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vpanm ne i Morokko. 

For tidlig Inbel over Seiten. « 

Nyt Nebetlagp Ny Forstitrkning 
sendet-. 

Tet er ikke lcengere iiden endi 
Fredags, da det berettedes sra 
Madrid, at der var festlig dekoreret 
og iilnniineret iAnledning af bespan- 
ike Vaabens Seite i Afrika, færlig 
Jndmaelsen af Gnrnaa Vjerget, 
Mann-Wes stcerke Frestnina Man 
saa i denne Ecjr en "for Spanien 
æreinld Afilntning paa zirigen i 
Afrika og haabede paa Troppernesz 
fnarlige Hjemkonist J officielle 
ziredie føidte man sig overbevist 
om. at Maurerne saa godtsunc hav- 
de opqivet lnannme Reigen-Z Af- 
slinning vilde vække patriotisk En- 
tlmiiasine vg ftyrke Ministeriet 
Manra. Ja, faadan bereitedes der. 
Men nu bereite-Z der under Z. Ott» 
ogiaa fra Madrid: 

der er inodtaget ncerinere Eiter- 
rctningcr oin diampen -i Morokko 
for to Tage iiden nielleni Spanier- 
ne qg Maukerne. Spanien tabte 
245 Mccnd, dræbte og faarede, 
hvoriblandt Gen. Die-; Vicario, 
ioni drcedtes En enkelt Bataillon 
fik 19 Lfficerer og 80 inenige sau- 
rede. Maurerne trat fig fsrft til- 
bage for Spanieknes Fortrop, som· 
stottedes as Artilleri, men de stille- 
desig gradviei Stagorden bag Ar-» 
ganHøjderne og Mount MillanJ 
og da Spanier-ne kom ind i den 
klippefulde Huivej under dereö 
Stilling, hvorHesten nceppe kun- 
de staa, angreb Maurerne dem 

frygteligt. -.:" 
« 

Avantkolonnen under General 
Vicario ordredes tiibage, zog Tit-» 
bagetoget foregik i gdd ersen un-« 
der Beikyktelie af Mastiiigevcerer, 
da General Vicario btev skudt ogi 
fatdt as suiHesLGeneratTovar over-l 
tog iaa noinmandoein og efter en 

haard Træfning blcv Manrerne’ 
ilaaet. » 

Man Var her sorstaaet, at Rege-» 
ringen esier Raapføreifc nied Ge-« 
neral Marina iMorokko har defini- 
tet at forisætte Angrebene paa 
Maurerne. Der vil blive sendt en 

Forstcertning af 15,000 Mand til 
Afrika, vg et Regiment Lanfenerer 
er alle-rede afreist HMonnt Garn- 
ga vil blive ftadig besat af spani- 
erne og vider re vil Spanierne holde 
et stort Territoriuni med Tituan 
soin Basis besat, indtil Mokokko 
har betalt en Stadesernatning af820,000,.000 i Fra Paris meldes saintidig, at· 
Frankrig og Storbritanien ikke vil 
tillade Spanien nnden midlertidigi Beiættelfe af LandiMordkko for 
at indvrive Stadeserstatning. Sta- 
dig Beioettelie af Tetuan og Om- 
egn vil de icette fig imod. 

Mulai Hasids 
Grusoinhed. 

Paris, 2. Okt. — J et Telegram 
til »Matin« fra Fez hedder det, at 

Trvniireetenventen El Roghi, iom 
blev eurettet i Midten af Septem- 
ber, at Genitand for den grnsanv 
ste Miphanvling fra Malt-i Dafivd 
Give Sultanen vg hani Kammer- 
tiener kastede den nlvkkelige Pre- 
wide-in iom par bundet paa Hien- 
der og Fahl-en ind i et Livebnr og 
ophidiede Lmrne, ivm kastede fis 
over ham og tilredte ham paa det 

fngteligste.. » z 

Da Løvernei omiidee forsod El 
Mghi. somlaa ubepirgelig, trat 
Miclai Hafid in endnn levende Of- 
fer« nd as Bin-et, heldte Lampeolie 
over heim vg satte Jld paa de son- 
deerevne Klæder Da Jlden 
ilukkeves, var der ikle andettilbas 
ge af Ieonpreetendenten end bei 

·« 

.- fotknllede Ven. 

