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ow- med Undtagelse as Bidrug til 

slulets lndbold altes-ere- 
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Alls Bist-s til Blut-to todt-old — 

Wpuadtncek, Akbsadliogek og andre 
Arcklek — set-des til dets Rockulctskt 

K. M. WEIBER Blüt-. Nein-. 

Ists-ed at Blaik Post oflice as seuoml 
Jus Dotter-. 

Ufer-thing rules made known upon 
Ithon 

l Tilkslde al, st Blulet lklte modtssps 
Glases-ist« bede- man klsse tll des 

Miso Postkontok. slmlcle Gotte ilcke 

Uslpe. bestie- katn dem-each cis til 
JBuskokeMs Kontor- 

Nssk Las-gerne denn-miet- sig til Follt. 
U- nser-toter l Blsdeh entst- sok til 

W bo- dem pllef sur at fss Oplystsiug 
O set svektskeclck bedes de sltltl Im 

tits, st de us Avektlssemeutet l sitts- 
KISC Det vil viere til gen-selig ststtc 

bUnmut-crwa lecriqans Linien 
genoptager jin-? Tate. Som dek fes 
alf Annonccr i del-te Nummer, gen- 
optager Sma. Am. Linien-Z Dom-p- 
fkib ,,Hellig Olav« mt sine regulære 
Tut-e til sog fra Zkandinicwiem og 
Selskabel Wer lnsart at kunne be- 

kendtgøre Assgangstider for andre 
as dets Dampskist Tor giis fan- 
«l-Sdes san-danne, fvm maatte øtrjke at 

bei-ge det gamle Lmrd, Lejlighod til 
at wisse og der kan fizende Billetter 
Eil Slcogstnjnge som man maatlse 

twste at lhjcelpe betonte til Amerika 

»Wie CAng Assocvatwn«. En 
Otgmrifation as Præfver «og Me- 

niglhsdeh fom benytter det engelfkc 
Spwg i beres kirkelsige Arbeit-e, er 

Im blvet til Virkelig«l)ed, sxkriiver 
»L·m"h.« En saadan Jedenfng blev 
Morbleu-l M Kirkemjdet fidste 
Sommer-, og IOrgmälutionsarbejdet 
strng med de af M ielv satte 
Gut-Esset for Øje. —- En Komite 
hat-de Oasbejidet et Nimmst-us- 
lot-flog og deues Behmidlim optog 
MMIMTQDetgjaldtnems 
Ijgatgaatforfigtlsgtislkllævks· Pan 
sonnt-e TM fom ngrmmnet fsot 
en Man Foreningsvirdfmched 
M estegne bestomlse Linien var 
man ogsm ownærkfom paa, at Ub- 
visingen fquaar med rasende Fart 
snu om Dage, og at Konsftustw 
neu Oder-for most-te gøries fwa ela- 

stift, at Icreningen swdem alstfor 
ltor Wghch Hunde mode Tjdens 
M. Der var Ihen ismotd 100 

Mtey Lærere og Delogastet til 
SM. Mel shall-des -i »Hope 

Wall-T Døpe Mched er en ckf 
pack-im so Wenig-heiser i Deus 
mvstr luth Mrlke, der har taget « 
W fulldt nd og gute set Arbej 
de Mltcklsesnde med det engelfkcn 
Spvog Tom Modmm 

Den blanZdt os Oel kendte spean 
W Prof- A. Halt fkriver i 

»Tag« en tidsmsæsfig Art. om 

»Sanimzudstjsenefte elslet Konceri,« 
as hvilken vi fkal meddele fslgendei 
»Ah for at oplixve Slwheden i Ti- 
den! Bekan, maa san være da. — 

