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It sulvngentlig Nyhedss ok, Oplys- 

ningslslav for vet vanlk Folk 
i U m e ri k a , 

nsslvet as 

OANISH LUTU. PUBL. HOUSE, — 

Visit, Nekr, — t 
.Ocufketen«· udgaak hvet Tirsdag og Fiedag 
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DAleH LUTIL PUBL. HOU8B. 
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.-'- 

steh-Myr- A. M. Andetlen. 
Ille Libng til »Dansteken«g anhold: 

IMandlinger, Konespondancek og Anfle 

If enhver Akt, del-es adresseretz 
A. M. Anderser Blatt, Hebt-. 

Entemä at Blsik Postoktico as second 
slsss matten 

Advent-ins Rates msdå known upon 
tppllaation. 

J Tilfclde us Utegelmcessigheder vev 

Lobi-geler liebes man kluge til det stedlige j 
swieh Gkulbe det ikke hütle bedek 
Nu heuvenbe sig til ,,T«unlkeken«s 
kosten 

Rast Leier-ne heut-endet sig til Folk, der 

Mererisladet,enten ioi at ksbe hoc dem 
stetka at faa Oplysning om det avettereve, 
M De altid pmtale, at Te lau Arm-title- 
Itutet i dette Plain Dei oil vceke til gen 
M Ryttr. 

14 Aarsmøde 
for Den forenede danfke 

evangelist-luthekske Kikte 
afholdt i Raciue, Wis. 

1.——7. Juni 1910. 

(Fortsat fta Side 1.) 

Ousdag Estermiddag. 

sit-L samledes man i Luther Col- 
-lege’s mmmelige GymnasftiksaL Sal- 

,men 309 »Guds Ord det er vort 

Awegods blev jungen, og saa in- 
troducerede Formanden 

Byeus Borgmestet 

fmForsamlingen Han begyndte med 
at fige, at det var underligt for 
ham at jtulle tckle til PræsteV for 
hqn var vant til, at de talte til hom. 
site desto mindre var Thau glad ved 
Anledningem der bodes ham til at 

tate, fordi Gan vidsste, at denne For- 
samliwg vilde sve en god Jndflydels 
se i Byen. Han var overhwedet glad 
ved Kisan Jndsflydelse. Derfor 
hd han de mange Gcestor et hiertes 
lig Velkommen til Byen. 

Formanden tackkede for den ven- 

cige Modtagelse fra Byens Side. 
Dekpaa indlede Ihan den ogentlige 

Sesfion med Qplæsning af Sal. 51 

og Bsn. Sangen ,,Aand over Ann- 
der« blesv assungem og derpaa be-, 
gyndte Sesfionens Arbejde med 

« 

Ftlduagtd Kantine-I Raps-ort. 

Der var ankommen 51 Præster 
og 43 Delegater, altfaa 94 stemmes 
herettigede Medlemmer. 

Som Taellere udncevntes Præs 
items Krole Aal-erg, E. M. Mel- 
sen og F-· Stube-few 

Past- E. Ehristenfen udnævntes til 
Maiomär. ] 

Nominktionskomiteeu 

kom til at bestaa af følgende Med- 
lemmer: 

Præsterne L. Pedersen, P. P. 
Thoreby, Ah. N." Jerssild og J. J. 
Kildfig og Delegaterne Anton Han- 
fen (Racine), Lauritz Vedsted (Sta- 
plchutft), P. Elemer (Albert Lea) 
og Halm (?) Maine). 

Deus sprite Raper var Nomincp 
tion til Ordstyror. Hjælpeordstyret 
og Max-pessima Vargte htep heu. 
hellde Past. J. P. Raums-, Past. 
L- O Klæk og B. C. Nielsen. 

Dei-pag wertog Ordsstyreren km 
M- og Formenden ovlcsste sin 

Jsdbermiug. 
Den vil naturliqvis i sin W 

have mit i Unwemningem san 
vi met-dele- hek tun et III-brach 

T 

Meniglheden og til Samtfundets Virt- 
fomheder. 