Fra Livets Festen-. 
For ,,Danskeren«—Af John Larsen· 

Pkæsident Taft blandt Monumente 

Præsident Taft er ikke bange for 
at slaa af paa Principperne for at 
stabe sig Venner. Sandheden her- 
af Inaa man da cfcer jndwmme 
efter hanö Beil-g i Saltsostaden. 

lDet er ikke forste Ganq, at en For- 
enede Staters Priesident bei-mer 
Hlltab og »prcediker« i Tabernaklet; 
men det er nok forste Gang. at en 

Prwfident faa aweled forglemmer 
sig selv. sin Stilling ug sit Anwar, 
at ban betrceder det hojeste Mor- 
monprcefteskabis Talerstol for at 
koknplimentere en silikke sont den, 
der leder Morn1011kirke11. Nonse- 
vell talte vel fra saInine Trlbnne, 
da han sont Prresident besesgte 
Utah-Z Hovedftad; men hanc- var en 

kraftig Moralprcediken for de for- 
vildede. Prcesident Taftsz Tale ai- 
ver mere Jndtrykket af at vcere en 

Slags diplomatisk llndskyldninq 
for, at ikke hele Landetsz Beson- 
njng har ladet sig indcnelde i Mor- 
monkirken. Allerede hano Tekslk 
»Et mildt Svar dcetnper Vrede: 
men et bittert er vækker Fort-Ir- 
nelfe«, viser hanö forhandlende 
Standpunkt over fdr og hans 
Leflen med det amerikanske Sam- 
fundg Kraftbyld. Tasts var en Zei- 
tisk Stilling, og forunderlige Tan- 
ker maa have gennemkrydset hans 
Siael, da han stod i Begreb ined at 
betræde den Talerstol, hvorfra saa 
mange giftige og fjælsfordaervende 
Løgne gennem det fidste Halvhuni 
dred Aar har vaeret prædiket under 
Kristendommenø Kappe og l dens 
Navn Men Fristelsen var for 
stærk og Taft for svag, og saa blev 
Sandheden paany korsfæstet Holl- 
ken Forflel imellem Prcesident Taft 
og Vicepræstdent Echuyier Colfax. 
Colfax holdt ogfaa Tale for Mor- 
nwnerne —- det var i Tredferne, 
saa vidt jeg ljufkerx tnen han var 
ikke bange for at se Ondet i Zjnene. 
llforbeholdent forelaade han Mor- 
monerne Fleykonerietö Bebt-ritny 
gelighed og formanede dein til at 

afstaa derfra og blive gode, loyale 
og hcederllge Borgere. Lg det var 

oveniKøbet paa en Tib, da det 
kunde brere farligt nok at røre ved 
Morinonismens Eiendommelighes 
der. Det ser Tidsaandeth der har 
paapirket Præsident Tast. Den be- 
mægtiger sig Tiber, Forhold og 
Mænd, llge fra den ftørfte Person- 
llghed til den mindste. Pan alle 
Samfundets eraader bejer Reli- 
gionen sig for Tidsaandens Magt, 
og iaaledes vil det vedbllve, indtil 
Maalet erfuldt og Han kommer, 
fom har Kasteskovlen r sin Haand 
Da stal Hveden og Avnerne adskils 
les. Og det var ingen anden end 
den berygtede Senator Smoot, Po- 
lygamisten, der introducerede Lan- 
dets Præsident til Mormoneliten. 
At tcenke sig Mulighedenl 

Præsident Taftö Formaning, at 
man itke staltaenke paa Hcevnjor 
Uret, man hat lidt, kan næsten an- 

tyde, at der forespcevede ham en 

Mulighed For« at den Tid kund-· 
komme, da Mermonerne --faar Lei-« 
ighed til at indiri dered praestelige 

Tder og,edeloegg·e denne Nation- 
fom en Heevn for zen fvundenTids 
Mellemveerende Derfom del var,«- 
hvad Praesidenten havde i Tankens 
saafkunde han godt have sparetk 
Uleiligheden; for hang Okd vejerl 
kunlidt imod de hemmellge Evens 

