
( 

( 

4
4

4
4

 

Nr. 43. « 
"" 

«pan-l(eken" 
is the 

Only sEMLWEBIcLY 
Dzmsn NSWSPAPER 

Published in U. S. A. 

It is owns-d by 
»Es-is Uns-»So DAmsH Ev. 

LUTIL CHURCH« 

and is publishml by 
Dan. Luth. Publ. Hause, 

Blatt-, Nebr- 
II« 
C- 

Musketen. 
Z »Von-leeren» 

er det eneste hauste Blad 
i Amerika, der udgaat 

to Sange 
om ugen l« 
udgives qf 

FJUM ««·«. MI. WWH 
M Nsslskth 

Hishi-Nuka sendet 
frit paa zwingend-. 

Blatt, Nebr» Wrcdagsdsjtwsi Juni 1910. « l9. Aargv 

14. Aarsmøde 
for Den fokeuede danfke 

evangeltstslnthekske Kitke 
qfholdt i Meine, Wis. 

1.—-7. Juni 1910. 

Nacine, dem 2. Juni· 
Tirgidag henimod Aften rejste vi en 

Flot.e T-anf·k·821111er«rkanere fra Blair, 
Nebr» cfter LJLen foronede danfcke Kir- 
tes Lloröntøde i Racin Wiss Og 
Iignendi var naturligvis Tilfældet 
mange andre Stedcr rundt oms 

fring i Land-eh hour Danskerne bor. 
Skønt vi reiste i den ffønneste 

Ums-nd er der intet videre at med- 
dole Im Reife-L særlig af disise to 
Grunde-, at det fnart blov møkkt 
baade ude og iindex sama-geler- 
evnen sløvedes og Naturen tilsløres 
des-. 

Dorfs-r blot dette: Tot var kært at 
mode Trossøstende og Ver-nor — 

san en og san en enden, eftekhaans 
den Tom vi skred frcm intod Maul-et 

,
I
 

Onsdag Fotmiddag. 
Aardmødet aadnedeö i Emauss 

Kiefer-« nie-d højtidelig Gudsztjenefta 
tsom tog jin Begyndelse Fil. 10 For- 
tniddog. 

Der begyndtes med den alm. Jnds 
gangistsøtk Sol-wen 678.»Komt1iegn 
wf de: Wie« bleo afsungem Zwar- 
efter zormanden for Altoret messe- 
de Forsagelien og Trosbetendelsen 

Efter at Salmen 436 »Den Tro, 
iom Jesum sammt-« var afsungem 
prceditede Past. J. Gertson over 

Luk. 17, 6—10. 
Tenne Prwdkten eller LlaGIIingsi 

tale vjj blive trykt i Aarsberetniw 
gen, Im vci stal Mjes med her at 

meddelo Hovedtanken i den« 
Temoet var: Hvad Trer for- 

maar m udrette i et Mennefke 
J gnmle Doge var Trer Betini 

gelse ser, at Israel kundo «be!5idde, 
ltyvad Herren Ehavde givet dem- 

Af Rande og ved Tro havde de 

indtaget det Land, Herren gao dem- 
og ved Tro kunde de blive boende 
i det. 

Trer —- og kun »den er ogsaaLæk 
gemidlet imod vor Tids Onder, in- 
tet andet fokslaar. 

De: er ved Vantro, at det er lyks 
kedes chevelen at føre al Synd og 
Ulyer ind i Werden Derfor sper- 
ger vi om 

hvad Trer format-r at udtette i 
et Meunestr. 

Den sande Tro er den Tro, der 
griiber erkseren som Frei-sen Her 
omtalte Taleren Morbærtroeet, som 
Tevften Tiger, at Trer ital opryks 
ko og Olante -i Havet fom et Billede 
paa Vantroen. Denne er Moder til 
al« Synd J dens Swage Mfer 
Ukrudtssqlanterne de sforskellige Syns 
der, Laster og Udyder. 

Al Plantning, som min lhimsmeli 
sie Fador ikte bar plantet, Tal med 
Nod oprtykkes, ssiger Jesus. Saaledes 
med Muhmen-met Vantroen. 