Som en anden Kilde til Glæde 
nævnede han, at Livct bar ytret sig 
baadc i Meniglhedsarbejdet, i Mis- 

fionsarbejdet og ved Stolen· 
Tre nye Kirker er der bleer ind- 

viet. Kandidat teol. C. M. Hausen 
er efter sidste Aarsmødøs Veslutning 
Ebleven ordineret efter bestaaet Ets- 
amen. To Præster, Mathiefen og 
Block, suger Optagechs i Zamfuns 
det, og 4 teol. Kandidntcr ans-get 
om Ordinatton. Flere Menigheder 
føget om thagelses Gud hat ladet 
det lykkes. Man hon fremde-les dygs 
tiggøre os til iin Gerning. 

Snmfundsatbejdet 
Samfundet hat Tat sig som Male 

at samle Landsmcrnd om Krifms i 
Naadens Midler. Zamfundet tasller 
nu ca. 175 Meniqbedcr Homden distss 
ca. 35 Mssionssplkthct 

Begge de dansfc xljrtcsmusund 
naar ikke over Himm- T.7:15t" Blum-i 
kanere med Evangelist-J Rottnstcl 
se. Hvot er de andre- To levcr udon 
Gud i Verden. Man Herren dølsc de 
danfke Kirkefamftmd mcd disn Hol- 

ligaand og Jld. 
Særlig omtalth :lIki-:--«jom·n : LE- 

Angelcs og Laklmtd, Cal. Fest-des 
missionen øver en vcslsifznct THE-T 

fombed. 
J en Oversigt over stärker-Indus 

Virkfomshed omtalte R:1rx1t.1x:dc::dc:i- 
KaldeMe, i For-bindele med Stole 
direktionen, asf Pros. P. Z. Vikt- 
Han blev knldet enftemmsian Og mod 

tqg Kalt-et Omlbegnet nf Brit-frommt- 
og. Menighederness Støtns ital Ztoi 
lons Gerning ltykkeå 

Angaäende den teol. Lærerpost i 

Engel-ff var der intet bestemt ajort 
Formanden madede til, at Sam- 
fundet ftøtter en af vore eigne unge- 
Mænd, saa han kan uddannes til 
at udfylde denne Plads. 

»Lan Udgffters Kasse« er ist- 
ke forstaaet Der kommt-r intet as 

Bowdning ind til den. Der Ihenstilles 
at træffe en Qmordning i saa Hen- 
seende. 

Smlig omtaltes 

Triuitstik Seminarian 
25 Aar-s Jubilæum 

til næffte Efteraar (1911), SmnfunsI 
det burde samle et Grundfond paa( 
s25,000 til den Tit-, et Tusiude fokl 
thtt Aar — som en Bogyndelse til 
et Læterfond og chan henstillede den- 
ne Tanke til mulig Weliggsrelfe 
W af »Im-her College og Ar- 

bejdet imsd at faq denne Stole fat 
i Gang Metalle-, men det er jo fra 
tidligete Male ,,«—Danfkeren«s LE- 
fekt W. 

Weupissionen omtaltes som 
su Mission Samfmtdet Var Grund 
M at gis-des ded. 

Fra Wisionen stal vi ster- 
lii M at Past. Uhthet hat 

— 

IltckhsMisfionen. Pastor H. 
Jenssens Beretning wdlægges. 
Grund til Glæde og Tal-. 
Særlig ommles Forhandling der- 

ljjemme angaaende Modtagelso af 
Skøde paa Ejendommen derude. 

Endelig omtaltes Jmmigrantmisi 
sionen, Kolonisationssagem Privat- 
skolerne inden for Samfundet og 
Sanatoriot i Brusth. 

Der oplæstes Skrivelier im Wiss-J 
J. P. Meler og lltahmissionsslldi 
oalget i Taumark. 

Valg af Kom. R· l 

fik folgende Udfald: 
Pkæfterne Engholm, A. W. Lund, 

A. Rasmussen og Tæleaaterne Billi- 
(Luck, Wis.), N. H. Nielscsns 

Formandens Jndberetning over- 

giwes til dennr Komite til Gewiesn- 
gaaelse. 

