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J Illfælbe us Uregelmæssigbeder veoz 
Mag-lieu Indes man kluge til del stedligel 
IesV-ein« Skulde del ikle hIælpe, hellesC 
Inn heuvende ftg til ,,Tanskeren«s 
Konto-a 

M Læfeme heut-endet ftg til Feld det- 
ssertereriBlcdet,-ttten tot at lpbe has dem 
tsttfot at lau cplysnlng om det content-« 
W De ältid omtale, at Te lau stimme-I 
W i dette Blatt- Det vll vare til gen-i 
Ists Nym. 
- 

Adresseforandring. 
Past J. Pederiens Adresse, der 

uu er 201 E. 6. Street, vil efter« 
14. Februar være 211 Eedar St» I 
Ntlantih Iowa I 

Minjonkaldet, Hutchinsom E Minn, iom ved Post. Naamps For- 
flyttetse til Baumes-, Wis» vit dci ! 
ve uden Præst, har sendt Kaldsbrev 
til Past· A. C. Weismanm Denver, 
Tolo. Om hatt ntodkager Ksaldet vi-« 
des ikke endnu. 

Lige for Bladet skal gaa i Pres- 
seu, fik vi Bkev fka Past. Laukseus 
otn Branden. Det meddeler ikke saa 
nieset ud over, hvad vi allerede hat 
fett fta vor Korrespondent Det kaut tilfsjes efter Past. Laursens Bren- 
at Jldens Opkomst formentlig fkyli 
des en Revnie i Skorstenem — at dt 
allerede begyndte Skole igen Tirss 
dag Morgen. og at de venter at 
kunne begynde Skolegetningen i en 

ntI tisdssvarende Skolebygning til næs 

ste Efteraar. 

Lord Erawford, ttdligere Prkefis 
beut for det astronomiske Selskab 
i England, gir i en Artikel i »Ti- 
mes« opmærkfom paa Farerne ved 
den Halleyske Komets Tilsynekomst. 
can hknvisek til, at Kometer i tido 
llgere Tiber betragtedes Jota For- 
lmd paa Pest, Hunger-Insti, Bor- 
qerkrig eller lign., oq i de halt-eini- 
Iicerede afrikanfle og asiatifke Lande 
satt fanatiske Agitatorer benytte fig 
cl denue aftronotnifke Begivenhed 
til at ophidse det overtroiske og let 
paavirkelige brede Lag af Follet til 
slskeui Uroligheder og Oprsr ster- 
lig impl- Europæernr. sont bot 
lblandt dem. Ellers Ier hcm ingen 
sure ved Kometen. 

Ballinget Pinchot ! 
Undetføgelsen. 

Der berettes saa at sige dagligi 
og stadig fra Washington om dennel 
Undersøgelses Gang. Men Underis 
ssgelsens Resultater faar vi finde os 
i at vente paa med Taalmodighed.; 
Den affkedigede Landsgent Glavisf 
hat fsrst maattet holde for· Han’ 
et bleven temmelig vidtlsftig afsz 
htrt Blandt andet har hatt fremsj 
holdt, at Mr. Ballinger som Sag-; 
first, før han blev Minister, hjalp 
flete til at faa Kulland i Alaska, 
denkblandt Konstesmand Kinkaid fta 
Nebraska can var faa forleden 
fremme og stulde tedegsre for denne 
Transaktion Mr. Mitkaid tilstod 
sauste scheut »at han havde ttbt 
Kulland i Nlafta,»1igeiaa at han 
We employeret Mr. Ballinqer. 
M denqu var Dom-net i Scott- 
It- M» til at anders-ge W 

» 
tätbtuesaud,mendethelevaren 
est sog M Rumingssssærc Mr. 

