte, at 

deres Tal, fom er umkommen i 

Mobile oa Omegn ved Stormen i 

Torsdags, rimeligvis vil naa 120, 
stsnt der ikke er omtommen san 
manae i Byen selv. Ved en Som: 
mer Respek, Saus Souci. siges 
der at væke omtommet 39. 

Ejendomstabei i Mobile oa langs 
Bugtens Kost cnenes at ville naa 

rip til 88,000,000 Verd· 

Falt, snm levee paa Den Dauphin 
lidet Mangel paa Fødemidler. og as 
Klæder hat de tun, hvad de hat 
paa Krovpen Det er vcefentligt Fi- 
stete, iom bot der, og detes Hase 
bleo nassten alle fom bortfejedr. 

Det heddet i Rapporten: 
»Im de dpde ftylles paa Land, 

blivet de begtavede. Louisville os« 
Naibville Jernbanen vil itte blive 
i Stand til at genvpiage sin Trafit 
for flere Dage, og andre Banet er 

lammede ved Udvastninger og Tab 
af Telegrasftraade, hviltet umulig- 
gst dei at haandtere Toaene uden 
med stot Vatiomhed.« 

Hasses o; Heatst 

Partierne i New York 
kaaret detes Førere. 

Der er ved en stammelig Overeuss 
kome med Tamnmny lykkedes den 

fremragende Journalist W. R. 

Hearst i Ner York, der ved sidste 
Prassidenwalg spgie det demokratiste 
Parti- Nomination for Præsident- 
embek t, at opnaa sit Pattis Roms- 
nation for Guveknpkembedet i New 

York. Men paa Grund af, at 

Hearft hat vundet sin Nomination 
ved uhcrderlige Midler, lovet frem- 
ragende Demokratet som Distriktss 
advotat Jetome hom, at de paa det 

kraftigste vil arbejde for, at han itte 

stal blive valgt. Der lau fauledes se 
merkt not ud for Hearss med at 

opnaa sefv den mindre Verdighed. 
Det republikanste Parti hat som 

sin Kandidat valgt Chor-les G- 

Hughes, der vandt sig Bewmmelse 
ved Ledelsen of Understgelsen imod 
Livsafutanceselstabetne. Om ham vil 
alle Nepublikanerne i New York 

« famles, og Præsident Nov-seyen ha: 
exkl-tret, at han anser Hughei Valg 
for at være af faa stor national Be- 

tvdning, at han ttodi den altem-deli- 

ge Regel vil holde Taler forssellige 
Siedet i Staten til For-del for den 

republikawste Damme Dei stges, at 

Jetome ogsaa vil »stumpe« Staten 
til Fordel sor Hughes. Det var 

godt om den sejglivede Tammany 
lunde saa et rigtigt godt Jndteyk as, 
at den ille lan dominere New 
Yorls Politik, selv itle naar den 

slaar sig samtnen med Heakst. 

Bestinnlet su- en 810,000 
Ædelsten. 

Fra Paris sortælles under 28. 

Sept» at Mes. Eleanot Reede sra 
San Franstsko samme Dag var 

bleven bestjaalen sor en thestene 
Sten, vcekd 81(),000. En Mand in-« 
tkoduserede sig selv til Mes. Recdez 
paa hendes Hotel sotn Repmsentant 
sor et stort Juvelsirma. J det sank- 
me kom en medinteresseret og 
meldte Mes. Reede, at en stem- 
ragende, bosidende Amerilaner lod 
bende lalde. Hun sorlod sit Bir- 
telse for at besøge hom. Men da 
Mes. Reede lom tilbage, var baade 

«Representanten for Juvelsirnmet og 
hendes Ædelstene sorsvunden. Poli- 
tiet satte sig strals i Bevceaelse for 
at esterspoke Tyvene. De wenn-, at 
det er amerikanste ,,crools«. 

Sinkkelg Czar. 

Komplot mod hans Liv. 
Han vil abdicere. 