Skolcdirektioueus Iadberetuius 
nicldte om et godt Aar ved Skolen. 
158 Eli-um ilcre end noget tidligere 
Aar. Godt Lamm-bede godt Resul- 
tat, ain Sundshedstilstand En LE- 
rcr more i College-Afdelingen an- 

hefale-5. Der lhewstilles at lfochøje et 
Var of Collegechktemes Lan. 

Valg of Kom. Rr. 2s 

tsik folgende Udfald: Præfterne »Kr. 
Anker, J. Gortien, H. Bondo og De- 
legaterne R. Hausen Eli Horn) og 
H. Nielicn ("Racine). 

Proj. Vig wplæfte en Overfigt 
over de teol. Læreres Virkfombed 
ved Trin. Sem. og i den for-bereden- 
de Afdeling —- 9 Teologer til at 
begynde med, men een blev fyg. Dog, 
efter l. Januar erftattedes han, iaa 
der atteik var 9, og der er en hel 
Flock, som for-beredet ssig til at stu- 
dere Teologi. — Tre havde bestan- 
et Afgangscksqmen — N- Carlsen, 
H. P. K. Haufen og J. Knudfm 

Der var indkommen 8171.25 til 
;ttængendo Studenten 
T Rapporten oderng til Kom. 
Nr. 2. 

quferetens Jndbetetning I 
Anqaaende den Tkal vi henvise 
til Aasberetningew Kun ital vi nævs 

ne, at der var kommen tilftrækkeligt 
ind til Lærerlønskassew og var det 
ikke for Wbet as Luther College, 
sao vilde Samfundet have ræketl 
uden Gæld 

Sluttelig indberettede 

Stätten-. 

Han henviste til Statistierm jom 
var sendt til Blair for at trykkes 
til Aarsberstningm Men Tallene 
vite kun singe For-gehst af Sam- 
fundets Vickfomhed i Aarets sts 

Sessionen fluttede med Salmen 
186. 

Fortfættes· 

En merkelig Fest. 
Japans W Nationalfest, Oper- 

Mmgeu cvf de sengt-se Hovedres 
Wertstetuytsted,erfor nyssg 
bcevck feiret for Mi. Gang, estet 
komme cekemoui som for 1000 Aar 
fide-, idet Fest-en tun seite- bvers 
st. cat. De MIC- We W- 
tes met M law-, rM 
Metam, W W Denn-se 
w- Me Motiv-I m det 

Der gaar tre Dage med religikse 
Handlinger fom Jndledning til den 
egentlig Overflytning. Denne begyns 
der, naar Merket falder paa, med et 

Optog af Ptæster, der jynger med 
Lodsagelse af celdgamle Instrumen- 
ten Saa fnart det er blevet helt 
merkt Ibegfver nogle af Præsterne fici 
med en Prins fom Repræfentant 
for Herfkerhuset foran ind i den 
gumlo Helligdomz Statten bliver 
omhyggelig after-set og de hellige 
vcrvede Sager, omtrent 100,000 
Meter manles efter. En anden Ska- 
re Prasfter samlas foran Døren til 
det allechelligfte, fotetager Ztuclle 
Vaskningcr for i fnldkommen Ren- 
bed at knnne berste Helligdommena 
Men naar de Thieres ud, er det under 
lydlts TavWed og alle ·soenker Blit- 
set mod Jorden for We at profanerc 
de chellige Genstande. Fsrst naar det 
hellige Skrin, der efter Sagnet in- 
dehsolder det Spejl com Japans for- 
ste Pers-Irr Bat nwdtaget af Gudens 
Haand, reres Trommerne, og kun 
to svage Lys vifer Vef, man belyser 
den saa fvagt, at ingen kan se Stri- 
nat. Samtsng taabek Pkæfterne gen- 
tagende Kokoko, et Ord, der ved sin 
Liabed mediHanornesGalen fkal ben- 
tyde til den gryende Dag. Don Vej. 
ad Iwilket ,,S"ckrinet« bæres er läge- 
faa ken og hvid, som den Dragt. de 
hat paa, der bceter det. De har for- 
tvrigt hvide Tprklædek for Munden 
for at ins-n dsdeligs Aande stät 
befmitte Forfædrenes Aander. Oele 
Japan deltager i denne Fest og i den 
Time, Ihvor Onfflytningen ster, staat 
Japans Kejferpar i Erefrygtfuld 
Stilling Tot-an Forfædtenes Alter i 
det kejferlige Kapel og noget lignens 
de forestriver den gamle Ritus for 
alle Japaner-e- 