Præsidenf Taft indtog sin hsje 
Stilling under scerdeles gode Aus- 
picier. Som Roosevelts Protege var 

Folkets Gunst og Tillid pan For- 
haand garanteret. Naar han endnu 
til Dels besidder disse, da maa det 
alene tilfkrives den Grund, at 

Pressen hat været langtnodig, imod 
hom. Man hat fuspenderet Dom- 
men om ham for at give ham 
en Ehance til at »make good«. Til 
Dato kan disse Forhaqbninger kun 

figes at være skuffede. og man sp- 
ler, at lwis han ikke snart fremvis 
fer noget haandgkibelig rooseveltsk, 
vil Stemningen san om til abso- 
lut Modstand. Han begyndte sin 
Rundrejse med at lovprife Sena- 
tor Aldrich, der af det amerikanike 
Folk er anset for Korporationernes 
haandgangne Mond og fom faadan 
kun nyder absolut Modvillie. Lad 
Nelfon Aldrich være aldrig saa dyg- 
tig, han hat ikke Folkets Tillid og 
bør derfor heller ikke paatvinges 
os. 

J Winona, Minnesota, lagde han« 
fig grundigt nd med den Fle af det 

republikanske Parti, der absolut maa 

anses for den rooseveltske. Han dad- 
lede deres Nægtelfe af at stemmej 
for Soldle i Congressens Ets- 
trasamling. Man mærker fig at haa- 
de Aldrich og Cannon hat sagt, at· 
det er den bedste Toldlov, Landet" 
nagen Sinde har haft. Under Ets- 
trasamlingen modfatte han fig det 

Ists-S, der blev gjort fra progres- 
siv republikansk og demokratisk Si- 
de paa at faa Hufets Regler En- 

drede sauledes, at det i Birkelighes 
den blev selvftyrende. Og nu ved 
denne Oatnlings Begyndelse hat 
han igen modsat fig Bevægelsen for 
at beskæte Cannons enevældige Her- 
redsmme. Fsrft var det Toldfvsrgsi 
maulet, han gav fom Paaskud, nu 

er det vigtige administrative Lon- 
forslag. Men Taft burde for-staa, 
at hvis hans Lovforslags Vedtagels 
se er afhængige af Aldrieh’s og 
Cannons Bestaaen, da vilde Folket 
sikkert hellere, at han havde ladet 
dem gaa i Papirkurven 
jDet fidste Skridt hen imod Fol- 

kets Ugunst tog han, da han san 
sig nsdsqget til at afstedige Forst- 
mester Pinchot. Forsttnesteten, der 

nyder det Fortrin at vcere Nonse- 
veltö perfonlige Ven og Yndling, 
hat i en Aarrætke været identificerct 
med Bevorelsen as vore naturligks 
Rigdomskildet, særlig Stamme-, som 
pffentlig Ejendom Dette Spøkgss 
maal kan regnes for et af Landetg 
allewigtigste Spsrgsmaal Tafts 
Skæbne afhænger af Eougtessens 
Kendelse i Pinchot·Ballinger Af· 
feren. Man maa verne. indtil 
Sandheden kommer frem, men for 
Tiden er Stemningen nætmest for 
Pinchot. « 

qut pg Fett-t. 

i 

D. 

Fra Brauch af Eli Horn 
T 

Hsjfkotr. 

Vor siorrefpondent i Eli »Im-« 

har fendt følgende noermere linder- 

ketning om Branden: 
Natten mellem ZU. og 31. Januar 

er de to ftore Bygninger as Stolen 

fuldstændig nedbrændx Jlden op- 
stod, saa vidt vides, paa et ubenyts 
tet Værelfe paa tredie Etoge i den 

gamle Stolebygning og opdagedes 
først wogen Tid efter Midnat, ved 
at den brændcke igennem Gulvet, san 
at forbkændte Stykker of »Lath« og 
Kalt faldt ned i Værelset neben- 
under, J et Øxeblik var dette saa 
fuldt of ng vg Jld, at de to Keule- 
som sov der, maackte flygte uden 
Sko. Den ene havde dog Aandss 
nærværelse nok til at lobe gennem 
Gangene og vække alle, fom sov i 
Bygningen, hvorefter han ltb over 

til den anden Bygning U raubte 
Mann der. Det stod straks flatt- 
ot den qqmle Bygnim kunde ikke 
teddes, og de ftkste Bestrebeller gis 
derfot nd paa at faa lau nieset sum 
mal-ist nd af den. J det Beet-elfe, 
hvor Jlden opdagedes var det unm- 

liqt at komme ind. Fra de andre 
reddedss det mefte af Mem-net Tsi 
oed at Mke det ud of Pindus-ne 
Ligeledes reddedei et M, det 
nieste sf Bole og en Del 
Mkmuetieh For en Tit san det 
Ists-NUMBERde 
den im Aquin-, sont-steh eq. 10 
W km das nnd-: men da M 