Praestdent Taft beklagede i sin; 
Tale Reiten-Z Forvendelse og det 
fotdærpelige Gøglespil, som den 
Idministrative Myndiqhed saa ofte 
tpstiller i De Iorenede Staterz men 

han neevnte ikke et Drd otn det 
Absteigend-, Fasten-el- Wen 

vhvad har Taft at kluge over Lovens 
Haandhoevelse, naar han selv um- 

gaas med Loveng Overtræderel 
Og hvad Respekt for Loven kan 
man vente hos et Folk, hvis højeste 
Myndighed og lovgivende Forsams 
ling bibeholder isin Midte Mænd 
som Senator Smoot — der jom 
Senator vilde vcere umuligihviltet 
som helft ander civiliseret Land paa 
Jorden —, og hvis Prcesident kom- 
promitterer sin Vcerdighed og Na- 
tionen-s Principper, sauledes som 
Taft gjorde i Utah? Der hele er 

rigtiqnok et kosteligt Skue for den, 
der ljar mindste Sympathi tilbage 
fosr Sandhed øg Moral. Man kan 
snart fristesz til asl tro, at der var 

Sandhed i Brigham Youngs Ord, 
da han sinTidsagde, at saa længe 
han ljavde Penge nok, saa lunde 
lJan købe de Forencde Staters Kon- 
gres; han harde gjort det for og 
knnde gørc del igcn. Det var den 
samme Gang, da han, trodsende 
den nye Lov imod Flerkoneriet, 
fagde til Folket i Utah: »Brødre! 
tag tun alle de Koner J vil«. Jkkes 
Mormonerne i Utah tilgiver aldrig 
Taft denne Streg. At han saa al- 
deles gav sig Mormonerne i Voll-, 
var et ufortjent Slag i deres An- 
sigt, der bar ftaaet Last og Brast i 
Kampen for Sandhed og Frihedi 
Utah. Affæren vil stade det repa- 
blikanfte Parti, der af mange Verl- 
gere Landet over i langTid hgsk været bestyldt for at være Skyld , 

at Mormonvæsenet vedbliver at 
trives. 

Merk! 
Vj sei- us damit- ("-aiig tum- 

gon til at iiiclskr«-itke Binde-is 

l«-1-s(-St«fp:i;i Grund ni. sit wir 

sxtztttsnmskinc i tlissis Ditgts un- 

(icrg-mr.hvm1 nmupxin lIiigislSk 
kstliier esu ,.»v(-rimuling". singt-t, 
iler ist« Muse-r noch-endigt usil 

Brauch-m sinnt ilen gotmekmgik 
Yi i"»r(-tr;ckk(sr sum Misme sit 

iiilstsnilos ·-t Numnmh sit-i La- 

stsrms kkin vi(l«-. livurfur vi ilkke 

kmi loner- smi tut-geh sum vi 

plestix For en 2 it Li Ditge inna 

vi wette Typvr nie-il Austritt-rni- 

snni i »Hast-nie- I)«g(s"« 

W. J. Bryans 
Sølvbryllup. 

Lincvlm Nebr» 2.0kt. —- Mr. og 
Mus. William J. Bryan feirede de- 

resSølvhryllup iGaar i dereSHjem 
i Fairview. Tre Receptioner blev 
l)oldt. Den førfte var Kl. 3 om Ef- 
termiddagen for Naboerne rundt 
om Fairview; den anden var fra 
Kl. 7 til 7:30 for Arbejderne ved 
Bryang Apis «The Commoner«, 
og den tredie og største var forFols 
let i Lincoln og Gælter fra andre 
Vyer. Der var i alt udsendt600 
Jndbydelser. 

Chieaqo, Jll. 

Pastor seterien har vceret en 
Reise i Iowa til Missiongmøve, 
men er atter hjemkommen. 

— Stud. Kriftianien, der i Som- 
»mer hat virket dels fom Lærer, dels 

Isom Prcedikant iSilvamS ogEben- 
Tezer Menigheder, er reistbort paa« 
Stolen igen, og Mr. Jensenf 
Dakota vil muligvis komme og op- 
tage hans Arbejde. 
I Forrige Lordag havde en .stor 
HMasie af Ebenezer .Menigl)cdis 
Medleinmer og Venner samlet sig i 
Prcesteboligen for at overrcekke 

after L. Petersen og Huftru en 

eng-sahe paa dered 10aarige 
Bryllupdvag. 