Den lille demede. 
— 

CEfterfølgende Vers Vil knn en Kviip 
de- tilfulde kunne imstan- og da især 
en Moder — oq do iqen isikrr en 

Moder-, der Ved sin lillcss Vormmm 
følte det fmertende, sugende Sonn) 

Sig, Anna, fworfor bar din lyfc 
Latier 

Saadan en faslfom Efterklang af 

Tungsind? 
Dons Undertone trykker mineTnnker 
Som Mindest om et Ansigt, fjernt 

og ukendt. 
— AB, Undertonen, du thaten 
Kammer fra Graven hist nenne, 
Det var den lilles fpæde Graad — 

Kan du den kkke sende? 

Og hvorior. Anna, for du efterVinens 
Med dine lange, længfeldfulde 

» 
« 

Blitkef 
san du vel tage den til dineLcebes 
Og »den Estewee den- Dutmen ! 

nydef 
—- Olk, Mien, du beendet- 

Tone-net 
If Miene Lauten-It- 
Saq We hat ieq Met bem- 
Ict lagen Des kan dsn Mike 

Oq Me, Inmi- Ist-endet alttd 
Lampen, 

M W. den W Nat- 
hemmt- 

Uc Unwissenden hinter m flu 
saue» 

Vg M sind In lett-medic 
Mk 

—- Ak, Dsdehuset er dunkelt, 
Der er saa fkummelt dernode. 

—Jeg herer min lille idelig. 
Om Lys saa mindelig bede. 

Og hvorfor, Anna, griber du saa 
ængstet 

Og pludfelig iniod dit Vryst ved 
Midnat 

»Med tnvnet Ekrig on dasnxpet Suk 
l « « 

og Gysem 
ca Felseruro regnet Pan din Bande? 

Af, det er kwer Mann W føler 
Hans lille, tørstige kolde Mund 
Ved Vrystet — o, d ot vil fmerte 
Mli til min sidste Stund. 

« 

P. V- A. 

Tit Mekka. 

Tet er knn mesqet faa Vantro, det 

hidtil er lnkkedes at beim-de Jslams 
helligsste Sted, Knabe i »Meka Hid- 
til bar tun to Europæere, Tyskeken 
Mntzen og Engleenderon Butten- 
beføqt M1lbannnedanernes ellers 

l1elliaste, imen nn bar en tredie Euro- 

paser stinkt det famme Da lmr med- 

delt sin romantier anfnrt under 
Pseudonymet Ilibd el Muttalisb Had- 
schi. Tet var en Tilfældigbed, der 

beugte ham paa den dristige Tanke 
at snmule sia ind knellent de umba- 
InednnskePilnrimnIe, on lyansks Lærer 

Jlbmlhcnm anv fin Si11111fte1nnina, 
sanfte- Vist efter ferst at have ftillet 
stergnng til Jslnm som Vetingelse 
Tenne Fornmlitet var ier særlig 
vansfelig at opfylde, og vor Euro- 
pceer tiltrnadte derefter sin eveintyrsf 
line Reise i en lille elendig -Sejlb(1ad,! 
der ibragte Pilgrimssknron til Dschidss 
da, Messas Havnestad Ved Land-. 
gangen begpndle Befveerliskhedernex 

·l)an blev enden ntresterot og slap 

ffri ned at bestikke den vnntLJavende 
.Officer. ijdlertid var lmns tro 

Ledfnger Jlsmlnnn foksvnndem on« 
lmn vakte Migtro ved sine mangel- 
fnlde ambifle Sprogkundfkaber on 
sin nregelmenterede Munde at spise 