L 

forsynsingen ikte flog til, maastte det 
opgives. Fka den reddedes dog faa 
godst som alt, hvad der kunde flyts 
tes. Do det blev Dag, ftod tun 
det murede »Basement« af den nye 
Bygning tilbage. Heldigvis kam in- 
gen alvorligt til Skade En af Ele- 
verne blev lidt forslaaet, dog ikke 

.—s 
— 

mete, end at han kunde tage Del i 

Redningsarbejdet 
Stolen vil blive sortfat Der er 

skaffet Plads i John A. Petersens 
Bygning (Posthufet) til et Par 
Klassen den gamle danske Stole vil 
maaike ogfaa komme i Brug. 

Gymnaftikhus et er midlerttdig 
indrettet som Kokken og Spisestue 
Dunste Familier i Skolens Nape- 
hed har beredvilligt tilbudt Soves 
plads for fra 2 til 6 hver, san at 

1 

l 
I 

i 
ingen faar mere end et Par»Blocks«t 
at goa· To eller tte af Skolensi 
Elever havde for nagen Tid siden 
befluttet at rejfe hjetn til 1. Feb»1 
et Por mere vil maafke reise. Re-; 
ften fortsætter S.tuderingerne 

Aue-sagen til Jldens Opkomft ten-« 
des ikke. Det formt-des at en den-F 
kostet Svovlstik hat tændt i Papir 
eller Tæpper paa det nbeboede VcesT 

l 

relse, hvor Jlden forst bisd ud, vg; 
den hak brændt langsomt i flere Ti- 
mer, for den opdagedes. Men der 
vides intet bestemt herum. 

s 

l 

Vor Noboby Kimballton har agi- 
faa haft en ftor Brand i Vinter Den 
5. Jan. nedbrcendte der en ftor Tre- 
etages Bygning, sotn var opfsrst fid- 
ste For-nat Stueetage og Kcelder be- 
nyttedes af Faaborg og Tekkelsen 
sont ,,Department Store«, 2. Etage 
brugtes af Dansk Brodersacnfund og 
lom »Opera Haufe«. Bande Fan- 
borg og Terkelsen og Attieielskabet, 
fom ejer Bygningen, slider betydelige 
Tab, da der var asfureret for lidt. 

W. Rottenborg hat igen folgt J. 
Rasmussens Form til Svend Lar- 
sen for 8150 pr. Acke, og et Parj 
mindre Farme her i Nærheden er 

folgt for ca. 8200 pr. Acke. 
N. 

tm Linle teuer. 
For »Danskeren« —- af John Larien. 

Sprog vg Rationalitet — Eu 
Sammknligniug. 

(Sluttet.) 
Olt rive as los fra vor Nation og 

non Eprog er dersor ikke vor Mis- 

iion newer At kaste os i Arme-ne 
paa en uafgasret Vlanding og efters 
che det frennnede i dets Vaklen er 

en Krænkelse as det ædleste, vi 
vier. Det er vor herlige Fædrenes 
aku, der Ved Guds Veliignelfe bar 
sinnst os de opkigtiges Tinid her i 
Landet —— der hat braat os Respekt 
oa ofte Beundring sherovre Der-Z 
fom oi enstek vedblfvende at indta- 
ne denne hæderlige Stilling, da 
Inaa vi fremdeles holde vort Fee- 
dreland, vore Fædrewg vort Sprog 
bsjt i Ære, omfatte vor Kiefe, 
note Skoler og vore svriae bædeti 
lige Jnftituttoner med Varme og 
Biftand og staa Vogt imod, hvad 
der af falskt og ucedelt vil snige fig 
inid i Tanken og i Livet. Paa den- 
ne Maade alene kan vi blive 