Der talteö ogfaa nd ika Apostles 
nes Bin i Tecstem »For-g oö Tro- 
en« om Tot-eng Forsgelsej saas vi 
kunde faa den Tro, der gtr Mitei- 
Ier eller Undere, den Tro, der uds 
retten hvad intet endet kan· 

Gsthe siger, at Underet er Troens 
kæreste Baru· Zweit-lecke troede, og 
faa gjorde Gud Undere ved dem. 

J Terwets Skygger W 
gode Mantel-, alle gode Dyder. 

Eiter Wædtken blov Salmen 434 
»Vor- Tro er den prisntng paa« 

safnmgem Derester traadte For-man- 
den frem i Nord-ten og ecklærede 

det 14. Aar-wide 
for »Den tfor. d. ev.-'buth Kirko i 
Am« aabnet j den treenige Guds 
Navn. 

Gan vtlde i denne Forbtndeffe nd- 
tale en Alten og et Hutte- knyttet 

F« 
--W 

til ’B«podstol)iiko Ord: ,,Kr"rsti Kret-i 
lighed toinger os.« Dkt er Paulus-,- 
der figer det. Vi underftreger Kr i- 
fti og lægger Mærke til, at det er 

hans Herrlich-ed der winger. Dei 
or om denne Kærligshed, at Apost- 
len striver, at den winger ham og 
de andre Kriftna Maa sum-me Kret- 
ligihed blive en wingende Magt i 
os, Isaa sstal Strømnte af Velsignels 
se lflyde gennom Aarsmødet og fra 
dette ud i og igennem Samfimdets 

Da Formanden fluttede, traadte 
Pcift Grifer frent og ibød 

de forfamlede velkommen 

Paa ogne og Emaus Menigheds 
Vegne. Han tnlte nogle Ord nd fra 
Sal. 51,8: »Se, til Sandhed i in- 
derste Hjerte bar du Lystx Visdonp 
men i Hiertedybet lærc du mig.« 
Det, Gnd frem for alle Ting hat 
Lyst til hos et syndigt Manneske, 
singde han, det er, at der er Sand- 
-«l)ed i limit. Det er den usfravigelige 
Betingelfe for Guds V-eliignelse. Dct 
or oqiaa Gmmdbetxingelsen for Gnds 
Velijignclse over tiirtens Arbejde, 
Gmndlbetingelsen for, at Herren kan 
velsiane Evangelist-s Forkyndelse ved 
os og voliigne vort Arbede Om jeg 
ital sudtale et Ønsfke for Aarsmødet, 
lfaa er det dette, at vi alle maa be- 
kende vor Synd, at vi lhat fejlet ved 
til Dcls at iøge vort met, og at dor 
maa være Sandhed i vort Jnderste. 

Eiter at der faa videre var gjort 
nogle Wendtqørelser angaaende 
Sossionss og Modetidem udnævnte 
Formonden FuldmagstNomsite (Præ- 
stetne N· J. Bing og A. P. Han- 
sen og Delegat Anton Hansen), og 
opfordrede Delegationen fra Kred- 
iiene til i Middagsstunden at vcelge 
ikyver sit Modlem til Nominationss 
«komiteen. 

Eiter Salmen 298 »O, ftærke 
OKrisii« var fungem bad Formanden 
Tckkkdbønnen for Ordet og ltjfte Bel- 
iigneHen sfra Alteret, og denne Ses- 
(fion sluttede med Salmen 730 »Med 
Aktien iflutte vi« og den almindelige 
Stutningsbøn 

Gut-Amtes paa Side 4.) 

Lorimer Sagen. 
Chimgo den L. Juni. Defenssioi 

nens Saafsørere Gar fomasves prøvet 
paa at omstyrte Sagen ved beknisike 
Sagførorkneb, men Dommer Zure- 
lys Mai-reife innes at wde paa, at 
Mr. Lornner ier kan vente Sagen 
afnisst paa Grund wf en eller anden 
FornrfejL 