Et omhnggeligt laat Komplot 
mod Ezarens Liv blev opdaget i 

Fredagg Ved Arrestationen as to be 
Væbnede Terrotister, en Mund oa 
en Flvindez de blev grebne i Narr- 
heden as en as de mange smaa 
Politibygningek, socn sindes inden- 
sor AlexandkiasPaladsets Enemæcs 
ter i Peterhos 

En Politifnnltionærs Søn og en 

as Slotstjenerne, lorn holdt paa med 
at smugle Terkoristerne ind gennem 
Vagtpostetnes Linjer, blev arrestei 
Iet lom medstnldige i KomplotteL 

Ezar Nicholas ventes tilbage til 

Peteklwf en as de allekncermeste Da- 

igr. Antaaelig var det da de to 

IZniamordekes Henscgt at holde sig 
»sljnlt paa et Sted, hvorsra de kunde 
lstyde Ezaren ved hans Tilbngeven- 
den til Slottet, eller senere under en 

as hans vanlige Spadsektuke i 

Slotshaven samtnen med Børnene 
Fra Waesaw meldes, at endnu to 

Revolutioncere blev studt i Fredaas 
ester summarisl Krigstetsproces. J- 
alt er nitten Tertoristek i de sidste 
Dage studt i Henhold til Mias- 
retsdonn 

Senere meddeles sra Paris, at 

Ezaren ester sotlydende vll srasige 
sig Trinken, og at Rusland vil blive 
styret as et Regentslasb. 

Daatlig 'Hel.bted samtnen med 
Attenttatetne imod hans Liv hat 
bidraget til at bestemtne Ezaren soe 
at ttcklle sig tilbaae 

Han et for Tiden i sinsie Bande. 

Missionsmsde og Hsstfest. 

Lm Gud Vil bliver der Missioan 
made og Høsifeft i Minden, Fade- 
tiksbokg og Upland, Neb. i Dagene 
fra Lnsdagen 21. Okt. til Sondas 
gen 4. Nov. Vennek indbydes her- 
Ved paa det kckrliafte til at komme 

og holde Højtid med os. 

Tilreisende bedes at melde sit 
Komme en We i Fotvejm 

C. S· Bomaarky Find. 
R. 2, Minden Neb.’ 

H. P. Jenfen, Wurst 
N. 1, Minden, Neb» 

Exeuktloa Ticketi to county bit It 
Missouri Voll-y. IesV-. 

solcl at komme-d rotes ( set-oder l t» 5.1n— 
Clus1v0, limited to return until chber 
C. indusin Apply to agents chicqgo 
ä- Notth-Wogtokn III-. 

Situationen pnn Knba. 

Præsident Palma hat re- 

signeret. 

Taster provisorisk Gu- 
verunr. 

«’·’--· 

Hvad man ventede, er stet. Uni- 
ted States er sitedet lnd paa waa. 
Eftet at vi sluttede vor Betetning i 

sidste Nr» var det ligesom der viste 
sig fornyet Haab Em, at Prcesident 
Palma stulde lade sig overtale til at 

fortsætte sont Præsident og gaa ind 
paa de amerikansie Fredsmcegleres 
Fotslag. Men dette Haab viste sig at 
være uden Grund. Præsident Rosse- 
velt bad Palma fortsætte, og den 

tubaniste Kongres bask »am otn at 

taae tin Resianation tilbage, men han 
vedblev at hævde, at den var uigen- 
laldelig. Det siges ogfaa, at Palmn 
er helt newenedbrudt. Man forstaar 
udaf Qrdlyden i Palmas Resigna- 
tion, at han not vilde have fortsat 
i sit Embede, dekfom De Forenede 
Stater var sitedet ind med Aner- 

stendelse af den bestaaende Reaeking 
’og for at hjælpe den ved Banden- 
imaqt at nedlaegge Optørei. Men at 