Bygningömænd paa den kommende 
amerikanfke Samfundsbygnina; paa 
nenne Maade alene kan vi gøre vort 
til, at der ud of Geeringen sfal 
fremkomme en Nation, der faar en 

bsstorifk Plasds og en historisk Vir- 
ken i Verdensudviflingen 

J Danmark kan der være Tale 
om en Nationallamsittighed, en 

national Livsanskuelfr. en national 
Moral. Det vil fige: Folket besidi 
der en tilnamnelsewis fælles Er- 
kendebse as Gub, af bang Billie med 
Mennesiet og af Skabelseng For- 
maaL Dei hauste Zoll hat som 
soll stot W over hvad der 
et Rot os Uret, hviltet bog ikke for- 
hkndrer, at der oasaa her af og til 
frmckomner Ort-Moder t Samfuns 
d Dame feelles Monalansiuels 
se ngek en Rathnalbeftemmelh 
et WI, im vott soll veb 
mange Mal-wer hat visi, at det 
hat Stqte paa. 

Og hvoefot Iukde vt statnme os 
ved dort Sprogf Or det tkke et 
W sprosf It biet itse vor Hi- 
W spros? sc det ille vore 

M Wir-nett Orient 
It des sie vor elf-ehe Iokkekirket 
syst-fv It set ts- me dene- 

L 

Sprog2 deres, fom git i Djden for 
Fædrelandet? Er det ikke vor stin- 
ne Poesis Spros? voke Salmers 
Sproch det Sprog, hvori vore Ide- 
aler staar malede for vore Øjne2 
Sjcellænderens, Lollikkens, Fun- 
boenS, SInderjydenT KronjydenQ 
Vendelbosens og Thyboens Spros- 
er alle Grene af den gamle Hovedi 
stumme —- ældre end Ksbenhavnes 
rens, celdre end det nuvcerende 
Skriftspwg, nækmere Ursproget, 
ncermere Roderi. Det er i disfe og 
i Jslandsken, at den gamle dan- 
fke Tunges Kcerne er bevaret Hvils 
ken Rigdmn af Minder disse inde- 

holder. Hvor stsnt de lyder paa 
vort Folks Lasberk Hunr regte! Hvor 
dienstng lJvor stcerkt hvor klang- 
fnldtl Hiertets Sprog til Hiertetl 
Erindringens Sprogl 

EFnderjydens Kmnp for det 
dairske Sprog i Senderjylland nd- 
aør et helt Kapitel i Tamnarks oa 
det danske Folks Historie Som en 

Grcensevagt hat han staaet umk- 
telia imod ethvekt Angreb. Dei-for 
indtager Sanderjyden en Hædeks-. 
plads i hver cedel Dannemands 
og Dannekvindes Hjette J Kam- 
pen hat Tyfken haanet et Imag- 
der er celdre end hans eget: den« 
nye Sprogvidenskab fynes nemlig, 
mer og mer at godtgøre, at det 
tyste Sprog har været met-e paa- 
virtet fta Norden, end de nordiske 
Sprog hat vætet paavirket af det 

tyske Der er endogsaa eminent 
Lærde, der paaftaar, at Tyskernes 
Forfædre kom fka Norden og at de 
danske Staldyngefolk var dekes 
Fokfædre, (dette fidste har man dog 
endnu ikte bevift), samt at den 
senere tyike Civilifation og Kultur 
skyldesPaavirkning af et feneke ind- 
vandret Falk, hvis Eftertommere et 

Danmarks nnvcerende Befoltnimx 
Den oprindelige tyfte Civilisation 
var nemliq betydeligt lavere end 
den, vore Forfædre bkagte med sig 
ind i Norden. Se Jfaac Taylor: 
»Den ariske Stammes Oprindelse«, 
Ottoer og flere. Saa det bliver 
inareke Tyfkernes end Daniternes 
Sprog, der, fom en ,,ussel Tiggers 
wind, maa fin Skam med laante 
Pjaltet dække." 