Som vi omtalte i sidfte Nr» be- 
fkyldte Lorimer Guvernsr Deneen 
for en Sammenssvcergellfe mod fig, 
npen anernør Deneen afvifer Sena- 
tor Lorimers Paaftand om at Iha 
hat rottet sig samtnen med »Gl)icaqo 
Tribune« for at offentlingørei Re- 
prcesentanten Whites Tilstaaelser. 
Hans stempler ier alene Forbundss 
fenatorens Udtalelfer om sig sont 
ondsskobsfulde, Inen sont en Løqn 
fra Endo til andert. Angnaende det 
døde Punkt i Leaislatnren ndtaler 
Guvernøren, at hnn efter Prin1æ1·- 
valgene var stentt for Senator Hop- 
kins Genvalg, og han vidste Me, at 
Loritner og Shurtleff og deres 
Banner svar imod hom, før alle og 
enhver fik at vide, at Minoriteten 
af Rewvblikanerne bavde indgaaet 
en Alliance med en sDel af Demo- 
kraterne Tor at lfor-hindre bang Balg. 
Dorimod eckender Deneen, at fan- 
snart han «fi1k at vidr. at Lorimer 
var Kandidat, mvdarbejdede ban og 
han- Venner hans Balg. 

Angaaende Statsssenator Broderick 
er Beviferne nnod sham faa afgsrens 
de for Befrikkelsa san shans Sag spaa 
Forhaand er tobt- 

Roofevelt kritiseres. 
London den 1. Juni. Mr. Roos 

velts Tale i Gaar shar vakt en ikke 
lidon Sensation ud over hele «Landet. 

De forfkellige Blade «kon1menterer i 

Anledning af Expræsidemens Udtas 

lelfer»om, at det britiske Styre i 
Ægyyten for en stsor Tel sberoedo paa 
Partipolitiken 

De Oonservaiive Blade forsvarer 
Noofevelts Udtalelfe, hvorimod de 
liberale med lignende Varme paa- 
speger det upasssende i, at en Udlæns 
ding Eritiserer Englands Kolonipos 
liti«k, og heri er de fleste engelfke 
Blado enige. 

pittgburg ankører 
i FængseL 

Pittsbnrg, Pa. den l. Juni. Præi 
sident Jennings og Grifin af Colum- 
bia Nationalbank blev i Dag idømck 
Fængselslftraf for at shave beimka 
Vyraadets Medlemmer. Den første 
fik to, den sidste 4 Maunedors Fængi 
sel, og «lwer filk PZUO i Beide 

Uskyldig dømt ogstraffet 
Milwankee, Wis» den 31. Maj. 

Jdlni Tarasinsli blev for to Aar 

siden dømt til U Aar-Z Strafanbejde 
i Statsfasngflet i Waupun for Med- 
delagtigihed i Plyndring as Starb- 
Siovbilsski Loan and Bnilding Asso- 
ciation samt Mord-et paa Dominic 
Gampunski. oen af Direktor-erne. 

Nu -har tre af de fire Mænd, 
som den Gang blev iendt til Statsi 
fcengoflet for Dobibeltforbrydelsem 
oidnet, at Taraiinki var uskyldig. 
De tre Mcend er Joseph Martulfik 
og Es Frank Essenme inde Paa 45 
Aar hver, og Jakob Zapaczskowski. 
inde paa 14 Aar for Maddelagtiahed 
i Raveriet og Mord-ti. 
De tre Mir-nd sskal Thave tilitaaet 

for en Halvssster til Tarasfinsiki og 
tre andre i Statsfænailet, at Tara- 
sinski er ufkyldig. Retsibetjentene og 
andro, som llyjalp til at faa Tarasins 
siki i sFænqseL arbejder nsn for Be- 

naadning «for bam uden Vetinaelier. 

znodige now-sen 
Duluiih, Minn.,den 31. Maj. —- 

Skovbrande That jcevnet to Hjem med 
Jorden og Ibavde nær ødelagt Settlos 
mentet Birchwood Part, en Ihalv 
Mil fra Endestatidnen for Woods 
land Avennses Sipowognslinie sher i 
Duluisly Brandvaalenet fra Dirlusth 
fiik faa vidt reddet Settlemontet: 
men da var allerede de to Hase 
brændt. Jngen Mcend var lyjemst 
da Skovbranden naaede Settles 
montet, og stinderne Eæmpede iaa 
godt, de önnde med Flani-merne. Dei 
siges, at de var til stor Hjælp for 
Brand-follow Disse holdt sig i 
Settlementet til alFare var over. 