,paa. Gndeunqdommen knstede Stein 

Jefter Ilmnn og i en Messer Glev en 

»Oldinn ined en nrøn Tunbnn meget 
Iforbitret pnn hom, fordi hon Mc 
lforeton den rituelle Vassk med for- 
nøden Andngt. Heldigvis fandt Thon 
efter en hel Dags sOntflckkken igen 

’fin Jbrockham on »Von Mluttede ber- 

sefter at forblivo mvs for ikke at 

Its-be ssiq sved sit flette Arabifk. For- 

iberedelfen til Valfnrten skete delvis 

jpaa nahen Gade, ihvor limn under en- 
litor Tilssnermængdes udelte For- 
Inøjelse fff Hovedet glatmget med en 

Isrnmp Kniv, san at der knn blev en 

ISnmle Hanrpisi tilbcme Derefter 
nmatte Konsispre sig den forofskrevne 
Pilgrims-Tanne Jvlmm i hvis v- 
Folder han fljulte sin Revolver 
et lille Fotonmfiappamt, skønt han 
vidfte, at blev det opdaget, udlatte 
han fig for stor Fore. 

Efter llwftidelig Psilqrimsbsn til 
mmdte Eckaren —- der var manni- 
Tusinde —- Marschen til den to 
Toasreffer fra Dfchidda liggends 
helline Stad. Mekka ask et mægs 
tint Jndtryk, nanr man paa de mer- 

ligende Haider set Byen ligge lam- 
montrwngt ned ad Skmansingerne, 
bvor flonfe Minaketer og talrige 
Molkeers lyvcelvede Kupler tegner 
sig fkorpt mod den blaa Luft. Midt 
paa en rummelige Plads i den nedre 
By laa en mægtig fort TorningJ det 
var Kawba, det allechelliglfte Gudss 

Thus. De nyankomne Mlgrimme 
Jtnaatte strctks melde sig shos de- for- 
fkellige Nationers Hevbergvcetter 
vor refsonde ineldte sig has Jndernes 
,Me1waf«, over for hvem han lod- 
fom han ille vftwstod, hvad shan lagde. 
Hang sprite Bemdring var til den 
ftore Moska, i les vkeldlge 267 
Skrkdt lange og 216 Scridt brede 
af Stflegange indtammede Gaard 
Knabe og andre hellige Bygninger 
staat. Ovet de mcegtige Ssjlehaller 
btiet sig 152 mntdre Kurier-, wor- 
fka M sianke Minateter reger op, 
bechede med gute, tade. og .blaa 

l 
! 
I 

i scu 

Wiss 
Mdckssyqnbigmawet 
IsthttM-W,dek 
»Was-Ume 
Abwesenheit-zuwendet- 
den.M-kv-Ieto»dttM-II 
www-Essen 

to for hvor ng. Syv Mitle: of 
Kotanen er Mecede med -Guld- 
traut-, paa Scsret og i halv Eng- 
ningshøjde er der en dted Guld- 
ftribe Ehelt rundt. va Gange gis 
Europæeren i Pilgrinmtenez Skare 
omkring Helligdommen for rigtig at 
se de to Lhellige Sten, den "forte, sam- 
menfat af sflere Meteor-finster og ind- 

bofntket i en Sslvring, og ·faa »den 
fsydlige Sien«, som det er enhver 
Pilgrims Maul at Ins-se Ved den 
indviede Zemssem Brtnd rccktes 
der ham en Staat med bittert sma- 
gendo, men chelfebrinsgende Band, 
der smagte sham rigtig ogdt, fksnt 
eifhsver Musfelmand feler sig over- 

bwift otn, at en Vantro kvæles ved 
blot en Ema-be deraf. 