Naar vort Sprog hat vceret Gen- 
itand for et saadant Forsvat over 

for Tysken, saa maa det jo væte 

for gadt til at vi fkulde væte med 
til her« i’de Formede States at 

udviske det af Historim Hat det 
været vort Fall en Velsignelie i 
henved to Tusind Aar, faa maa det 
indeholde noget, som vor Slægt 
her ude i det ftennnede flet ille 
kan undvære, hvts den vil vedblive 
at være sig felv. 

»Am lad vort Sprog tun være for 
andre, hvad det vil, 

Bi fit ej bedre Skat end det at gem- 
me; 

Dei er vor Tantes Vinge, voktHjers 
teg Strengespil 

Og Sjælens Spejl og Fslelfernes 
Stemme: 

Kun det vor Sorg kan tumme- 
kun det kan bringe Trost- 

Iun det vor Drum tan male og 
juble nd vor Syst, 

ihm det kan vort og Folkets Liv 
forplante·« 

Opfotdking. 
Om nogen of »Danskeren«s Ler- 

sere er i Besiddelie af een cller fle- 
re af vore daner Salmer. over-satte 
paa Engelsf, og vil affmo samme, 
dck vil man gøre nnderiegnede en 

Gliede og Tieneite oed innre-it mnligt 
at sende ham faadanne Overfættels 
ser. 

J. M. Hausen, 
Box 14, Staplelmrft, Nebr, 

Det danike Ministerium 
set gennem anjecsis 

kanske Briller. 
(Fortsat fra Side 1.) 

Finansminifter Edvard Brandes 
et Doktor i Filosofi Han er en 

Kibmands Sen og Bruder tilGeorg 
Brandes. Han hat særlig arbejdei 
im Journalist ved det radikale 
Dagblad»Politikken". Brandes« For- 
bindelie med det nye Ministerium 
hat givet Anledning til, at man har 
kaidt det et akademist Ministerium 

Qgiaa Kristministeten Krifioffer 
Krabbe var Journalist, indtil hau 
tastedesig over Politikten 

« 

Tet etteste Kabinetsmedlem paa 
hvent der tttnde tastes en Stygge 
as Aristokrati. et« Udenrigstninistes 
rett Scavettittss, en Gentlentan as 
Middelstanden, sont er indtraadt i 

Dittiomatieth Tjeneste De tidligere 
kliegeringer, endog det liberale, har 
ttalgt LidelsItncend sor den-te Stil- 
lin,t. 

sittltttszsntintsteren Provst Nielsett, 
er Papst ved en lille siirke i Syd- 
sjcelland Hans Sonnebørn syntes 
godt ont hatt-T politiske Anskuelser 
saa ttel iont ont haits Prædikener, 
saa de for nogle Aar stden valgte 
hant til at reprasientere dem i Rigss 
daaett. 

Ten tme Llgerttrnacsntittifter Ponl 
Christenietth Hatt-irre er ntaaste dett 
tttasrselittste ai dein alle. Hatt et- 

,,Httsiintand.« LittstnandssVevægelsen 
i Danmark et- ttokiet frettt as et ra- 

dikalt Brit-tratst Man kalter store 
Jordejendonttne oa deier detn i 

Etttaaparceller fra en ltalrt til slere 
Tøttder Land, sont ntfndrebetttidlede 
saa tted Hsreltt as Negeringslaan 
tan tølte on leite ttaa i Etedet for 
at gaa oa arbejde ttaa de store 
Gaardc. 

th Clsriitettsen er ieltt ett saadan 
Jordltntaer i mindre Stil. Tidligere 
sortjenre hatt sit Levebred oed at 
lave Trasiko 

J 1890 nadaaede Christensens 
Meditorgere paa Lattdet," at hart 
,,knnde tale sont en Præst«. De 
valate hatn til Ring-dorten hvor hatt 
siden har arbesdet sor de radikales 
Sag. Otn Sandagen resser ban 
bjem til sit lille Landsted 

Jea gjorde en Tur ud til Chri- 
steniens. Tet er langt sra Bauen 
paa en Egn man talder ,,Vildnis«. 
Dei tostede mange Spsrgsmaal og 
Drejninaer ad Ontvese at finde Ste- 
det. Baader-ne has hoetn jea spars- 
te Bri. ait allesamnten i Trresto og 
talte en usorstaaelig Dialekt. Jeg er- 

sarede, at de var stolte as »vor 

Ponl«, nagtet ttoale as dem ikte 
endnu havde hort, at han var ble- 
oen Medlem os Kabinettet 

»Pou1 Ehristcnsen«, sagde en 

gamntel Bande, »ont jeg ved, bvor 
Poul Christensen bor? Han hat la- 
oet de Træsko, jeg staar i«. 