Det var rigtig Surprise for Pras- 
stens, der aldeles intet anede, 
før en storFolkefkare bølgede ind 
ad Dørene, og alle Vcerelser blev 
aldeles fyldte. Diakon og Ncest- 
formand P Jensen tulkede Menigs 
hedens Følelser for sin kære Præst, 
der nu i en Aarrtekke med lige stor 
Iver ogsicerlighed til sin Menighed 
oandS Riges Fremvækst i den, 
har arbejdct Hnand iHaand med 

Menigheden. Han overrakte faa 
Pastor Petersen en Pengegave i 

Wienighedenss Rain med iamt den-Z 
Ibedfte Tusker for Præstefollene 

—- Mtu og MUS. Tlmge Nielsen 
har haft den tnnge Sorg at ntiste 
deress lille Pige. Alice var hendesz 
Raun, l)nn var en nsædvnnlig sød oq 
livliq lille Pige, og da hnn var den 
førstefedte og den et1este,var Sor- 
gen endnn mere klingende. Dog 
maa vi hnske paa, at den kcere Frel- 
ser bcerer ogsan saadanne smaa 
lijent til sig for bedre at passe paa 
dein og indiætter dein i sit dejlige 
Parodie-, for der at ventc paa Fa’r 
og M0«’r og befrier dein for al Jor- 
dens Moje og TrcengseL 

—- Ebenezer Menigheds unge har 
sat sig i Spidsen for Jndiamlingen 
til et opretstaaende Piano til Ebe- 
nezer Kirke til Brug ved Roncerten 

IPianoet er allerede købt for en Tid 
ssiden og det har en usædvanlig blød 
og smuk Tone; vi haaber, det vil 
blive til Velsignelse og Glcede for 
Menigheden. — 

—- Bygmener og Arkitekt A. L. 
Sørensen og Hustru havde i sidste 
Uge den store Sorg. at deres Barn 
Mary, afgik ved Dødem Mary 
var den yngfte af Flokken, en lille, 
sød Pige; men trods dette, at hun 
kun var en »Baby«, var det dog 
haardt for Forældrene at sige »For- 
vel« til deres lille Stat. 

Lille Mary blcv baaret ud fra 
sit Hieni af fire hvidklædte Piger 
og blev saa lagt til Hvile paa Mt. 
Olive Kirkeganrd paa en yndig 
Plads inellem Vlomster og Buske 

—- Ebenezer og Getseinane Me- 
nigheder har allerede haft deres 

Høstfefter. Diöse Moder var vel 

besagte. J Ebenezer ivcerksattes 
-en Jndiantling cller Subskription 
til Dækning af Rirkens Gceld. En 
betydelig Snm tegiiedes. 

s-— Vejret lxar i den ienere Tid 
vceret vkl--ligt, og Trceernes Blade 
visner hurtigt og faldek af. 

—Der har hidindtiWæret en 

Del Arbejde her, idet Byen har en 

stor Styrke ude ved Brolcegnings- 
arbejder paa Vestsiden, og flere af 
de Gader, hvor Sporvogne klarer, 
hat oinlagt Stinnerne med videre 
Afstand og mere solid Brolcegning; 
ligeledes er der ogsaa en stor Del 
Hase under Opførelfe. 

il Bestan, Mass. 
l 

? Der staar hver Lordag Aftens 
Juden for en afSparekaöferne inde t’ 
HByen en Flok Mennesker og venteri lpaa, at der stal lukkes op for dem» 
lscca at de kan faa en Del af deress 

UgesFortjeneste indsat til Opbevas 
ring. Jeg bar beim-riet dem Uge 
efter Uge, Regn elletTIweir. Kul- 

de eller Varme, ældre send, hvis 
Livgbane synee fnart at være nd- 
lsben, en Morlil med detfamme 

amle Tørklaede vm Hovedet, unge glkænd kommende lige fra Arbejde, 
alle og enhver paa Pletten for ikket 
at komme for sent til at indbetale 
eder Jndiatö i Freintidens LotterH 
Og al Pris og Ære være dem for; 
deres Driftighed, tsom tun kan besf 
andres. « 

l 

"Men jeg com "til at tcenke paay 
hvor mange- af diöfe samme Men- 

nesker vil du se staa Sandag Mor-i 
gen og vente paa, at Gudp Hast 
stal lukkes op. Man nogen af- 