Wen det mærkværdige er, at naar 

Kisten giver Slitp paa det enc Zwi- 
Oe efter sdet endet af fine Ratte, 
saa bliver Verden mer og mer ked 
cf Kirken. Naar Ksirkskn øger jin 
Ukirkcligkyed fftuder Drdet Ksirkes 
Lighed), Viset sin Lede ved at ch- 

re en Kiefe, san betaler Werden 
ikke med sget Kirkeinteressse men 

mcd stigende Furcht ffor Kirken. Til4l 
den wandelige Slapspelfe iblandt os; 
hsrer vgfaa den mange Steht-K 

gængse Ukirkelisgshed — i Augustu- 
nHSynown. —- Koncerter Zim-( 
dagsaftetæt i Siedet for Gudstjes 
Neste, om man san vdl i Siedet for 
tfeftlig Aste-Muts ellesk »Man-ds- 
stjmefte« Ost refermerte Navn), de 
hiter mäaa smsd til Foixfcrldet Med 
sl Mkn Mist-heb til Musik 
san jsg vldrig M med paa at 

qåve Folck Konærteh for-di de er 

M Of at W es ptwdike Gnds 
W Mk bar jeg hu Wink 

..,,;M W Ha Ha wie 
is- — Ists-« Isr- M 

Et Ocd til Halt-erst 
Først en oprigtig Tat for Bi- 

stand sog gosdt Samarbejtde i det 
svundne Aar! 

Dertned tastrker svi saa paa, at 

««Danskeren« er et Samfutidssblad, 
ihsvsorfor Holderne —— de sflefte af 
sdsem is both Fckld —— maa viere 

Iige ssaa interessewdc i Idsets Bel- 
qaaewde, Fremgsang og Udbredclrfe 
ifin Nodcrktøren og de andre, som ar- 

lbeider med Bladets Usdgivcslse Vi, 
ider skaffer Jndbold til Bladeh 
Haar «det iat og trykt og iaar Bla- 

zdet sendt wd over Lamdet til Hol- 
Jdere —- vi er jo kun Tjenere, 
»der er svcelgt til at fremme iden 
Helle-J Zag. Men — vi forstmr 

Ialligovel at Bistand og Sam- 
:arbesjide sfm Holdemes Zide er 

kas stok thydning for, ack Dort Ak- 

zbejde fkasl kann-e lykkegs Dei-for si- 
.ger vi Takt 

I Vi sbehøsver som Kirkefamiund et 

Organ iom Danfkeren. Det Tiger 
Zmnfundet jo sfelv, idet det op- 
bolder Vlasdset og spkger for dets 
lkdgiveksc. Vi belmver idet for der- 

igennem ct tun-ne irdvcsksle Tanker 
oa sdrøFte Lager as Vetydning, som 
kommer op iblandi os og get Krav 
paa Handling og Afgørelse. Og vi 
lieh-ver et iaadant Organ, for at 

Menigbeder og enkeltcs Personer 
derigennem kan stoa i Napport med 
Limaudæ L-; in bedrc dorti- tot 

staas, des bedre tan et Zamarbefdc 
mellem Vladetsks Holdere og mel- 
liem disse og os, der arbejder med 

I»du-ists- Udgivelse, komme i Stand oa 
vedligseholdes. 

Og-——lct-d ossigedether—jo 
sbelwe vi for-stach at der er Zwms 
til-beide over lhielt- Liniem des let- 
tete kcm Vi oplwlde Modet under 
sdet ofte nsoget Vaanolige Arbeisde og 
kfortsætttse i biet med Lyft. 

Sceklig til Korrespondentet vil 
vi füge Tal- ifsot Bist-and og Sam- 
arbejde. Men lad sos til denne Tat 
fjje en an eller ,,Sugests 
Mk 

Nogle Korrespondenter foritasar ntT 
tfortaslle Vort, Hart og Urwcist Dett 
er den lsSIlmII Korrespowdanoetz dis- 

Ise Iowa-r vi fest-der its-sit Pris paa 

iNsaat vi stal til at beklivw Med 
Masern-, Hm er vi W for mit 
ist-re ersten sm- meget eilt-r iok list 