Ibegge Partier fkulde regnes lige, 
det vak« for meaet for Palma og 
hans Regering. Det er nu ogsaa let 
nol at foritaa. Var Palma gaaet ind 
paa at blive, med Dommen over de 

sidste ftedsundne Balg, faa stulde 
ban jo i Grunden have tilftemt den- 

ne Dom, oa det havde væket en Dom 
over ham selv og hans Parti. Han- 

kvar nødt til at resigneke, hvis han 
islulde give det Udfeende af, at de 

Yhavde meni det alvorligt med Bals- 

!gene. Dei famme gjalt jo Viceprcesi- 
denten Capote. « 

is « 

Det næfte Stridt havde saa værei 
for den tubansse Kongkes at have 

zvalqt en midlektidia Præsident, men 

Jda den i Stedet spredtes, var Kuba 
»uden Negerings-Overhoved, og faa 

spkotlamerede Krigsminifter Taft sig 
Hi Lskdags i Pkcksidmt Roosmns 
TNavn fom midlertidig Guvernør over 

TKuba 

; Dei fynes, fom alle Parter er not 
iaa vel tilfredse med denne Udgang 
as Vanfteliahederne. Særlla er For- 
retningssfolkene det da. Oa det libe- 
rale Parti hat jo i Virteligheden 
Grund til at vaere det, thi det hat 

:jo faaet sin Hovedpaaftand, at de 

ksidste Vala var fortaftelige, aner- 

kendt Det fnnes at gaa hell let med 
Rebellernes Afvcebning. De blivek af- 
betalte og faar Reifepenge til deres 

Hiern. 
Slønt det saaledes synes, fokn Op- 

ftanden med det sannne er nedlaat, 
lsaa landfaettes der dog U· S. Sol- 
date: paa Den. Flere Makinesolda- 

lter er allerede landfnt, og Landfoli 
sdater mobileres dektiL Naat Uncle 
IOam paataget sig Stnret, maa han 
Jjo oasaa viere belavet paa at kunne 

«opretholde Orden. Der er dog ingen 
Tale om Annexation, men Kuba 
stal lun hjcelpes til atter at komme 
i ordentlig Gang med sit Selvftyr3. 

Missionshns for szolk. 

En Redningsmission vil blioe op- 
retM pag Sndsiden i Mihvaukee for 
Søsolk os( Jsetnbanefolt 

Rev. S. J. Homam Finantsfe- 
lretær for Rest-ne Mission, hat sams- 
let P1.0,000; der heb-des 840,()00. 

J Fredags Vedtog Milwaukee 
Præsteforening at stotte Foretagen- 
det. 

Hensigten er at bygge et PMB-sinns- 
huö paa samme Plan som Mills 
Hotel i New York, hvor en Mond 
til en lav Pris san faa et Verelfe 
med tidsmæssigt Udstyr, og som er 

irent og ordentligi. 

Jndtryt fm Reisen. 

For omtrent ei Aar siden ansøgte 
jeg ,,Jcnmanuels daniste, ev.-lutl). 
Menighed,« Racine, Wis. om Til- 
ladelfe til at foretage en Reise til 
Europa dels paa Grund af neb- 
brudt Hellzred og dels for at des-ge 
mine gamle Svigenfotceldre, som 
endnu lever, men ogfaa for at op- 
krifte Betendtstabet og Samfundet 
med Troeissflende i Danmarl« Me- 
nigheden inisdetom mit Begcer med 
megen Velvillie paa Betingelse af, 
at jeg felv Wege-de for Betjeningen 
under mit Fkavær. Jeg git da sttats 
i Vej med at ordne samme. Pastor 
Dahlslrøm paatog sig at prcedite om 

Sondag Fokmiddag. besøge de syge 
og fortette de tirtelige Handlinger. 
Student theol. W. Bondo overtog 
Religionsstolen i Menigheden. Han 
stulde tillige prcedite Sondag Af- 
ten og lede Ungdoms- og Opbyg- 
gel-fesmøderne. 