«jdem les-use- eftok, at Deren til( 
N- 

iGuds Rige stal aabnes for dem, at 

; de kan faa iamlet sig Skatte i Him- 
smelen. Skatte, der ikke stal ruste 
eller forgaa? Og vi selv —- er det 

ldet første og største for os at sikre 
os vor udødelige Sjæls Fremtid, 

sathjælpe andre — og da saerlig 
Wand-sinnend — til det samme? 

. Naar vi nu i Oktober ital til 

IKreds- og Ungdonssinøde i Maine, 
llad osz saa iamles iiaa ftoreFlakke, 
Hat Ekkoet af vore Bonner og San- 
ge can naa nd over hele Atlantic- 
Ziredfen og vække opbaade nnge vg 
gamle 

Vi havde nylig Besøg as Pastor 
Mortensen tidligere Prcest for St. 
Ansgar Meniglied her i Vostvn, 
men nn Zekretaer i »The Rescne 
Leagne«, arbeidende under den en- 

gelskslntherike Synode for den hvide 
Slavehandels Affkaffelfe. Pastor 
M. talte om Torsdagen i Ung- 
domeforeningen og om Søndagen 
ved begge vore ("55udstjenefter, og 
dei var fikkert alle en Glcede at 

hore ham til Trods for det sorge- 
lige Einne. 

—- Lttober Maaned vil sikkert 
blive en travl Maaned, inenfor- 
haabentlig ogsaa frugtbærende for 
vor Menighed. Foruden Modet i 

.Maine ital vi have Mission-survive 
H Forbindelse med vor tiaarige 
Stiftelsesfest, og sidst paa Manne- 
den vor halvaarlige Bazar, til 
hvilke to sidste vi indbyder alle 
Venner fra nær og fjern — til 
det fsrfte fender Vennerne i West- 

Ibrook deres Jndbydelfe 
Tak for eders Hiler ude fra Osh- 

kosh. Herren lcegge sin Velsig- 
nelse ogsaa i eders Arbeide blandt 
vore Landsmcend 

— Mr. mindsem ikke tilfreds med 
at købe Hus iom flere andre af 
vore Menighedsmedleminer, er i 

Færd med selv at bygge Hins. 
Sidst i denne Uge reiser Mrs S. 

Rasmnsien lijem til Danmark med 
alle Vornene, iom heldigvis, naar 

Reisen-Z Beiværliglieder betænkes, 
idette Tilfcelde knn beleber sig til 
to. Vi oniter liende lykkelig Reise 
og haaber, hun inart maa blive 
ted af at voere hjemme og komme 
tilbage til os igen. 

—- Jeg lunde lige have Lyst til at 

sige —- felv om min ringe Mening 
ikke del-aber sig til ret meget — at 
det er med Glcede jeg bar lagt 
Mærke til, at der ligesom er kom- 
men inere Liv i vor kcere »Danske- 
rcn«, iærlig efter Branden, iom 
om en Del af Fejlene ved Bladet 
gik op i Luer samtnen med det 
øvrige. Ogsaa en ringe Ting som 
Korrespondancerne, hvilke jeg al- 
tid er glad ved at læse, da det er 

den eneste Maade, hvorpaa vi faar 
lidt at here fra Venner ude i Sam- 
fundet, mener jeg bør ikte forssms 
mes. Selv om det ikke er givet 
ois alle at fgre en Pen og strine et 