Iaf det Og oft-e kan en forskollia 

:Degn«lastniwg give en forfkvlliq Mc 

I,n-«mg san vl man gætte oa give 
IWelsen iden bedfte Menqu I Men —- Tivasd vi navnlig vil 

de Eige, var, at vi i Siedet for 

klange Korkefwndancer sknlde on 

itse mange as »dem Dei er hin 

sen mindre Del af vove Miglie-der 
leller Samfsimbets Virkfomibeder. vi 

hom- fm Ditt- fisrer vi Udtalislier 
om, at Korvefwndancer er noget 
as det, Mme ist-it cker ester i 
Bladet og demsf silirttter vi, at de 

WMbdefeMeddeleliler fra man 

ge Stiel-er im Somit-weis Virt- 
W bot-de i Oft sog Bett oa 

Syd og M sog — fra Mit-tm 
W and-t, vi Inn-de have at 

sitz-e, kommst vi stil at genaue til 
MMMW,Mvithet-vsil 
M med -Øttstet, at Aar-et 1918 
man Eli-de ei leigt oq väsignet 
Aar for alle von We — trods 
M sog M anden Motdgang, der 
nmtte ins-de enhvers 

l Tit Birnehjemssagessg « 

l 
Rennen 

. Dei er nmafke ika san öendt blnndti 
svort damer Folk heut-de paa Ky-; 

,sten, som dct burde chro. at Pacificj 
Kreds af »Den forenedc Kirsc« darf 
Ifat denne Sag paa sit Program; 
LDer hat den nu været i adskilliges 
»Am-, —- men dot er først i det füdftej 
IAatz at Kreder bar været direkte , 

Si Akbejdet 
I Vi hat nemlig et Par smaa Plejesj 
Ibyrn i Sau Francisco, to fraan 
lPreuss-, som er ulkkkeligt stillede.i 
De bat-de irrt-et Hjem Dei kom tilj 
Krebsens Kund-stob, og den tilbsdzt 
at sbetale 820 pr.Maaned for sderesz« 
Pleje i Tode, kristeslige Hjem Det’ 

par ikke M, smen De dankte DasI 

werd Hjælpeforening i Sau ans l 

Joksw Madte beredvillig M, og ? 

tsikbød at M 810 pr. Web-( 
gforelfbig til dem-e Sag, for lwils l 

ten Tät-Ue vi- er dem magst tatnems 1 
melbgs Hvert Varus Pleje kostet · 
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bat-sie Folks·Gvdg-tettth. Bi ded- 
at Herren sivisgder Me, og vi hat 
Tillisd stil vovt Fest Vi- er bleveu 
godt hjsuhpa chixdintklz men vi vilde 
ogfaa gerne væve i Stand til at be- 
tale Thvek Maawed here-steh hvæd vi 
that lebet 

Gerne W vi- ogsaa usdstraskke vor 

Hjælp. Vi ivil tage os aif danskc 
BIrm som- lisder og er i M Vi 
svil sinds-ge at sfkafsfe dem Eisde- 
—krisvelsige Hjem og bete-le for der-eg- 
-OPho-lsd, iwdtisl svi Ifaar vort egct 
danske Børmhjem ·herude, —- thi 
det er Mark-L Og indtil det mas, 
svkl vi gaa den anførte Vej. 

Fian der ulykkeligt stille-de »dan- 

ske Vorm Tom mangler et gwck 
Hjem smed god, Xcrrlig Mer gør 
sos foa denn-e tmnnefkekærlige Tje- 
nestse ock dee os det vide» og vi vil 

tage os af dem. J vort store, tiigc 
Land, ihn-or vort Falk sidder i Bel- 
stand, bar ingen asf vorc danske 
Born lide Mid. Vi tror ikke heller- 
ast sde sbør sewdes ipaa engelsfe VII-r- 
nchjen1. Dct er blevet gjoM men 

det Var sikkert Inn sordL der kintet 
endet var at gøre, og ingen tmer 
Stoder at sende dem. Nu stiller Sa- 
gen fig lädtt anderledes. Og er der 
Hiern, som vil aabne sfig for Bist-n- 
da lud os Oet -vide, og vær for-Disse- 
-de om, at erdhver Oplysning 021 

Hjælp, der bliver givet for Ssa 
gens Skde, vil blitve modckagct med 

hierickis Tat 
Kam Sagen i Hu, EIN-nur« Ton 

er godi Den er værd Vor Kærlig 
bed og vore Gover. 