Med Tal til Herren aftejste jeg 
faa fra Racine d. 26. Juni. Mr. 
Jver Rissen og Jens Jespetsem 
begae af Racine, fulgte med. J New 
York sluttede min Huftru, som i 
Forveien var reist der hen, sig til 
Reffeselsiaben Ligeledes antom fes- 
nere min Svoger A. K Muse fra 
Cbicaqo med Hustru og Sen for 
at slaa Følgeslab. Flere andre Dan- 
fte fulgte med, deriblandl Stræder 
Peterfen fra Northfield, Minnesota 
IF New Yort, hvor vi opholdt os 
fra den 27. til den 30. Juni, maat- : te jeg — til Trods for min BI- I 

l 
I 

-slu:ning om, at Reisen stulde blive 
cn DIE-Zenit —- bolde Mode i Kir- 
ten alle 3 Aftenet. Og til Trods 
for den overvceldende Barme, som- i diese Dage hjemspgte New YortJ 
var det mig en ftor Gliede at mødes 
med min gamle Menighed, som- inin Huftru og jeq altid føler os- 

saa nøje fammentnyttet med paa« 
Grund af alt det, iom vi delte med 
dem i »de ringe Dage«, da Menigi 
heden Var una og lille. 

Den ZU. Juni afreiste vi frn Newl 
York med Dampflibet ,,Graf Wal-« 
der-lee« af »Hamborg American 
Linien«. Reisen var ftorartet, ret 
en Fornøjelsestur. Atlanterhavet 
var aanste stille oa blank iom et 
SpefL Beitet var ntu"tt", Kahylter- 
ne lietvemme, Kosten qod og Our-art- 
ningen ,,firft clafs«. Paa Stibei 
havde vi Danfte et lille Mode hver 
Dag, hvor vi lcefte Guds Ord ozl 
bad tilfammen. Den 11. Juli otn 

Eftermiddagen aflagde vi et lille Be- 
fug i Dom-, England, on den Js. 
Juli om Morgenen git vi i Land i 
Cuxhaven, Hanover, hvorfra vi kur- 
te med Jernbane til Hamborg. 

J Hamboea hat Hotelvcerterne 2 
Priser paa deres Maaltider. Forli 
hat de en almindelig Pris, fom for- 
øges med 25 Fenning pr. Person, 
derfom man itte vil dritte Vin ellec 
andre ltærte Dritte til Maden. 
Den sidfte Regel, Tillaeget, faar 
man intet at vide om, furend Ma- 
den er paa Bordet. J Hamborg —- 

og maafle over hele Tydftland — 

arbejder Hotelpersonalet for iniet. 
Deres Løn forventer de at fan i 
Drittel-enge af Gesteine-. 

Den 14. Juli naaede vi hjem til 
vor Slægt ved Lemvig i Don-nack- 
Den paafølgende Dag, Sundag, var 

min Hilstrus hele Familie kainlei 
for sprlte Gan: eit» Vlditillellen 
for 19 Aar siden, da min Hufttu 
oa feg holdt Bryllup. Dei var en 

stor Glædesdag for oö alle men 

især for mine gamle Svigerfor.- 
ældre, fom længe havde suttet ef- 
ier at opnaa dette Mode, førend 
de ital vandre her-fra. 

Fra den 17. til den 19. Juli 
delioa jeg i Helliggsrelsesmødet i 
N. Nissurn Mederie begyndte 
hver Dag med en Salme eller to, 
hupeefter en lille Stand anvendtes 

cil Fellesbøm Derpaa holdtes en 

fort Andagt, ledet as en af Prie- 
sterne. Derefter indlededes Dagenss 
Sinne as en Jndremisstoncer, hoor- 
cfter Order var seit. Mange baade 
Leegmænd og Priester tog Del. 
Enhver udtalte sin Erfnring i Li- 
oet og sin Opfattelse af Enmet; 
inen ingen Taler optog lang Tid. 
Det samme var Tilfældet under 

Fallesibonnen Der var ingen »re- 
ligiøse Snakkere«. Man meerlede, 
at man sad iblandt ,,de Ældste i 
Jstael«, en Forssamling af erfarne 
Guds Birn. J det hele taget bar 
Modet Preeg af en dyb Ydmygshed 
og Kærlighed For mig var Mo- 
det ass stor Betydning, og jeg er 

taknemlig til Herren, at jeg fik 
Lov til at nyde as de rigse Naade- 
strømme, der under disse Moder 
slød fra Herren gennem hans Nan- 
demidler og vederlvcegede mange 
Hijerter. 