Sprog som f. Ets. vor Ven »Scri- 
ba«, der tsr roie sig af, at hans Ar- 
tikler blive laeste, faalad det ikke 
forhindre os i at fremføre lidt til 

fælleö Bedste. Jeg haaber, at 

»Skriba« »f-ler bedre«, end han 
gjorde i sidste Assnit af sin une- 
ste Artikel til Dansteren,at han som 
en Stormand maa dlive sparet for 
sit Land og Folk. Men not herom, 
du ital nu alligevel have Tal for, 
hvad du strevz det bar filkert Bad 
til en Del af os. Endnu eet, for 
jeg slulter. Vi har faaet Program- 
met for Mederne iMaine; stulde vi 
ilke, enhver af "os, der venter at 
komme med, allerede nn forberede 
os dertil ved at loese Einnerne og 
Teksterne nisieigennem og toenke 
over dem, saa at vi kan bringe lidt 
med at yde og ikte alene komme 
for at modtage. » 

Med hiertelig Hiler fra Bethei- 
nia. « 

» V-« i 

Jorden rundl. 

Det højefte Telefonanlæg i Ver- 
dsn er en Ledning til Observatoriet 
paa Toppen af Monte Rosa. 

. 

J Tyskland findes 798,249 Tele- 
phoner, i England 636,460, i Fvans 
krig 188,711, i Russland 98,340 og i 
Danmark 71,090. 

Jdet 19 Aarhundrede er i alt 
omkommet 312 Mennefkec under 
Forsøg paa at trcenge frem til 
Nordpolen. 

Efter tre Aars chle er Vesuv 
igen i Virksomhed. Mægtige Reg- 
skyer stiger op fra Centralkrateret, 
og der høres underjordiske Bulder. 

. 

J Regenzburg i Bayern har man 
ved en Grundgravning fundet de 
velbevarede Grundmure til et rom- 

ersk Hus med et noesten ubeskadiget 
Varmeanlceg. 

. 

Dom Miguel af Braganza, ælds 
ste Søn af den portugisiske Tron- 
prætendent, er i Skotland bleven 
viet til Mifs Anita Stewart, Dat- 
ter af en amerikonsk Millionen-. 

Hertugen af Abruzzerne, der 
fornylig er vendt tilbagge fra 
Indien, har her sat en Rekordi 
Bjcergbeftigning, idet han i Himas 
layabjergene naaede en Højde af 
7600Meter. 

Lord Tweedtnottth, den tidligere 
engelste Finansministen hvis Navn 
for ikke saa loenge siden var stærkt 
paa Tale i Anledning af et Brev 
til hain fra Kejier Wilhelm, er for- 
leden afgaaet ved Døden i Dublin. 
J sin sidfte chetid var han sindssy·q. 

siong Peter af Siberien har for- 
nylig ved et Taffel, hvori kun hans 
ncermeste Venner deltog, erklceret, 
at han vil nedlægge Kronen. Han 
venter endnn kun paa et sidste Ord 
fra Czaren. Han skal have raadet 
til at tagc en engele Prins til 
Konge. 

Bumberne i Indien· Kalkntta, 
16. September. J Aftes bleo der 
.-')7 Mil herfra kastet en Bombe 
mod et Persontog. Taget i Post- 
vognen blev revet af, men ingen 
Mennesker kom til Sitade J Post- 

"vognen fandtes 11.2 Mill.d)iupier 
fra Bengalens Bank. 

Det er det trettende Attentat, der 
ier fortsvet paa den pstbengalste 
Jernbanelinie. Politiet antager, 
at Attentattet skyldes Revolutio- 
ncere, som har villet staffe sig 
Penge til politiske Formaal. 

Urvlighederne iAlbanien. Fra, 
Konstantinopel melde5: General 
Djavid Pascha er den 13. Septem- 
ber naaetfrem til Bika. Den 14. 
September blev de tyrkiske Negecs 
ingstropper angreben af Albaness 
erne. Kampen varede 6 Timer, og 
samtibig nedbrændte for Stsrftedes 
len Bika. Paa tyrkist Side faldt 4 
Mand, met-eng Z foicerer ag ll 
Soldater saaredes. Albanesernes 
Tab anflaas til 30. 

Saloniki 18. September. 
Under Forfølgelsen af de oprsrs 

ske Albanesere har General Djavid 
Pascha maattet levere et blodigt 
Slag, i hvilket der faldt 50 Alba- 
nesere og 18 Tyrtere, deriblandt 
efter Sigende nogle Ofsicererk 
Diaviv Padchm lom yverligm« 
tiltalbts LBM lloj r- 


