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J Tilfttlde nf Uregelmæsstghisdei ved 

Nodtagelsen bede§ man kluge tu des siedltge 
Postveseksp Skulbe bet ikce hmlve, bedes 
maa henvende sig M ,,Tanseeren«g 
Kontos-. 

Naat Laie-me henvendn sig til Feld der 

avettereriklabet,enten we at Lebe has dem 
eller for at faa Oplysning om det wettet-by 
set-es Te alttd omtale, at Te fcm Avemsse 
Mater I dette Brah. Der ml vcete m gen- 
sidig Nyttr. 

EociaijstsBmdet ..«I!lmwal to Nen- 
son« ndtaler et stnrt Haab om. at 
Socialifterne snart Ekel rindc Ca- 

Iifornja. Zorn Grund for sit Hand 
nævnck Bin-der bl. a., at der i Cali- 

fornia er I,T«21 Postkontorer, sog 
Vladet Tettdcs til 1,!39 of disfe 
og befordres over 500 ,,-Rural 
Noutes«. — 

J »Kr· TgbU af 13. ds. krieg-: 

Past. Benedikt Not-donton som om 

fort Tid reffer over for at grunde 
en ny danfk Koloni ved StillehavetsN 
KIND holder paa Ssndag Aften Kl. 
814 Foredrag i K. F. U. M’s Fest- 
fal om »Tanfke iAmerika.« —- Pa- 
stvr Nordentoft kan altfaa snatt ven- 

tes tilbage til Amerika. 

Fslgende to Forslag forelægges 
»Den danfke Kirse«s Aarsmsde: 

..Styrelsen forelægger Aarsmsdet 
et specificeret Overslag over de Sum- 
men der ntdvendig udktæves til 
Samsundets forskellige Gsremaal i 
det kommende Samfundsaar. 

L· Hansen«. 
»So-Urban bsr vi i »Den danske 

Mitte« stille os til Brugen af det 
eugelfke Sprog under vort kirkelige 
crbeidesk Jndsendt af J. M. Gre- 
gessen-« 

Man gtr iTyfkland if1g. »Luth.« 
stadig kort Process med Mormoner- 
nes Propaganda J Berlin er at- 
ter flere af deres »Missionasrcr« 
blevet udvift med Ordre til indcn 
tre Dage at forlade Tyskland og 
under Trusel om store Vøder og 
streng Fcenaselsstraf paalagt al- 

drig mere at vove sig inden for 
Landets Gut-user «Missiona-rerne« 
havde anoendt det Kueb at lade fig 
indtegne som »studerende«, men det 
hjalp dem iske. De udvisle var 

alle Sonner af fremragende Mænd 
s Sols-finden Mormonernes 
Prassident iZiirich indfendte m 

Protest gennem den amerikanfke 
Gesandt i Berlin, men uden Re 
fultat. 

Neligionsfrihed paa Mode-gaffst 
»Kristeligt Ugeblad« (norsk) betet- 
ter fslgendm ,,Paa Jndremissionk 
modet B. Pmskedag bragte Samue- 
præft Gunderfen nedenftaaende Med- 
delelfe fra Madagaskar, fom blev 
modtaget med Haandklap af For- 
Winken- 

Medaa sit fes Btw fra en of 
vors Missionærey som striver bl. 
d: »Ja-leben Dag oplevede vi en 

im Glædr. Administratoren hat 
net-MS fortalt mis, at han havde 
M et Tit-Eulen fra Eurer-glau- 
W, It vi set de im 

W at bebe m Tilladelfe 
at M M. Um De file 
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eriiisi"——] for Antäus-det- 
Ten forenede dan. ev. luth. Kir- 

fc yar taget eet Skridt med Densin 
til jin Styremaade, som der synes» 
at være udelt Tilfredshed med. Tet? 

Der ,,sfdredsmissionen«, jeg tasnkerj 
Paa. ( 

Tet var blot nunmng Eaa oidtI 
et Terkitorjum Erim vi er spredtl 
over, at Virksomheden-i de forfkcl- 
lich Schnitt-tex- fik Tel i Lebeter 
af Arbejdet. 

