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»Danskeren« 
IT -NTKEPS- OG OPKYCGsLsts 

ZLAD FOR DET DANSKI 
Pol-X 1 Mcsllcx 

utlgivet af 
Ouish Luther-n Publishisg Konse, 

Mast-, Nebraska. 

»Da-alterat« udgaar Onmlng i III-ist Egi- 
Pris pr. Aar-sung- 

De kokeneäe Statt-r si.öth Udlcmdet 8200 
» 

Blncket betales i ForskmL 

Kadmus Rest-Hing Adresse-surmnlriug 
etc. med Undtagolse us Biilrng til 

Blatlets Indholtl adwsssrres 
DANISH LUTH· FULL-. IIOUSE. 

Mai-, Nebraska. 

Aue Rilmg til Blznlcsti ImHmH —- 

Korrpspnnclnncseh Afh.tt:(llingosr nzz andre 
Anfkler — sendes til Jus R«-i’..-1kkm·: 

A. M. ANDERSIEX. s’J-1ir. Nshn 

Eurer-ed at Bloik Post nffi.ks zi-— —e-ms-l 
elass matten 

Acceptance for Musliug sit spwhl 
tste of postsgtz prumäcd for ja sw« 

tion 1103, Act of Oct. s. 1917. author- 
lzed on July S, 1918. 

Advertisjng rate-s made known upon 
spplientioth 

l Tilfiklde ak, Bladet jklce main-ge- 
kegdmtkssigt, bedes man kluge til det 
stodlige Postkontor. skulde dette ilcke 
Usele bedes man lsenvemle sig til »Dan- 
Ikekea"s Kontor- 

Naar Hexe-me henvender Sig til FOR- 
som ever-teer i Machst-, ersten for at ko- 
be hos dem ellek kor at ka- Oplygning 
am det avertekeele, bedes de altig oms 

als, at de aus Avertissemeutet i Jene 
Blati. Det. vil viere til gemidig Stern-. 

De gamjo Priester og Pensions- 
kssseus Derom skriver.,l«ntheraus-- 
ten-« bl. 8.: .,Vj holder i desnne 
Tjd paa med Inclsamling til Pen- 
sionskassem 09 Pisnsjonskassen 
kan akhjælpeg og oges ikke ba- 
re ved at Samle men ogsaa ved 
at- sparfs· Et noksaa betydeIigt 
Antal Pisa-stets i vor-f samfnnd 
gam- 1edigs9 —- Priksstekn om hvem 
intet mer-(- nfortlolagtigt kan si 
ges, end at de holder paa at bli- 
ve gamle: aandsfriske og leg-ems- 
friske Priester-, som hak- Evne og 
Villje til kremdcsles at tjssne Gucl 
og bang Kjrke, bat-e de kaar An— 

Iedning. At Saadanne Præster 

magter at udføre et godt og til- 
fredsstillende Arbejde, derom 
vidner en Resolution, Dagegen- 
de en Præst, der vilcakierede kor 
en enden i tke Masneder) der er 

at finde pas et ander Sted i det- 
te Nr..« I der-ne Resolution konz- 
kommer folgende Ord: »Hu-IS 
(Psst. T. K. Torw-ilsons) Proz-di- 
kener hat været grundige og kor- 
standng enten han prædikede 
pas Engelsk eller Norsk Islan 
har- sEjlnt en Eldre Jland kzldt 
sin Plads lige san godt som en. 

der er wissend-» 

Kr. Viggo C. sbetlity Lederen 
ak den amerikanske Regerjngs 
danske Pressebureau, vil for 
Premtiden virke i en ledende 

·Stilling i ,,Ame1siean skandina— 
vix-n FoundationU Hans Arbei- 
de vjl særlig være at wsirskke In- 
teresse blanclt skandinavjerne 
tor denno storslaaede Virksoms 

hecL det- blev grundlagt ak en 

dansk Mand, Niels Poulsen. for 
at gøre os, vor Litteratur og vor 

Kunst bedre kendt blaudt Ame- 
rikanerne og i det hele taget at 

skabe en bedre Porstaaelse uk 
os herovre —- et Form-sah som 

netop i disse Tider er ak over-or- 

dentlig Betydnjng. —- Viggo 
Contadt—Bbet1jn er siden sin El- 
dre Brodeks Død for nogle Ilse- 
seder siden Ovedhovedet tot- den 
Inmle danske Adelsslægt Con- 
ksdt-Eber1in. Bau er kødt i Ran— 
del-S ior ea 50 Aar siden og hat 

opholät sik i New York i aw- 

mn so Aar hvor hsn b1.a hat 
vszthejäet ved Byens Biblioteksvæ- 
m, indtil hsn ander Krisen blev 
bläet til It Wert-ge Ledelsen 
IX nmte dankte Fressebuream 
»Ist-It M W I- 
Ist m Eolset tr- Luck, Wis» 

For Met, sigek hsn vi; 
til, st Zog iäke 

,L D. 

daktxusenz lum blev ikke engang 
raadspurgt desxmgaaeude Heller 
ikke er det Porretningen. Det- er 

samkundets Aarsmøde, der hak- 
lieslutter og givet Ordre, som 

Fvi simpelthen folgern Og Ast-s- 
modet repræsenterer vel Hol- 

Hkl e rne saa mus, som vi le kan. 
Eliomme til det. 
f 

—- 

I Ungdomsioreningewes Pro- 

lIris-m. Vesd et Mäde ak ö. Krecls’ 
af D. s. US Pormancl pas Grancl1 
View Colle-ge 14. og 15 Marts« 

hlmftecle man sxsørgsmaalen 
Z..IIx-0»idt bøk der direkte kri- 

,steljge kremhæves paa Ungdoms-» 
knreningernes Progra111?". baue-J 

»Ist ak Axel Bramsen og Bne Ben— 
nike. A. Bramsen sagde bl. a.: 