Den Hurtighed, nted hoilten Dan- 
matt har sorandret politist Udseens 
de, glaeder Arbejdsklassen Jndtil 
1849 var Danrnark et absolut Mon- 
arki, lige saa bureaukratisk sont 
Nur-land. J dette Aar sit det en 

Grundton og en Rigsdag, bestaaende 
as to Hase (Folketing ogLandsting)· 
J 1866 opnaaede og holdt Banderne 
en overvældende Majoritet i Falke- 
tinget. Men Regt-ringen blev ikte 
parlamentarisk. En Grundlovsbes 
stemrnelse gav Kongen Anledning til 
at lave provisoriske Love Dagen es- 
ter at Rigsdagen var oplsst Paa 
denne Maade holdt de Konservative 
Gojrepartiey Negeringstsjlerne ind- 
til 1901, da Kongen blev nødt til 
at samtykke i Dannelsen as et libe- 
ralt Ministerium (Venstre-Ministes 
riutn), der dog snarere repræsentes 
rede Centruntet end yderste Venstre. 

Nu ester otte Aar as Etsperimens 
tering med liberal Regering har 
Danmark et Kabinet, sont er valgt 
as Grupper næst til Socialdemokras 
tcrne paa yderste Venstre. radi- 
kale Benstre er i Minoritet, g dets 
Regering er saaledes ,,uparlamentas 
risk«. Ncervætende Fordeling as de 
114 Medlemmer i Folketinget fra 
Hsjre til Venstre salder saoledes: 
Hsjre 21; de moderate 22: Reform- 
Venstre 277 de radikale 16; 4 Jude- 
pendenter, som i Reglen stemmer 
med de radikale, og SocialsDemos 
krater 24. Det radikale Ministerium 
stoler for sin Fortsættelse paa So- 
cialsDemokraternes udelte Stitte og 
delviz Sttue as ResormsBenstre 

SocialsDenwkratiets Fremgang i 
Don-mark er mærwærdia. J 1884 
valgte det sit isrste Mehle-n til 
Maiwu. J 1895 havde det 8 
Memmerz HM 16 as ester fid- 
stes Bala 24 —7- flere end Gaste- 
pariiet. SocialdDemokraierne hat til 
Mgt at udssre den sranske Reva- 
lutiom Program ved suldstcndia oa 
siehle Dmorqanisation as 
Sau-sonder De· radkale hat sam- 
mptaacisiatemenervilligetil 
at qaa grad-sit stem. De vtlde med 
Cis-de West Mal-Demokra- 
nkmedt »und-Ammon- 
M, W, Fdet de th 
exiin at neue i et reinste-krum- 
iftspde staat WJ Mistw. 
»Don hauste W et mer-« prak- 

H 

tisk end deres tyske Bis-Idee og de 
er villige til at «hjælpe de radikale 
til at udsjre praktiske Referates-, 
selo om disie efter bestes Meninq er 

modern-te 
Det nærværende Ministerium et 

imod Militarisme. Det mener, at 

Daumen-is Neutralitet bevakes bedst 
ved«i dct mindfte en delvis Afvæbi 
ning. Ksbenhavn bsr vcere en nahen 
Port. Skal der got-es unvixvendige 
Pengeudlæg, saa bør det være for 
Stole-r og Biblioteter. Dct føger at 

faa de store Godjcr dclt i mindre 
Parcellistx Det begunstigcr en grad- 
vis Arvefkat —- kokt sagt Reformek, 
fom oil bjælpc til at aim- alle Bor- 
qcte i Landet liqe Lcilighed Et Be- 
fsg i den dnnikc Riwkag qiver en 

Udlænsding et levende Jndtryk af 
dennc Forfamlings demokratifke 
Farve Dct or ikke ualmindeligt at 

se, at to eller tre Mcdlcmmer fta 
Londet indtagcr deres Sæde uden 
Krave og i Uldtrsjer. 