29 Banditter 
dødsdømme5. 

St. Petersborg, den l. Juni. 29 

unge Mænd i Alderen ·-f1·a ls——25 
Aar er blcvcn dømt til Dsødm 8 
Kvinder flap ifra at blive hængt 
paa Grund af deres Ksøm men drun- 
tes saa til livsvarigt FængseL 

Alle de dømte tilIhørte en ung- 
dommelig Bande af Røvem som for 
18 Maaneder i Aarene 1907—8 

for-wehe deres Hærværk inden for 
et sbørre Territoriuim og fremckaldte 
en Rædceil der paa Egnem da ingen 
var ssiscfer paa sit Liv. 

En af Bandens Medlentmer var 

kun 15 Aar, bvorfor han sank-syn- 
ligvis sslipper for at miste Livet. 
Den 23. Aug. 1907 forøgede Ban- 
den -fit mest ifensationelle III-vertag- 
idet do nembig ftondfede et Kvsttog 
og frarøvede Kassereren for den 

kejserlige Vaabenxfcrbrik i Seftrarets 
ska 86,500, Oberst Sudeikim -fom 
sad tæt ved Kassererem saavodes 
dødeligt. 

Mange Fabrikker og Vinhutfe blev 
frarøvek Værd«ifager, og imellem 

dem, som led Dvden ved den de- 
sperate Bandes Haand, var der en 

Student, en Kvinde og adskillige Po- 
litkbetjente De dømte lod til at 
vcere ligeglade da Damme-n for- 
kyndtes, nogle prevede endog paa at 

fpøges En than-de dræbt isig solv si» 
Fængslet. 

En frygtelig 
Krudteksplosion. 

-Lgde11, Utaka den 1. Juni. 400 
Krudttønder eksplvderede i Den 
Forenede Portland Comentfdbrkks 
Brnd i Dag nær ved Der-ils Slide 
i Weber Canyon. Man mener, at 
17 Arbejdere har Rlsat Livet ved 
Eksp«losionet1. 

Ven, Arme og Hoveder af de for- 
ulykkedc fandtes paa en nærliggende 
Høi. 

Cn Ungarers Legt-me blev vedsEkss 
plusinnen flynget med on ssandan 
Kraft mod en TelegrafpæL saa den- 
ne bræökede i to Stucnsper. 

En Tunnel var vladet i Bafkken 
over Cecnentfabrkkken, og de 400 
Krndttøndcxr var ankbragte der, og 
Arbejderne var i Færd med at for- 
segle Jndgangem men saa indtraf 
den fwgtelige Eksiplosion 

Mærkeligt var det at medens Ekss 
pTosionen befkadigede de sfjernere ligs 
gende Forme, saa var Fabrisdkens 
Bygninger i den umiddelbare Nærs 
hed aldeles ubessvkadiges 

.7 Italiener, 7 Mtrigekre og 2 

JHpnnesere Var inisellem de drcøbte 

,,21ttentat« paa den 
tyske Kronprin5. 

Berlin den I« Juni. En Zinlks 
pottes fyldt met Bønner lvrar det 
»Ødelæggelfens Baa.ben«, fom en 

vnnvittiq polIsk Jødo kastede efter 
den tyfke Kronprins Frederik Wil- 
liatn, da Ilmn i Dag red iSPidsen 
for Gardegrenadererne Ved den nar- 

liqe Foraarifsrevy paa Tempel-has 
Plndfen. 

Potten ramto en Politkbetjent, og 
denne sfik et Saat, sont Eile-die stærkt 

Kong Albert af Belgien, fom var 

kommen til Stede ved Rennen, red 
ved Kronprinssens Side, men paa den 
modsatteSide af Jaden og flap mau- 

fike dermed forLæfioner. Pclktiet fan- 

gede den svanvirtige Jst-de, fom 
maatte bindes baado paa Hænder og 
Fødder, forensd lhnn kunde vverføres 
til Fængselets 

Attentatet svaskste en Ehe-l Del Sen- 
sntion5 men da Kronprinfen fandt 
nd, vaad ,,Mordvmsbenot« indesboldtx 
fkal Ihan khave let og udibru"d-t: »Es-an 
nma have svisdtsn at jeg sholder saa 
ntmet nf Bannen« 

Skyder ester 
Luftskipperm 

Jst-Plin, Mo. den 1. Juni. Avias 
Ioren Csbarles Willinrd reiste hor- 
fra i Dag after at ihave foretaget 
Flnvninqer med sit Aeroplan kher i 
tr) Dage. 