N. P. J. Nielfem 
Femdale, Cal. 

Viev fka Åcktsfsiofnær Bach. 
Moti, Japan, d. 28. Nov.,1917 
Kære Venner! 

Paa Vejen dem-Ver til Japan bleis- 
dette Zwrgsmaal reitet til en as 
Officeverne sma Skibek »Er De 
en Kristen?« hvortkl han svakedet 
»Im er sdet jkke endnu?« Jeg hat 
kidt taxnst spaa dem- Svar stden da. 
Der er mere og meke bleven klar-: 
sfor mig, at deckte er netop sdct Sta- 
de, iworpaa det unge Japan stam- 
70r Tidem Jkke endnu Kristen 

Den nngre Elægt er en Wt 
Island om sikke just med Why 
til Hin-ret, soa i hveu Sold hmd 
LIMedet angaar· Dei er vfft sandt- 
W ntin Sprogleewr sag-de til 
nrig forledem ,,De We twr ikse 
me Buddhissknen.« Dplysningen, 
sont Regerinqen arbejsder saa stasrkt 
vaa at bringe til høje og Inve, hat 
sei-et alt det gamle Stw bot-t, som 
LE!:ddl)i-ksitte11 i saa mange Aar-hun- 
dreder bar ssamlet wer Hjserterns 
og man er ved at ifaa Øjnene oO 
for-, at def, der trivedes dernede i 
Its-det, Me fust var af den Pænei 
fte Zslagskz ,,De buddkyisftisfe Pras- 
«ft(s1« er krde og u1tmraljke«, sisger 
Japaner-ne felv. 

Men dette vil sikke figcy at Ja- 
panerne saa med eet et fcerdige til 
at gaa over til Zkriftendommen Der 
er svisl i de Weste Tikszde et saure 
slangt Zkrkdt intellem dotte at for-» 
kasste «det gamle og saa sdet at nun-Ehl 

Gage det nye· Menge er færdigis rih 
at Mdrsmme »Kristendontmen er; 
en god Religion«, men Ikun san er» 
rede til at Tige: »Jeg svil vasrez 
Kristen.« Hos mange, maaskc hast« 
sde flosse, er der megeck lidt as Jn- 
teresfe for Kristmdommen 

Men hvad san det san nytte atl dritve Mission? Jeg vilde sige: Me-l 
get i alle Mandel-. Thi- er Kräften-i 
dommen sistke ved bevbdst at gaa overj 
i Follet ssom en Oel-bed, faa er den’ 
sdet dog usbevidst. Japan lwer gode 
Lode- og ved iste, at Det er krisnslige 
Love Zelv det Rolevmsem sont hat 
nedbrudt den gamle Tro, er en 

Fragt of Kristewdommen Kristens 
dommen er i Sand-heb den Zur- 
dejg, der er ved at gennenriyre bete 
Fond. 

Denne Suchejg virker snere di- 
rekte qennem sde unges Ox! FAUS- 
nes Undewisning i kristne Skalen 
Wein-let og Bsmhcwen Tre- 
dive Tusinde me Meer-d og Zwin- 
det er wider kristslig lechse i 
Mitm- Dsjfsoketz W af disk 
W over M NUM«M i LU- 
bet af Wer-M eller sen-etc Da 
Iekv met man mag fing at mange- 
W »F dzgse uxkge «i Fowejen er 

»Hu-, sp« tonm- Hjeuy faa her 
»Im Mi- stm Mist-n 

Mel-is Mag-i i Landst. Der W 
et fovholdsvis sstort Antwl Kristnc 
vlawdt de tæwkende og oplyfte i 
Satitsfunsddz 