Referat. 
fra 

Trinitatie Seminariums Heduinges 
inissionoforeniugv 7. Aar-j- . 

mein-, 22. Jau» 1910. 

Sangen Nr. 78 i »Sangereu« 
blev assnngen, hvorefterNasstformani 
mand R. C. Carlsen oplasste Rom. 

10, 11—21 og holdt Bon. 
Setretckrensti og siassererens Ne- 

serater oplæstes og godtendtes. 
Det bleo vedtaget: At Zorenins 

gen gioer af den til Aarsnwdet ind- 
konme Zum IX- til Jndiasernciss 
sionen og IXZ til Japantnissionen 

Folgende Embedsmcend blev va1g-« 
te: Næstforcnand, E. S. Rosenhergx 
Sekten-cr- Ds. G. M. Bach. 

Soni Noniinationstomitm Mads 
Hausen, Miss Caroline Johnsen og 
d. R. Hausen. 

Soin Revisorer: M. Uhrenholt og 
Hans Nielsen. 

Reseratet sra Moder blev oplæft 
Ig godtendt. 

Ved Modet Sondag Efterinids 
dag talte Pastor Petersen fra Dan- 
nedrog. Folgende er et tort Uds 
drag af hans Tale: 
»Vi ved allesammen, hvad detvil 

sige at drive Mission. Man talder 
IS Missionsfolh og vi burde ikke 
stumme os over dette Navn, thi 
Jlle Mennester burde oære Mis- 
sionssolt. At drive Mission er jo 
tun at eftertoninie Herrean sidste 
Besaling til sine Disciple. 

Vi hat en stor Missioiismart 
blandt vorit eget Falk her i Ame- 
rita, men derover burde vi itke 
Ilemme Hedningerne Uden at drive 
dedningemission kan Kirten ikke 
etsisterex men ever vi den, bliver 
oi ielv velsignet. 

Hedningemissionen er en stor Op- 
gaoe, lom vi har saaet direkte fra 
Herren. Han har sagt: »Gott ud i 
al Verden, og gar alle Folt til 
mine Disciple«, og den Befaling 
staat endnu, thi endnu er itte alle 
Folt Kristne 

Vi taler am den state Nod her- 
hjemme Men sont en Mand, der er 

tendt med Forholdene derude, sagde 
til mig en Gang: »Vi har ingen Jde 
om, hvad Hedenstab er for noget. 
Det er noget saa forfærdeligt, saa 
det kan flet itke iamnrenlignes med 
Forholdene herhjemme«. 

Uden Kristendommen tan Verden 
itte blive riviliieret Der er Nod og 
Elendighed alle Begne Det grelder 
sor os om at faa Øjnene op for 
den· Jesus saa Menneltenes Nod 
og hfalp dem. Ogtaa vi stal forst 
se deres Red, for at vi tan faa at 
se, hvad de trænger til. Evangeliet 
om Jesus er det eneste, der tan 
hjælpe dem. Jesus yntedes over 

Mennestene, og vi ltal leere af ham 
at yntes over dem. J Lignelsen 
om den barmhjerttge Samarttan 
læler vt, at Præften og Levtten gtt 
forht den saarede Mond uden at 
hjælpe dam. Det var itte 1tottiLde 
manglede Mtdler til at hiælpe dam, 
wen de havde itke det rette Stude- 
laq. M maa ttrft le at taa det 
rette Sindelag over-for dedningerne 
laa ital vt not ogsaa ttnde paa at 
hjælpe dem. 

Wen Bittens er lau stor og Ar- 
beiderne tao faa, baade her hiern- 
IIe oq endan mere ade paa Heb- 
ningomartm. 

Morden stat vt taa flet- It- 
bttdms M tkak liest bogen-be med- 
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