Mcn lige jaa naturligt, snncs det 

mig. le det mer at nj faar.8ncds- 
reprasfcnmtion pro Vore Aarsmødcn 
som Ei bar Menighedsrepræfemæ. 
tion ved det aarlige Krebs-mode 

EMed den Taufe Tmn For11d5a-t— 
»in-g, at Aarsmødeti Aar konse- 
kzscnx frommer for Kredsreprwsentas 

d « 

jtion ch Jlnrxsmødcrnc, dar 1eg en 

senden Taufe at bcnstille til Lock-. 
Vujcch 

Ton fundc Je! Pudelin imfan bru-» 
Hex-, vxu vi Meer Ved at have Wenig-: 
bedi-1-e:!rccs·entatjon red Ilarsnwdc1,’ 
mcn den faldkr naturiigerc i Lag,i 
um di faor Kredåsreprcrfcntatiou «- 

Tanken er, nm vi ikke, sum ældre 
Eamfund bmger det, fkal sc m Eaa 
K r e d 5 e n e ti! at Uaamge sig Uom 
Regel i hockt Faldj at jndsamle 
hvek sin Tel as det, Tom vi i Anker-Z, 
Lob heb-mer til note forfkelligc Bitt-i 
Tombedec ! 

H Hm til-mer net me Jan at mir - 

Tore dr- äsjsdtiå Ewqu Vthnder cllirs 
des :!I«’asnd. sont Emr nrbcsjdsst cftcr 
dem. Te hat gjort et trosast Its-. 
beide. Z 

Tut er atter her Dct r: n t u ri i ,; c 

ved en Za» ieg tcrnker ma. z 
Tet csr as Eli-re Donov-gen at destf 

under rote Onsitændighedcr cr 

utnuligt at san en noxusnlnnch fuld 

Menignedsrevræscntntion vcd Dort 
Aaanøde. 

La der et dog TIJZEnighedepf 
ne, der bør interesferes for alle vore 

Vitksomhederx det et dem, der man 

bære Byrderne ved baade vor Stole, 
vore Wiss-sinnen note Vornehjcsm etc. 

Og del-for bar disse Virksomheder 
klarlægges og drsftes, hvor vi kan 
have M e n i g h e d S teprcksentatiom 
og det er ved vore Kredsmsder. 

Jo nærmere Guds Riges Sag og 
dets Birksomheder bringes hjem til 

dem, der beder for og ofrer til bis-se 
Virksomheder, des bedre og natur- 

ligekr. 
Der et ogsaa en act-den Side of 

den Sag at tage i Betragtning. 
Det strevne Okd er ikke at fotagte 

—og mindst burde jeg vel gørc det- 
men det mundtlige Ord og den per- 

fonlige Nækvcerelfe hak fine Fortrin 
Dette gælder da fertig, naar en 

betydelig Sag skal fremmes, saa 
dct gælder om at Lage fat alle sont 

Icen. I 
Men kin nieder vi arm do 11:«-.wr-« 

stigeliqe Oktaviicn Eixsor Lan rei-. 

Mond rejik over pt icm iwitrait og 

Vidt ipredt Zamiinid, Tom Port er, 

og tale en Zaqk 
Lq kunde en Mond cndeiisg give 

hele Ein Tid til en inadcm Zog og 

iare Vidt cig bredt ior at Entlasng 
den ior Meiiiqkiederne. — bville 
enorme Summer Vildes iaa ikke bang 
Reiier ilugek 

Bliver det derimod henlagt til 
site-diene at løite hver iin Tel of 

Vordem iaa kan Sagen takes vsd 
Krebs-moderne, oq saa bliver det 
da ogiaa overkommeligt at naa kundt 

Itililkenighedcriie inden for en Kreds.« 
; Og endnu eet: Jo mere man faar 
’Deli Arbejdet, des met-e interesseret, 
des varmere for Sagen. Tet er en 

geimmel Erfarinq 
Derfot digse Tanker til oelvillig 

IOvervejelfe 

s 
A. M. Andersett 

Strejflysglimt 
- fAf X.) 

Musik hsres ikke i egentligste For- 
stand med Øret Thi ogsaa de 
unt-elende tun ved Hjælp af dete-l 
Hsrwtganer fornemme Lyden, 
meW de samttdig et tillukkede 
for W mdelige M. Dei 
maa me met SW Wen — 

eller mast- m vit W Ism- 
ftah i kenne Gom i- er W 
most-V —- mcu tihW Rusti- 
sent We M. Dei-for et dei. its-a san i Wis, M Ist-« 

stand, der kan tales om at W, 
eller mangle, Øre for Musik. 