Medens Ihan i Gaar foretog en 

Flyvetnr i sit Aorbplan over Mar- 
kerne, affyrede en nbekendt Monds- 
persons flere STkud efter band Een 
af Kuglerne splintrede Prospelleren 
til Hans Curtisfs New-plan, men 

Aviatoren Tom alligevel lyckkelig og 
vol til Jorden Ved en sKollegas Bel- 
vilje fik shan sit Aeroplan i Orden 
oa fle tibbage til Josplim Wkert glad 
over at vcero sluppen med Lisvet fra 
den uden TvivL assindige Swttes 
Skydelyst. 

Grsubearbejdernes Løn i Durch-am- 
Ddstriktet er af en Masglsingskomite 
fovhsjet smed 21X2 OCL Dermed er 

Lønnen siden 1879 ftegeit 4114 
pCt. 

Jorden rundt.7 
Asviatiteren Mechelin er død i 

Lyon som Folge af et Fald med 
Mastiine 

Overenstomsten om Marokkas nye 
Statslaan paa 101 Mill. Fres. blev 
for nylig underikrevet i Paris-. 

. 

Den tyfke Maler Franz Starban 
er afgaaet med Døden si Berlin, 61 
Aar gl. 

. 

Professor i Retsvidensfkwb ved Up- 
sala Universitet J. W. Hagstrømer 
er afsgaaet ved Dodem 65 Aar gl. 

. 

Argentan er erklæret i Belei- 
ringstilstand, fordi Anarkisterne har 
befluttet revolutionær Generalstrejke 
i Anleiduing af 1004AarsisFestetL 

O 

Jrerføreren Redmond shar i en 

Tale skoldt sKong Edward Jrernes 
Ven, og udtalt Haabet om det sam- 
me Sind shos Ehans Elfter-folgen 

. 

J Jlfeld i Harzen er der udbrudt 
en kjæftig Tyius Gpidemi. 36 Per- 
soner er hidtil angrebne, og 1 af 
dem er død. 

« I 

Tot russiike Trafkkwinisterium 
hiar udarbejdet et Lovforflag om en 

Handelsforbindolse mellem Vesttsibe- 
rien og Vesteuropa gennem det nord- 
kige Jsthao 

I 

I Hakirtdoærkerforeniiigon i Reykjw 
vitk sbar beflnttet til nceste Aar at af- 
holde en Jndustriudtstilling i Reys 
kjavith den skal aaibnes den 17. 
Juni- 

. 

J MaroAko er der atter Mudder 
af oprørfke Stummen De fkal have 
tilføjet Sulitanens Tropper et alvor- 
lsigt Nederlag Øft for -Fez. 

. 

Dumaens Hoer og Nationalister, 
i et «Antal af 100 Personer, har 
foreslaaet Prcvfidenten at Isende de 
udenlandfcke Memoranda angaaende 
Finland tiksbage 

Rigsdumaons Udivalg har «foreta- 
get folgende Ændringer i det finsske 

,Fors-l·ag: Finlands Rigsraadsmeds 
lemmer sskal vcere 2 i Stedet fsor 
1, deres Futrktisonstid 3 i Sit. f. 9 

Aar, Dumamedlemmernes Antal 
nedfættes fra 5 til 4. 

g I 

! 
.- 

— 

s —Q1wc«w«ø"nmmlper i Vvemg Vaars 
åfloden i Dalarne er i Aar u«sæd«van- 

lig thøj og bar foraarfaget talrige 
Owrsvømmelfen Vandstanden i 

»Siljan« ihar ilkke sværet faa shsøj som 
i Aar siden 1860. J FalJUn s"se1v staar 
Pankcn og flere Gader under Band. 
Qgsaa «fra andre Siedet i Dalarne 
meldes om Overssvømmelsen 

. 