Smrdagstolen er ljgeledes en 

ikke wbetydelig Greu of Arbejsdch 
ttke miwdsst i den sluthenske Msissiiotu 
J vort Arbojde er der syv Gange 
saa nmnge Born «i SMdasgsskolerne 
som der er Mehlemmer «i Menighei 
sdcrne Det vi1 sng at flere Fami- 
lßer naaes gennem Smdagsfkolem 
ewd getmem Gadstjeneften og andre 
Msdec Og M er ewdnu mere sandt 
part die nyere Stodetz Her i Msoji 
og Dairi vilde M ikke være fior 
moget at ’sige, at ca. fem Gange 
saa mange Fanrislier snaaes gennem 
Zondagsskolem sont genwem nagen 
anden Gran af AvbedeEL Det virkcr 
meget til akct nedbryde Fordommen 
mosd Kristewdommeen De sfleste as 
digife Born ist jso -fra Hodningehjem 
og kommer i Førsmingcn macka 
kun for at synge med cller faa de 
smaa Kot-t, sont usddeleä Mcn det- 
t-e, at dc skotmnciz ifaar -fin store Be- 
wdning for dem. De sml aldrig kun- 
nc glemmc sde Form-Magen de bist 
te out Asbraiba1n, Fka Jg Jakob, 
om Æqyptm og Ørkcnem am Keim 

»T(1vjd sog Profetcrim og om Yesus 
iSanta, fom gjoride faa mange Un- 

»dere og Wde saa mange dsejligc 
Ord. Og Sangene, sdin de last-te at 

synge, vil komme tilbage til dem 
notop paa Gusds egen T-id, og Li- 
dcsne vil komme tiskbage til dem: 

,.C·h«pisai mono wo mo 

O mogumxi ask-u, 
Kamidsvma watashj wo 

, :’li«!1bitamau.« 

l 
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s 

:1c.1(rd(sns:s Ztrønuuc ogsaa fludsr 
Til de fatstigc smaa, 
Den storc Mud i Dämme-leih 

l 
Don elfker ogfaa mis. 

I Lq naar de saa en Gang bong 
Ider at springe-: Hmd fkal im gørc 
stor at finde Frist-? san vil Ordonc 
Ifra Herren-J egen Von listie sig from 
err »den-s Lachen og de viI hafte, 

Iat dct var Pein-Saum MO, der leer- 
str os at wdc: ,,T(-n ni mashhnwit 
wart-m no Ghichi yo.« fVosk Faden 
du som er i HimmelenJ Og Fre- 
dmtsks Ord vil drage dem den ril 
MS Gard. 

Mcu der er mangis andre Macht-L 
hvaaa Sutdejgen dir-ker. Eichvet 
Missionasr er mer eller mindre be- 

siasftsiget med Usrdewisnmg i En- 
geLsk paa en eller anden THE-ausde-l 
Der hol-des f. Gif. engelsk Bibelrimc 
svr III-denke »fo: Hsjskoleelawr og’ 

sandte, fom kan forstaa nogot EUJ 
ge1·fl. Bisse iirdbydes sau, og sein« 
INng bkivek de vgqu til Msdas 
De komme-r san i Von-e mod at be- 

ifix-ge Mode-Homer sg vrwek vers 
Bester sletterc at san sfat paa. Hvor 
Der er Ilftensßole eller Misllemfkolts 
fkan en Missionwr sont Regel iaaI 
pLEjlingd til a-t værc Laster i En- 
gelsk et Par Tismer eller we um 

Usgestt Tet gwcr -ikke nagen disp 
frohe Fragt men Lærcre og Ele- 

Iver socil heteftier staa i et vcnligerc 
sFochobd stdl Missionæren sog vaer 

Iletvere titgængelige for desiydcrsc 
i krsstelig Netning. sog shar «fl(-rc 

lGange talt med Studente-h sum 
LImr vasret under denne eller biin 
Triften Lasver og mwt gslad vcd at 

Duelle bekom. 
Den fownesde lud-berste Mission 

-udg·cver, fom man net-, et Mad- 

spm Xaldes »Na-« (Lukheranc- 
ren). Dette Blab udpver ogsag sin. 
Mission. Dei W til de for-! 
fkelisige Siedet-, hvor vi bar Mis- 
sion, oq usddeles san særlig til dem-l 
fom snnes at være interessiert-de is 
Midernc Ogsfaa let forsvaaelige 
Trottater added-D tkyi det er von- 

skeligt for mange at fatie de nyel 
Lærdomme. ! 