Is I I 

Der ital for nævvækende findes- 
ikke mindre end 600 Fredsforensiw 
ger ud over vor Jiord —- og end- 
da ei vi saa fjernt fra Fredeu 
som nagen Binde-, ja, har vel ikke 
den ringestcs lldsigt til Fred how-«- 
ken i en nær eller fickn Fremtiy. 
—- Mcnncsket sechs nu eng.1ng med 
Krigerblod i Aarernez 

I . . 

Der cr umuiigt, at Tumheden 
kan dø, yedder dist i et udenlandsk 
Mundljcld, af den gode Grund, at 
den ingen Rand bar at opgive. 

. s I 

Tr. Samuel Johnsom bekendt og 
bergmt Tom den« der udgav den 
for-Te engeisfe Erd-sog kLekjiktznL 
bewde et Jldedcs mcd sin Konge i en 

stor Bogsal Kotigen fpukgte bam 
ud om alt mutigt, dcrundek da sog- 
saa om on link-rast- 3trid, Tom net- 

ois Var i fuld Rang: hmd Zehn- 
son mentc om den Zaij Tier-til 
72Jan-de dmme blandt mich at han 
ikke var fuldt iikkcr ma, hviltcn af 
Partei-ne var dygtigft til at give 
Vermont Tertil kmmcrrkede da 
Her-m den Tredikc at naa r fg rst 
det begonder at gaa les- 
misd Lgenavne, bar al Ak- 

gumcnterjng Ende. 

Von Land tatdeixs et kristent 
Land. Tetii Jndlm,w"t«e man vcl 
Hm Am et krisxent FOU, da je 
-.«1 kams- aitkd mkusr searaktcr est-er 
speiset sog iske einsede 

Men End Der un raste-, Tom der 
mea, sjtkm er det, a: oi sum Zolk 
frcmriscr de most asgørende Mod- 

Tiemiugeix 
Vi bar nok as dem, der san parte-, 

11temji7ch: ogsaa not af dem, der 
kun derer efter, yoad deres egne 
Lnster foredragen meu des-vierte 

for faa of sendetan som foragter 
og forkastek al lumven Falskhed. 

For dct er bande falstt og lum- 

Pent, naar Prasser-en og Moralisten 
Egger at paabinde andre en Byrde, 
de ikke selv virtetigt vil bastes 

J fordums Tid Var det Stif, at 

den« der indehaode en lebende 
Ztilling blandt Soldatetne, altid 
kunde findes i Spidsen for sine 
Memb, naar det gik paa Livet Elss 
— ligegyldigt om ban var Konge, 
Cassar cller General. 

J fordums Tid var det ogsaa 
Ztit sdog, dette er meget lasnge 
sidenSHL at den, der fette Ordet i" 

Herrens chncfte, selv fremttaadteI 
Tom den ubetinget ydmyge, der gis-J 
delig taalte Modsigelse, fsgte at? 
Unsre alt for alle, om derde 
kroqu kunde vindes og fee-liest 

Tet er ogiaa salstt og lumpentT 
at Ville sniqe sig til et Godr. — Terj 
er sauledes Fett, som maaske engang» 
»joinede Menigheden«, men som it-? 
te i Monds Minde hat fat deres« 
Fod indess for Kikkedsken. Nun-T 
de nu omfidek treperer. oiser deti 
fig, at de i Grunde-n stod i Menigz 
heden — »t1;i«, figer de efterladteZ 
Tom beftiller Ligpkæditem ;,ban harj 
da aldrån meidt sm :1d«! 

LlitTacL ban hat dog besiddet een» 
Tod. Vismok var kmn en qudksssr 
aaae11.sikov,n1enzmn kmr alber 
meldt »Ja ud as zlsseniahcdetk Illts 
san Imm- hcm til den. Allwo er tmn 

lserettiaet til en kristeliq BeqmveH 
femed basdrende Lmtale Tem- DAT 
mere til knn rummes i tut lldsagnZ 
han bar aldriq meldt siq nd! 