Vomuldsinduftrien Fra London 
meldes, at Asstemningen meillem 
Eferne af Bsomuldsspinderier i La- 
necfthire angaaende en Lønnedsæti 
telse paa 5 M. er endt og after 
Forlydende fskal fhave givet den for- 
nødne Majoritet af 80 pCt. af de 
afgivne Stemmer for Nedsæ«telfens 
Donne svil sandsynligvis shcwe en stor 
Strikc til FUng 

Abdul Hamid og Kometen. Ex- 
sultan Albdul Hamid skal have be- 
funsdet sig i en fqusftændig oiphidfet 
Sindstikftand — af Frygt for den 
Halleyske Komet. Han spiste Me, ckov 
ikke om Ratten, fbeftormede uaflados 
lig sine Omgivelser med szsrgss 
maal om thuetens Sammmed 
med Jorden og fpejdede Tisme after 
Time gennem en Kikkert utrcettelig 
efter den lfrycxtede Goeft 

O 

Spaniens Dronning er nedkomi 
men med en dødfødt Sen. 

O 

Den norfke Maler Oscar Werges 
land er afgaaet ved Døden. 

I 

Vaa Øen Rhode-s begynder Tyr- 
kerne at Forjkotte græflke Vater. 

. 

En japanskirussislk Ooerenskomft 
om Korea oentes understrevet i en 
nær Freu1tid. 

. 

Ksolevckbaciller er fundet i Neva- 
floden. Antallene af mistaenckelige 
Sygdomstjlfælde er i Tiltagen 

R»aeriingen i Kontftantinospsel har 
udstedt Forbud mod Udførsel af 
Heltes 

Et lhemmeligt Forslag angaaende 
Ruslands Forsfvar er forelagt Du- 
maen as Krigslmckniisteren 

Herrehuset i Prøjfen shar ved 2. 
Behandling Vedtaget Valgretsfors 
slaget med 127 St. mod 82. 

I 

General Botlha shar paataget fig 
at danne det første Ministerium i 
den sydafrikanske Union. 

O 

Den fransskke Krigsiminilster er to 
Gange gaaet op med Flyvemaflkine 
ved Mourmelon le Grund. 

I 

IDan skirste internationale Luft- 
fskiibsfartskonference er Gleven aabnet 
i Paris-. 18 Stater var reprcejewtes 
rede. 

. 

Er kinessiflk Alktiefelsskab er under 
Dannolsse i Peking med det Formaal 
at oprette en Bank i Manfchuriet til 
Qplkøb af Jord og til Fremhjælp 
af lkinesifk Udlhandel 

En fvenssk sKirke fkal bygges i 
Paris. Den fvenfke Regerisng hat 
som Bidrag hertil bevilget 125,1, 
000 Kr· 

I 

Framkmansden de Lesfeps sfløj for- 
leden over Kanalen «fra Calais til 
St. Margarets Bay. Han brugte 35 
Minutter til Taten. Det er Nr. 2, 
stom er Wjet over Kanalen. Bleriot 
var fom bekendt Nr- 1. 

I 

»Den tyrkiskse Presse er meget op- 
hidfset over de Udtalolfer, fam den 
provisorisfke sRegerings Cthef Spaa Kre- 
tsa er fremkamsmen med paa Natio- 
nalflorsmnlingen 

»Na er Øjeblfkket Tom-met« —— 

fkriver det tykkisikie Blad ,,Tanin« — 

for Tyrlkernse til at tage sig felv til 
Rette over sfor JKTetenferne 

i 

London den 31. Maj. Ryatet om 

en Formotion af en Bonmldstrust 
nwdtages her med ftor Skewsiä Tre 
af de store esngelstke Finansmænd 
nægter at kende noget devtil. 

Prcøsident Maeara af Midster Cat- 
ton Spinners Forening aff Loncas 
shire anser det som ufandsfynligd da 
de spaatænckte Finansmcends Kapital 
kun vnr cmkring ved 810,000,000, 
hsoorimod den gennomfnitlige Vcerdi 
of den atneriknnske Heft var 8150,· 
0()(),()()0. 

. 

Millioner for den Mtrigsfke Mari- 
ne. Wien »den 31. Maj. Den økftrigs 
sko Finansminister svon Bilinfki hat 
forlangt ftore Sammet til sfremtis 
dige Flaaderustningers 

Minisfteren «sagde blandt meget an- 

det, at Reduktionen af Tjenestetiden 
med den tilswrende sFowgelfe af 
Nekrutter vilde medføre en Meruds 
gkft paa 518,750,000 om Aaret. 
Bygningen of nye Dreasdnougsbts mil- 
de nsdvendiggøke den klæskeligseSum 
af 865, 000, 000 

Pengcine til alle disse Ting ssulde 
tilvejebringes gennem Statslaam 