Den følgende Tags Aften havde 
ban en højst inbehagelig Oplevelse, 
fhans slette ambiskeSprog gjokde nag- 
ledervifcher mistænfsommechan blev 
visitoret, og Gans Revolver on Ko- 
dak Use-v fund-It, Evad der kostede 
bam hans Friyed idet han blev fat 
fast, indtil Ihr-n kunde blive forhsrt 
af en Schefk. Hans Fotograficwpas 
rat blev imidlektid hans Nedning. 
Da ingen visdfte, bvod det fknlde bru- 
gos til, fortlarede han, at det var et 

Instrument, et medicinst Apparat, 
ved Hjcelp Of lfoilket man kunde paa- 
vise enhver Sygdom Godt, sagde 
Scheiken, jeg befindet mig We vel 
og Tat Kuldegysninger. Sig mig- 
hvad fojler jeg Europceeren stilleds 
Diagnosen Feder, og Thelbredede 
Scheiken nted nogeinKinim han shkwde 
hos sin. Resultatet blen, at den tak- 
nennnelige Dommcsr siassede bam en 

scerlig god Plads i Kakiba, san at 

han nsje sknnde følge hele Gudsstjenes 
sten. Den refsende kam saaxedes til 
at betræde Näghamedamernes Aller- 
helligste; thm opnaaede Ret til at 
bære den grenne Tut-ban, shvad ban 
Wert vogter fig ligefaa nie-get for 
sont at benytte den famtidia entwor- 
vede i hele Jslmn hellige Æresi 
titel Hadschi. med mindre han get 
det under Pseudonycnets Tenn. 

Dei vanfke 
Meaighedshedskonvcnt. 

Det faakaldte Menighedslonvent, 
der Gestank af Præfter og Lægiolk 
fra «l)ele Lande-h Ihar nylig vckret 
somlet i Københavik Der forhandles 
des om Skriftemaalets Stilling i 
Gudstjoneften, Arbejdemes Stilling 
til Wirken samt om Præftevalq i den 
daner Folkelkirlc Ter var ifle liden 
Stemninq for at llyenflytte Striftes 
maalet til efter Prædilem umiddels 
hart føt Altergacigoth shvorved Ad- 
gangen til sidstnævnte vilde letteijs for 
mange. Nogle Infkede Scrilftemaalet 
aflsst crf en Nadvertale med almini 
delig Absolutions Disje Ønsker doleö 
sit-lett Landet over of mange, der 
fsler Nødvendicjheden asf at dkage 
Menscheden mere t«il Nadveron og 
IJjælpe til en flsittigere Brug of 
denne, end nu er Tilfældet. Der veds 
toges on Henvendelse til Blskoppekne 
i ovennævnte Netning. — Angaan- 
de Præftevalget var Meningerne del- 
te med Hensyn til Ønskelighedon as 
Prweptædkeneh dog maa det vel 
liges, at de fleste var imod dem. 
Kultusministeren ovewærode en Del 
af Menighedskonventets For-hand- 
l ingek. 

Ministeriel Zahle indgiver 
sm Afskedsbegæring. 

Monjojlxspmssidenten hat til »Bor: 
Land« bl. a. udtalt folgende: 

Vi gaar, saa fnart vi ovcrhovedet 
paa nogen mutig Maade sz 

Hvornaar Yan ikke jiges" saa be- 
stomt, efterfom vi blondt andet ikke 
hat kunnet anfætte Ministcrmsde 
endnu. Men jeg vil antage, at vi 
kan aflholde det paa Mandog (23. 
Mad- 

— Ksbetchavn den 27. Maj. Af- 
fkedsbegasringen fra Mnisteriet, 
hvis Forsvorspolitik ikke erholdt 
Ststte ved Valget forledem blev i 
Dag forelagt Kong Frederfk of Kon- 
sejlsptkesident Zahle. Hans Majo- 
stæt bod Ministrene om at farblive 
staade indtil hatt havde faaet no- 
aess til at overtage Dann-lieu of en 
ny Regering. 

disk-Welle Ir. s, 
over Religion es, tei- 
toqi samt almiudelsq sti- 
ltelis dotierende oq op- 
syqqeliqe strikte- ek i- 
fskdiq oq Lilie-des subve- M ps- 
Forli-wende- 
M M M M 

’I 

Luther Gotte-gez Mican Wisconsin, hvor Ast-might holdes. 