Et Blad, der er noqet nasrty og 
fom alisaa Lan have Eelvrekpektl 
kan man nok slivpe af med ndens 
at »melde fig ud.« Tet fkal rioks 
felv vide at udeblive i rette Tib. i 

Og en evig Salighed kon man 

ogsaa not slipve af med uden for- 
melt at «melde sig ud.« 1 

Himmelriget er, som det bedder 
lBogen .,·Zelvedfjender«, ikke et 
Sied, hvor Helqeneu Kassetyve og 
Rovmordere gemytlig sjokker am-. 

ktinq mellem hverandke. 

»Und er Den Hellige Og 
uden Hellighed ekal ingen fkue hanc 
Aastm 

I . . 

Noget af det mest aqndsfortæs 
rende og sinbgnedbrydendr. et Men- 
neske san give sig as med, et Quern- 
timbet og dete- Jrwrkfættellr. Der 
er en vis Gift, som hat en fukkerlig-? 
rund-Imag, men som, saafnattdenj 
W Mit-beide paa MMI 
Aw, et 100 M Wl M «WM Muth ss 

W ke, m Wdet El 

der, chnen ogsaa ssd, mens den 
nydes; sidcn eftet er den Bitterhed 
Græmmelfe, Skwndsel og Dsd 
Man maa not tage fig Rorfolks 
Ord til Buckingsham til Jndtægt: 
»Es-r ikke Dornen Im hed for dine 
Fjender, at du brasndet dig fehl-« 

I I I 

Her er en lille Historie, Tom not 
kunde chre digtct, men fom ochm 
not fundc Vaer Pnsfcret 

En Yngling, der forderedte fig 
tij Prwstcgcrningem havde en Pras- 
dikisvlads, bon rcjsus til Lordag 
Eftenniddag og faa holdt to Moder 
km Zendagm Tor var et Sang- 
kor. Leder-en demf 4hcwdes gode Tan- 
krr om sig sclv og Innres at mene 

Eäg ins-act over almindelig Kri- 
stscxxsrik. »Don indrettede sig pag at 
komme punktlia for sent til hock- 
ifssndsstjeneste Naar den unge Pras- 
dikant knwdv saact nodt begnndt 
nied- Tm Tab-, aalmcchs Ton-inwi- 
:;D-:«j;1t Da nmvtetisk ffrcd vor Von 
..7r-:mooer link mod Kote-sc og alles 
Låne fulgte Imm til Ende ohne ved 

! Lucis-L 

l Tenno punktlige ctmnmenfor5 nt 

sin- fonmrresri, twnte vor Ungliin 
mer« fix-ordnli 

Hm lagde Hier-non iVlød og et 
; Hat Middel asiatte lia. Nitsiie 
N eng den Tode citernøler lom nn- 

lsk ma fin hastidelige sllkcmen 
läng« Juniuqu iiq taki-, til. El Wut 
Wer-. lmxsde I«ett fig. Tonne Tazssbed 
Jüner med et Qirkegnard-k lldtrnf 
Waldes-is en betndninqsfuld 
I T ei v I Ei e d. illenikibrdm iom 
snkigsdfmwk modwq per Ven :«-ed To- 
tlspn ior iom dezmnlizi at folge hnm 
Jst Einsdix inlke iia alle fom een over- 

»rsik«ck sord Praiten:—« Tape- 
JII F. U alle Lini- mndte sig tm mod 

Jmidimid naaede Sanglederm 
Tiit Lied —--- blnsieside resd i An- 

iJzit et La im den Tag kom han 
minitlin i Tide 

Til ,,Dausteten«. 
Howard Universitet 22. Mai 

»mu. — 

Aftede Hr. Redaftsri 
l Nu, da jeg efter 20,000 Miles 
Nejie hekovre paa 12 Manne-der er 

ffaldet nogenlunde til No her, be- 
nytter jeg Lejliqheden til gennem 
Der-es Blad at sende »Den forenede 
danske ev.-luth. Kirke i Amerika« 
min hiertelige Tat for den gen- 
nemgaaende Geoitfrihed og Venlig- 
heb, som i rigeligt Maul er bleven 
mig til Del baade fka Lægfolk og 
Præster. 