Kristendommens Jndflydelse seh-Es 
iogsaa af Buddhismus For ikke 
eit gaa bog usd as Dansen hat disse7 
været wungine til at oprette SøniI 
dass-fällen Hsffkoier vg Barmhier-· 
tighedsanstaltet Men dedbismenj 
virker kun paa denne Maade til- 
sin egen Underqang. Ei made-mit 
tm kan sikke bære gode Fragm, 
og disse Instælter Ufer M Tk W 

be Kristnes LIM- 
Med Hensyn ttl Mutoismen . 

Gotfwdw Og «HLUC·MIW)- das 
swostaar Wem, at der et M 

rsIW oq en ikkeirsllgkss Mün- 
toisimes Dame Mte M simpelb 
den were et W as NEW- 

sont naqr vi We mändevæw 
Steder blandt os· Dei er lolvfplges 
lisg We let at komme till Monds i et 

Isterlandss Falls Taufe-gang, men 

cen Ting er sit-few at der er ved 

at foregaa en gradvis Forawdrjim 
sogsaa med Hensyn til dette Zpørgsdi 
maul. 

sLaid ocs faa gøre wrt vit, at 

Evangelin Porte ogsaa lksr i Ja- 
pan maa blsiive fault-des aabnet, at 
.alle san gasa ind. Zpørgsmalet 
Ier ikke sau meget et om storc Re- 

sultaten ldct fvore lfor os er like 
dette at kunner figiex Det dar vi 
gjortx devsom vi- iskke hcwde Mel 

med, basvde det West awderledes. 
Men det Thore fior os alle er dem- 

-at ivasre en Draabe Band i Gusds 

store Rande-us Han, en ilille BET- 
som er med til at danne den «Flo-d, 
der flyder igennem et frort Fopks 
sØrken og ontdanne Zank-et til en 

dejsliig M, del sufranllbare M 
frodige Markt-r og Enge 

Med venlsig Hiler til alle »Dan- 
skeren«s Lassen-, er jeg, 

eders i Krkslus lorbitkrdne 
D. G. M. Baclx 

s Dct er Fett-unnac, dck vil 
vinde cllek tabe dennk mig. 
Jndfendt asf Minnejotaiis »Cotnmi-:-s 

, sion of Public E.1fety«« 

, Tot er Wunsritnsz Farnkr, fom 
vil vinde ell lek tabe denne Kris. As 
alle de Faktoren sont i Forejnim 
vil nmøn lldfnldcst mf den kasmpe 
1m1sxsiqul1mp,erBisdnktionen as 
,rødeitiidler den aller viigtigste Am nu 

as sil dur miteritanfkse warnt blive 

Krisen- fomemste Eslagtnark. Dette 

er ifke en tom Tal lemmrdcsx det er 

den nøgne Zaude Rote »arm«-re 
Tau jkki fnart not kommt- til Er- 
tcudvlic as »dem eller as det stonI 
Anwar, sont «Mlnsil(sr dem. De tau 
vindis Mriaen Men om de tkke Izu-r 
Produktionen as For-mater i til- 

Iftrcekkelig ManlestoL er Seiten wie 
»Der er de nømw Kendsqerninger: 

Vod derei- Fresmgana i Nmsi 
lanid og Italien bar Centralmans 
terne erhveevet nye Hiwlpckislder og 
met der-es Mtet for Anna-d 
Tet Aar, fsom nu kommen vil bli- 
ve vdne dic de hoon M- 
som hildtil hat tftmdet Sted under 
Krisen; og Getnmlmagterm vil bli- 
ve den angrisbensde Port Oaa de vig- 
tigfte Ironie-c For at kunne mi- 
sde og afvise disse Angveb sog der-Ef- 
ter drive Ffendens Hast titlbage, 
man de Allierede kasnwe mod for- 
Mwsz de maa flaa soæreroSlng 
end de bar giott nagen Sisnde Ism- 
i de for-lohne Krigdaan 