Den 20. Juli blev en Morrkedag 
for os under vort Besøg. Herren 
ksavde nemlig hjemkaldt en af mine; 
Hustrus Brodres Born, som den 

Dag blev begravet. Og samnie 
Dag blev min Hustrus Moder syg 
as Lungebetændelse, saa vi i lern- 

gere Tid hver Dag forveniede heu- 
des Død. Min Hustru blev hos 
Elend-e for at pleje hende. Men alt 
dette og anden Sygdom, som kom 
til, forstyrrede aldeles vor Reise- 
plan. ·Min Huftru runde nu ikle 
folge med, men jeg foretog adskil- 
lige Refser, med nogle Afbrydelser 
paa Grund as Sngdommen. 

Forend jeq sorlod Amerika, havde 
jea lovet min Svoger A. K. Mose 
at folge med ham en Tur igennem 
Landet for at sinde en for ham 
passende Ejendom. Vi afrejste til 

Vejle og sortsatte siden til Fyen 
rq Siælland, hvor vi besaa flere 
Gaarde. J Reglen boede oi paa 
Missionshotellerne i Bnerne, hvorT 
saadanne sandtes. Disse Hoteller 
er til wegen Velfignelse for de tro- 
Ende, som er paa Reise: thi de er 

qode on billige. Der findes inger 
lldslcrnkning as Spiritns og ingen 
Kortespil eller støjende vaørfel 
taales. Dei var øIIslelig, okn man- 

havde noget lignende i Amerik!.l 
Min Sooqu kobte tilsidsl to Guar- 
de i Harristrup Sonn ca. 1 Mil 
frn Kobenhaon, hville han vil for-- 
ene til een Guard. For den første 
betalte han 69,000 Kroner og for 
den anden 79,000. 

Derpaa reiste jeg ned at besnaez 
min gamle Ven og Broder Pastor! 
P. P. Thoreby paa Lolland. Hun 
er bleoen ansat as den Jndremigss 
sion som Missionær for Øst Lol- 
land. Foreløbig bor han ved Holei 
by Station, nien til November flin- 
ter han til Saxløbing. Det var 

en san-d Vederkoægelsestur for miJJ 
Paa den Tut besøgte jeg tillizzex 
Præsterne Batlevold, Levinsen oq« 
Hindhede Paa Lolland holdt jeg 
Z Moder. J Forvejen baode jeg 
holdt min Beslutning om ille at 

holde Mode, med Undtagelse af et 

Par Moder i Kobenhavn ozq et i 

Jylland 
Sondanen d. 26 August prædikedel 

jeg i Hnrboøre og Engbjerg Kirtch 
og orn Aftenen talie jeg igen i Mig- 
sionshuset paa Hariboøre Det var 

onsaa en as Hoftidsdagene for mig 
under mit Beng i Fædrelande1. 
Jeg vil sent glenime Samveeret med 

Pastor Bertelsen og de Hellige paa 
Harboørr. Dagen ester assagde jeg 
et Besøg hos Slcegtninge ved Struer 
og gjorde derlfra en Udslugt til Thv 
nærmest for at besøge noglse as mine 
Menighedsmedlemmers Slcegtningr. 
Ogsaa paa denne Tut hastede jeg 
Erfaring og Velsignelse. Der-sen 
reiste jeg til Rings-hing, hvor jeg 
anlom sent om Astenen og tog ind 
paa Hotellei. 

CFoktsctteiJ 

Cedar Falls-, Ja. 

Ved Kredsmødet i Coulter, Jowa 
deltog 28 herfra Nazareth Menighed, 
og de var alle glade over at have 
været med. 