« Rast jeg efter Udlsbet af det 
»Scandinavian Scholakihip«, sum 
jeg ved »Hm-vari) University«s Bel- 
villie og »American- Scondimwian 
-Society'«s Bemegenhed er bleven 

»den isrste lyktelige Jndehaver af- 
vender Kursen mod Fædrelandet 

»igen, haaber jeg fnateit at kunne 
sende mine Vennet en anden Hil- 
sen over Hei-net i Form of en Reise- 
skildring, hvis Fremtomit paa Tryk 

lvæfentlig vil styldes Dunst-Ameri- 
.kanetnes fra mange Sider udtalte 
EOpmuntrinqer bestimmte-itzt 

Ligefom jeg tut-d nBlei-de og Tak- 

nemnwlighed hat erst-ret, at manch 
Laster hetoons gcmk mod en unsr- 

mere saavel tristclig Tom solkelig 
Forbindelse med Modcsrlandet, fan- 
Xedes or det mit Lnsfe og Hand at 
vi ogsaa dekhjemmefra maatte styrs 
ke og mangsoldigiwre »Vaandene 
over chet«, Tna ikkc Farvandet 
skulde aandeligt talt »fty««e til.« 

Angaaende mit Qphold her ved 
.,Harvard« har Leg det i alle Hen- 
feender stomktcst, ielv om jcg i ma» 

teriel Henfoende nasrmcst man spli- 
mig som »Epurv i Trancdaixd" 
blandt »Millionckr-Universitetet«sks 
Sxmtet Tot er ikke for inm, at nm 

le of dem figrcs at »711rrnde« 20 til 

30,000 Dollars endigt Rede red 

,,Gu1dkysien,« det fineste Kvarter i 
Trunk-ride holder de almindeltg· 
vis selv AutomobiL En enkelt »dan- 
dy« ejer endog alene seis. »Nimm-n 

keducatioM Stube-erne, som driver 
smegcn Sport i Almindelighed, neen 

’ikke bestemte Studtet i Stett-elek- 
hed, udgsr ca. 50 Procent as de 

godt 5000 Studenten som autligt 
stehenterer Univeriitetet. 

Dette indbefqtter 52 Bygninger 
m shel Iille Bd for fis selv. Pac 
Grund af Stole-is stadige Vællt 
lisser nu kuu 23 af disse tndenfor 
Universitettmurm Hsrefalene et 

MWM ca Me- vs Mast-lautet- 

«ne udvendig klatrer vilteret op ad 
«Murenc og tittcr ind gennem de 

høje Vinduek baade paa fsrfte og 
anden Etagc. Ptægtige Gran-som- 
er brcder jin intellem Bygninger- 

ne, Trwcrne lwaslver deres Kroner 
derovcr, og vrimso Egern lobt-r 

inmdtom 
For Tidcsn er der Hätt Professo- 

rcr m Lærerc anjat ved .,.Lsmvard«. 
Tot-J Otrtmdlcrqgelsc daterkss til 

»Wi. Tct lusd førft »Ncsmtonm« 
lvist symbole mm da drsmte dct 
mumc om slig en Fremtidtx del-ef- 
ter »Eamt1ridae« ltil Mindc om 

Jlnimsrsiustvt of smnme Nenn i Ny- 
jbygqumes Hjcsmland homf disn 
numsrcndc llttiocrfitctssbth NavnTU 

kluka sit drt Navnet ...Oarvc1rd««. til 

Jlmlounnelsc af Jolm Handarb, den 
Mons, Der Lsed Vozx og Pestgegazw 
justi hint Aar lagde den egocitlizus 
Nmnd til Ulr-rdotII-.·ss·asdet, og Ovid 

zEtatnc disk-for er reist ligc uden for 
Univeriiustists Vorn-. Nnar Tone-Stif- 
teren «sætte·3 uden Yor Pol-tm«, 

»fo» W jo sagten-J soc-pro glad ist-d 
lat verre.sl11ppct indenfor. 
« Herntud xstin hjcrtclmftc Hilsen 
·til nllks Bis-met Tat for alt qokit 

Hatt-J Ein-. chdftcsdk 

- aw- —- 

De danste Studcntck 
og deres Institutionen 

» 
Jl; Exi. JE, Linn-Jurist 

vEngl-irren Fest-ehrt ist« Student-Ur- 

EangserenSnnxn ; 
—--— 1 

Ved Student ioritcmr nmn in it 
Tannmrl en sininde eller Ell-nnd 

»du, ein-r at Lmne txmct Abg-angs- 
»el«—:·mnec: til llnizserkitetet tefter en- 

l,l:l darin E-:«oleiinderpi-:-nan1) sin- 
Derek ved Wlsenlmvnii Universitet 

Alter paa den uolytetnijte Høiiknle. 
f J lHHU slnttede en Tel af Regen- 
fiens Alumner fig samtnen for at 

ifxifte en Foreninq tlieinltatet blev 

»3t1tdcsnterioreningen«, der i Lie- 

flvlillet er den fusrite ai de danile 
»Studenterforeningek. fden hat ka· 

Ein-u Medleiiiiiier,i. J 1882 meldte 
en Tcl ai zoreningens raditalt fin- 
dede Medlcmmer iig nd og stiftede 
den-s wen Forening, »Gut-enter- 
7amfundct-, paa at politiik, de- 