Te visl foa Ztridsmcend not, naar 

vor-e vaspcr er fæedige til at goa 
i Jlsden De mil slnwe lfuldt ov af 
alle Zlemss vKnaben itow Fom smaa 
Mm dpt vil fforte via Fodevawr 
Enlwer ded, at Zoldater nma bkwei 
Mad, »m- de kan flaas Der er in I 
tot haardere Alt-beide end en ij 

l 
I 
l 
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lwis Udiald kan eller vil faa eii1 
asssrencde deflydelle paa Landes-; 
og Folts frantsidige Zier-due De- 
allierede Sinidskrasfter ved Fwns 
ten og i Lejrene, ddekegnetvore esse-, 

« 

vit iste have Mad wr, mediumXm 
Produktionen her i Landet kan drin-I 
ges ap til Midemaalct 

Vor-e nuværende alliewde i Eu-· 
vopa faar under normale Fonholds 
en stor Del af deres Madforsyningt 
sim dette Land J de spris 
Keins-nah For vi tout 111c·d, sit 
sde noget mere end vanligt l)erfka« 
for at kunne holde Kot-wen armen-« 
vde. Som venteligt var, er derer-« 
egen Produktion af Fsdevarer cis-; 
taget i Krigsaarene, og den vil qaak 
ned ewdnu merk-· Det betyder fort 
og godt, at de man give tabt, hvisI 
de itse kan faa Fedeoarer og an 

dre Fort-and im os — fremior alt 
decsvarer. Det er klmt at om desi 
res Kampevne aitaaetz nma vi hanc-H 
saa menet mere as Kampens Byrdcni 
eneks vn nagen cis-de med Its-dep; 

United States (med Tand-da) er 

det eneste Land, hvovfka vore Allis 
erede og vote egsne Steddsskrwfter 
ved Fronten oq i seltene san faa 
deves Madiorimäng, fom Barthol- 
dene stiller fig. De spare Fort-and 
Of Kot-waret og ppd i de fjerne 
Lande« Indien, Australien, Argen 
Um oq Unw, som i Feedstiders 
M en stoe Dsl at Vesicqu W Of W, et Mc til-: 
ges-W na m Grund at W-: 
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mangels Europa er afflaaret fra 
disk-se rige Formadskilder ved den 
uhyre Ødelcvaaelse af Skibe ved Un- 

zsdewandcslsaade Man lyar We nu 

Eitisbe for zart paa lange Farben- 
de. Je korteve Neffen er, desto met-e 
tan et Zlkib jede til Europa i en 

»gisveu Tid En Tal-user kan saales 
Ides taae scnauge .K’«ornladnsingek fm 
lsJkew York til Frau-feig i den Tit-, 

Horn krcwegs for at fere en Ladning 
spfka Buenos Asires eller Australien 
eller Indien til Europa. 

s Saa det er vore Formeln fein 
ynn maa ffaffe de Fedevarey soui 
de allierede Hast-e i Europa behmen 
feu stor Del as Menigutcend i de 
ellierede Lande, vore egue Mias- 
solk i Europa og lyer shjemme, for 
ikke at ncavne vort Lands Befolks 
nian i Almisndeliglyed Vor num- 

rende Produktion er su-ti-lstrcet?eli3 
stot- dette uswdsvanlige Beben Bote 
Fort-and er aftaget nnsder den Hor- 

Ieerede Udførsel i de fider tre klar 

sma Grund as de wie Print Vi 

fshar skrabet note ,,lsiuger«, og Flu- 
tallet as vori- Elaatdyr er aaaet 
ned Lg nn ital vi tilsredssttlle 
niaeude Krasv nied mindre Fort-and 