— Mrs. Chr. Krog er i denne 
Tid i Lindsay, Nebr. for at bespge 
sine Forældre og Søstende. « U, 

—- Sets af vore yngre Mend hat 
veret en Tut i North Dakota for at 

se paa Land, dels ved Kensmare og 
dels ved Danoille; de fortæller, at de 
synes godt om Landet deroppe, nie-n 

da ingen af dem tom hjem som 
Farmejer, maa vi antage, at de allt- 

gevel synes bedre om Cedar Falls. 
— Mrs. Johan Sondergaard i 

Fredsville afgik ved en pludselig 
Død den 12. Sept. og blev begravet 
under megen stor Deltagelfe fra 
Fredsville Kirke d. 14. Sept. Den 
Afdøde blev 68 Aar gammeL 

— P. Berg har folgt sin Farm 
2 Mit fra Cedar Falls til Mr. Por- 
ter for 8,000 Dollars. Der er 40 
Acrses og gode Bygningser. P. Berg 
har saa igen købt 10 Acres belig- 
gende TH» Mit Vest for Normal 
School for 88250; der er tun nogle 
smaa Bygninger paa det Land. 

—-- Hans Krogs Son, sont i lern- 

gere Tid har været lidende af Tar- 
ring, dode 21 Aar gammel den 14. 

Sept. og bliev begravet den 16. fra 
Fredsville Kirke. 

— Maggie Larsen, en af vore 

unae Piger, sont for kort Tid siden 
reiste til Chicago i Bei-g hos sm 
Onkel, har vceret aloorlig syg merk 

er dog nu bedie, faa vi Vil haabe, 
at hun snart maa være fuldftændig 
rast igen. 

—- J Onsdags Aftes Kl. 8 døde 
Mrs. Ole Grav efter tun faa Dages 
Sygeleje, og omend hun har vceret 

spag i de sidstse Aar og for nogen 
Tid siden maatte underkafte sig en 

Operation, kom dog hendes pludsesi 
lige Død overrasstende baade for 
hendes Slægtninge saa vel som for 
hendes mange Venner, og var det 
end tungt baade for Mund og Born 
at stulde sige saa hurtig Farvel til 
den kære Huftru og Moder, saa er 

jo den Herre, som var blevet hendes 
Frelfer, ikke alene mcegtig til at 
laute, men ogsaa til at lage, naar vi 
lslot kommer til ham. Den Afdøde 
efterlader sitt foruden sin Mand fire 
Sonner og to Døttre, hun blev lidi 
over 39 Aar gammel og begravedes 
Lørdag den 22de Sept. fra Nazareth 
Kirle under stor Deltagel-se. — 

—- Ungdoinsmsødet sidfte Son- 
dag blev afholdt ude paa Chr. 
Jubls Farm som er beliggende 2 
Mil fra Byen, der var ikte san 
lille en Forsamling, dog meft cel- 
dre. — 

—- Walter Peterfen, Søn af 
Albert Petersen, befindet fia for 
Øjeblitket i en meget vanfkelia Stil- 
ling, da han er omtrent lam i helc 
den hojre Side og der-for ikke er i 
Stand til at foretaae sig noget. 
Han agter at gaa til Chicago for 
at blioe under-siegt af en dygtig 
Professor og for at se om der mu- 

ligt er noget at aøre ved hans Sim- 
dom. 

—- Sondag den. 7. Oktober bli- 
ver der Altergang i Nazareth Kirie 
med Siriftemaal som begynder Kl. 
10. Sidtte Sandazq var der La- 
segudstjeneste om Formiddagen og 
ingen Gudstfenefte oni Mienen, da 
Pastor Nyrop var reist til Ung- 
domgmøde t Council Blutsp. 

Habm 

For the Aksstksseth Omshh Netz-, 
the (’., st. P« M. N 0. R’y On. will soll 
lickets at one kare- plnS 500 exisopt from 

points when- nno nnd onpsdiird tin-o 
makes rate les-z. Date ot Heile Unt. 2to 
s. good sm- rotnm nntll nnd including 
Oct. 8. IM. 

(’. E. lls note-. Ast. 