1motmtist Grundlag. 
I »3tndentckjamfundet« hat oprct- 
;tet en Nackte Institutionen icerlig 
leettet paa at sage Tiltyntning mel- 
ilem Studenterne og sde bredeLag i 

Befolkningen gennemOplysningsaks 
lbeiden inaledegu ..Studenterfamfuns 
dets Oplysningsfokening«, der af- 
holder Undervisningsrwkker. 

? ,,Stndenterfaminndets Retshjælp« 
for ubemidlede, der f. Ets. i 1909 

Hsltl hat ydet retslig Bismnd til 

sca. 28,()00 raadisgende. Biftanden 
»ydes gratis af en Del juriditk Kan- 
didajek og Studenten 

! »Studentersamfundets Arm-idee- 
koncetter«, der gennem tueget billige 

yKoncertek flabek Kendfkab til god 
lMuiik igod Udfskelie hos Arbei- 
idens og andre, der lever under sam- 
lme Kauk. ( Studentersangforeningens 
YDirigent er Formand for og Leder 
af disse Fioncerter). U 

»Etudcntcrsamiundels Mltswtltkts- 
— 

besoq«, etc» der alle bar haft stot- 
»s·ocjnl Bismdninq for Lande-t- 

For c: Var Aar siden stünde-J- 
nasrmcft af Etudenterforeningens 
Llledlcnnnen »Ztud-entekne·5 sociale 
Eckretariat«, der arbejdek for at 

interessere Etudenterne for Filans 
tropi. Tets Foretagender er: 

Studenternes Jndsamlinq til Fal- 
tigsolks Jul, 

Studenteknes Landloloni for 
gamle. 

Studenternes Vinterftuek. 
Studenternes sociale Preslevikls 

somhed. 
——-00.0s.--- 

,,Tonen iHæren«. 
qulor Ricard bunt 

J Kr. ngl af 16. Mai læles: 
Som det vil erindkes, fremsatte 

Paftor L. J. Koch i Odenien i Som- 
meren 1910 i en Bladartikel »Di- 

»fieererne og ForsparslageM html- 
»llge Anker over Forholdene og To- 
lnen iscetem i hvllken Anledning 
Imigsministekiet ais-sied- Varro-Koch 
Heu Redegtrellr. 

Da dette blev betont-D tilskkev Pa- 
,stor Olfert Rimrd Paltor Koch et 
Wun, der indeholdt läge-Ide- 
I ,»Jeg ved Me, om oq bvad De 
lvaret ellet hat lvaret Mlnssterieh 
men M De lvarer ved atqive 

Esset-aged kan jeg fupplere Listen 
med Kaptain Bierning, Middelgruns 
den. 

U Mandskobct for ham blivo bau- 

ret fuld om Vord. 
L) Han straffcr aldefes uns-rings- 

løft — i suldstændig Modswtning 
fin For-geistigen Kaptain Bang, 

bvis udmærfede Resultate-r det tun-- 
tia er lykkedes ham at ødechsggo 

Z) Han bande over alte Nmsns 

fort cndnu i Ganr Aste-is lob win- 

mcmdoem ,,Plonger for Tijssclon«, 
og for faa Tage fiden ønskopie han 
min Hjemnwlsmand Aornctelcw 
Cand. DREI til Gelde-im fordj tmn 
ifko dinglcde nok mcd Armcnc under 
Marcbm 

) Væk saa Venlia at medcho med 
.et Ord, om Te herunter Lplnsnins 
Tat-nun da im euer-:- gscmwm on god 
lFcrllestsbekendt nf Oll BUan vil 
llade drin tilslndc Imm, ikfts Irr at 

skadks Mandem mcn for at Zagen 
Inn blink- nndcrfkmt in Form mutig 
fcm c Tilbold.« 