Pan Haand Dei er felvfølgelig 
utnuliigt, lwis vi itte tan øge Af- 
Lfanuinaen as alle FarnmwMHet 
Vore Formel-e maa jkke alene pro- 

duce-re mem end de bar gjort for 
af de ms71 tradmnedine Produkten 
de man se til at jaa usd af der-es 
Land det allerlnsefte, det lan nde nn- 

der den sbedst ucnliae Dsrift. Vi vil 

einde eller tabe denne Krig vaa 
vore Korn- og Kortoffelagm i vore 

»piaspenss« oa shoulegaarde paa vol-e 

Misussqanae for Ihm-a og anlc 
Sperasmaalet om Seit eller Ie- 
derlaa vil lvline afajort paa vore 

Forme, lcenge for den sildste erfas- 
vensde Kaum staat i Europa. 

Amerikas Farimer ihar en over- 

maasde stor Opglnns at lese. Not-ven- 
digshedem en historist Atedsvettidighed 
need langtraskkende Folget-, bar stil- 
«let Angava Dygtiahed sog Fcydres 
Währer maa We De dri- 
vewde W vod Lesninaen Jene 
og enden Hjaslsp kan han ille ndrets 
te alt, Ider maa geresx tnesn tum can 
gsre Martin-g paa al den Hast-ds- 
kækning lian lieh-ver for at messa- 
Mionem klaa maget det leider Pia 
ask-es Landsstyvet og dets set-sel- 
lige Greise, Voke dyqtigste Fort-et- 
ntnasmcstw ag dere- -mange Oeso- 
nifatsioner vil fanmrbejsde med M. 
Mel-ne vil steife Kapital, hvor 
det W: MMrne as Form- 
maspineri vil mit-e denes for at let- 
te starre Produktion: Jemme- 
tien omokganileres nu for Mä- 
tfeneste, faa der san sværse Mlg 
legmlg Of Voane for hurtig For- 
sendelse as Wigrøden til Europa: 
Skibssbygwngen er nu ogsaa kom- 
met i Gang, saas der er Udligst til, 
at vi vil have en sbedre Foosyning 
asf Stille for hurtig Traan as 
Ist-waret as alle Slags over Oa- 
vet næfte Aar, og side men tkke 
mindst, Landsftytet et rede til at 
lbjcelpe Farmewn med Naad on 
Daad ipaa alle Maader -— Wig 
ved Lesuingen af de viatfgfte 
Spemsmaal anaaaende Arbeidss 
hjælp, Sasd og Prifetc 

Alle disse masatsiae Kkæfter staat 
til Farnierens Tjemäve: alle vil 
stette haut og falnobrke uied kam 
paa bedfte Maade, for at Hans 
Lan-d kan nde sdet tueft inulige af 
alle III-lags. Men lnm felv er dig 
Hovedmandesh oa sont shan itke felv 
nor sit Bei-sie vil det vlse fig ugsrs 
ligt at naa de bedste Resultaten 
Lad bam gaa til Værket med ubsfei 
lig Villie og al fiu »Kraft. Der er 

ingen Tid at fpillde Nu er det 
Tiden at lceage Planet for det 
kommende Aar og draae Onriorg 
for, at alt tan ncere lagt til Rette 
og i fuld Orden, naar Arbefdet 
ital begynde Farmeme -i'de tot-stel- 
llge Nubolaa bar holde Moder oa 
samraasde sig med hverandre om 

fælles Krav og Mal-: de lmr mad- 
føre lig med Food Asdministration 
og til eichvet Tid balde den- under- 
rettet am alt, den bsr faa at vide. 
fsorwt Landsstyrret ban yde hurth 
Htaslv Even naar Og M bist-lieu 
kam helft ERde det älterenqu 
Det vigtlalte Sperggmaal —- okm 
Atbefdshicelp paa Formen hat-Lands 
ltyret allerede under »W: 
ogdetervelatmæckestg,atdet 
hat fuld W W MAX 
Focheld til at volle en W M- 
Ivbetdest pas Im M Dei vlt 
Is- land-, « W M- 
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