Post-or Koch smdte VII-Oel videre 
til Qrigsminiftmm for at Fnrkotdet 
kunde blivr nndisrkisgt 

Ovarlksdesjs denne Undchmchc er 

fnrcmmen skal Hi iffe Tige, nion Re- 

sultat-et Nev, Tom kon- sterc »in- 

drer, at Panos Richard-I .cJ-i-".i«:n-Is- 
man-d, iiornetelev, Tand wint. 
Buck, bit-r- iiwnt 12 Tage-:- »Nun-ter- 
.11·reft, medmss Prassten Telxs Eis et 
Zausanlasg sm damaij Menzing. 

J denn-! Ema nfande sum oq 
Etadsreneni Nam- Toin. Oxnr ise 

for Kaptajn Vier-Ihm ,.jo1-n.1srme— 
line UdmleIfeH lneo tnok«ti5j«crede, 
og Pastok Richard bleo idocnt en 

Bade ma mm »r. — subsidimrt M 

Das-es simpelt Ferngsei. book-Inwi- han 
blev idømt Sage-is Qtnlostnjnqer 
efter Reglerne for benefikerrsde Za- 
gen Kansas-ten haode fri Procckx 

Pastor Richard bar ikke endnu 
tkuffot Bestennnelse om, lwonsidt ban 
vil appellere Tommen eller ej« 

J Tilsaslde ni, at ban ikte appel- 
lerer den, vil han fremkomme med 
en offentlig Redegørelso i Ta,18· 
pressen. 

Ten 17. Mai fkrivek Bladrt redak- 
tionelt: 

Tet hat tidligere vasrct nennen 
en Trosfætning blandt det militwre 
Mandfkab, at Klage over en Foreiat 
næften altid medførte, at Klagen-n 
blev straff-et Sau vansteligt var det 
at klare Formaliteternes mang- 
skiulte Skær. 

Nu et det maaske bedre: men vi 
blev uvilkaarlig windet om tidliqere 
Tiber-s Forhold ved at lasse Dom— 
men over Pastor Ricard. 

Det var i Fior, der tnltes san me- 

get om, hvad der tnnde gen-s for at 
skaffe en bedre Tone ind i Heeren. 
Forsvarsminifteren var den, der 
meft ivrigt tog fig af Sagen Sau 
var det, Pastor L. J. Koch i Odense 
— en varm Forsoarsven — tog til 
Okde for at yde sit Vidrag. lGan 
mente — og bavde Net deti — at 
vil man have en bedre Tone, man 

man fjerne de nheldige Elementer 
blandt Befalingsmændene, dem, der 
forraaer Zonen og giver Mond-sta- 
bet slet EfsempeL 

Ministerikst enskcde nt oidc, bnem 
Paftor si. Hatt-de tiL m fis bot at 
Dido. For at give Tit Bidmg til LU- 
lnsningcmc scndte Paswr N i -.· o r d 
san Postok si. dcst i Gaar kukonte 
Bren, fom ikke blev offentligxliort, 
ikke benyttet til Agitation cller Zen- 
fation as nagen Art, og as Bei-yet 
selv fremgaar det vgfoo, at det hel- 
ler ikke var ssensiatm Det blm til- 
ftillet Forfvatsminifteren, som i 
Nigsdaqen »Na-rede at villc lade 
Sagen nsje anderseiqu og derfok 
havde Ministeriet beordret Kapt. 
Vieruing til at anlckgqe Sag mod 
Pastor Ricard. 

Vi site-J om dettc Sagsanchsg bl- 
a.: »Dein-, fynes vi, er en underlig 
Vej at goa, naar det gælder en sau· 
dan Sags Oplysning. Dei gælder 
her mindre om at faa oplyst, synes 
vi, om Kaptajnen den paagældende 
Das bar været berufen thi Ietv om 

dem var Tilfældet, Iaa kunde den 
Omftændighed vel næppe me Af- 
siedigellesgrund, hvis Kaptajnen el- 
lers var en ædtueliqh pligtopfvls 
dende og dygtis Visiten 

Og dette maatte vel not kunne sp- 
Mes ved Joch-r over dan- Oper- 
oq understdnedr. 

Man Lande tænke sta, at en ina- 
da n linderitgelse bilde- sive det· 
Resultat at Kam-isten ille mä den. 