Lllvad er Klaalet mecl Uns-dolus- 
ia1«l)es«j(let i vor-e andomsforeniw 
derI Deraf akhikngetz lIvorvidt 
det. kristelige skal viere paid vort 

Program. Et- vort Jlaal at gest-e 
et korbereclencle Arbejkla eller 
er der at gore et kristeligt urk- 
kende Arbede? For mig er Maa- 
let det sjclste. Nr. eet i Ung(loms— 
foreningen mag vix-re der-Miste- 

lige Det. er Herren i Huset. som 

der sættek sit Fries-L Dcst kulkes 

like er som en velkmnmeu Orest 
Yi maa virke for at uclvjkles til 

kristelige Personljgheclerz er det- 

Maaleh man Ärbejclsmetoden ret- 

te slg dekefter. —- Hvad et- et 

sandt kristent Liv? Det maa vak- 

re et Liv, der svarer til dene- 
..Bmmen. er cle Kristnes Rinde- 
clkket." Det mag vix-re et Ljv i 

akgjort dugljg Efterfølgelse sf 
Kristus vor Pkelser og etfbiv i 
samkund mecl Naademicllerne." 
—- Bne Bennike sagde bl· a.: 

»Nam- jeg bævdetu at der ikke 
i lfngdomsakbejclet skal arbei- 
(les direkte kristeligt. saa er der- 
med jkke sagt. at der slet ikke 
slcaleldes kristelige Foreclrag; 
men der skal iklce i Ungebun- 
koreningekne lægges særlig Vægt 
paa det kristelige, men derjmod 

psa det- menneskelige." 

l 
l 
! 

Dator-saan Zen- Poul Bis-m- 
Iltjoltl meddeler os.,at han atter 

er pas sangtnme. Den 24. April 
vjl han give Koncekt i Davezx Neb. 
den 25. i Lincoln, Nebr., og den 
27. i Jlarqttette New-» Ok- den 
28. i Ord, Nishi-. Siden Lin-r Rezi- 
sen lustiger-e i Vext »-,k NsmL 

.-——-0—.0---— 

Vietoky LibektysLaancr. 

I Mandith I,esg)-11(.lt-s ..Vit«t-»sz 
Libektzc Imkm l)1-ive." Disf N- 

Landestii ijlstsxs Icrjjxilikiuk ug Ost 
er sat til 84500JDUUJMU sijsss »g- 

en halv Ums-mer hinzu-«- lksssxsp 
te kuk den » 43«·z cis-Wiss 1p4,··«. 
Izaanene Min hisskollmns H» 4 
Aar mexl Rot til iss last-»Ic- du« 
otn 3 Am-. 

Nun-rus- tjl 4574 k)(«?. csr krim- 
Let km lukiilis Jsxr skiitpkutwr »L- 

kun Gmitiuul I««r ..l·J-—2ut-.s" »g- 
Arwskat I)(-. ils-r tut-UT 23374 
1)(·t. Keim-in m- ahixulut Junke- 
fri. 

Her er Hltsafa en nx Anletlnjng 
til at laane Welc- Sam Pest-gen 
og det Nil sige Anledning til en 

absolut sikkpr Anbriugplse ai- 
Pause-. 

Er det saa m frj Sag at taxer 
Del i dette Laan eller ikke? Ja 
og nei. 

Regel-jagen ,skal have disse- 
Penge. Stimmen er ikke saa stor, 
som mtzn ventede, den rilde bli- 
ve· Mey den nævnte sum belus- 
ver Besser-ingen, Sag Forsøget pas 
at rejse den man absolut blive 
en sah-es- 

Icrigen er nok til Bude — det 
køler vj os da forvissede om —- 

men vor-e soldater et- ikke pas 
Ist-It mer sue himme endnu, 
os tu loose de er i Tigris-Mk 
mu- cls has-da have Ist-de og Kleie- 
dcr o- W ok Jst kostet at» 
tu dem und-L Its-m, ikke at ta- 
10 ma, Und äet Leiter at sm- 
js Los cks Muts-, Invaliäerue og 
ists-s mäst. 

Im- to Au sidon korpljgstede 
fi o- M It Wo Lis- ok Ejendom 
M Q- III- Mo Krisen tot Ists-; 

T 

CI Ruck-IN isonnem til 
Its-Es vi letters lind-s 

·"MIW tot xt txyt M Ists-n Im txt-: U L VII mit M 

almindelig ventecle, den vilde bli- 
ve. 

Jlen un slnttede Krisen, kør 
vi sentele og General Pershing 
sigcsk, at 200,000 amerikanske 
solilatcsrs Liv sparedes vecl, at 

Krisen entlte Il. November, 
1918 i steclet for at blive fort- 
sat ind i 1919. 

Ät Sejrcsn altssaa kom nventetz 
det er nok word at- baade takske 
og betale kor. Nej — lusad si- 
ger vi — lpcstale for-l Var Kri- 
gen blevcsn fortsat længeke, suc» 

var vj blevet nødt til laagt tm-« 
derledes at be t gle. s 

Altsaa — man kan med Glas-; 
do og Tak til Gud hjzrslpe til atj 
reijs.1 Vjcts.)1-)--l«il)otstz·-I«aanet for 
at syst-e den sug. vj med saa stort 
Held tng Del i, til en god Ak- 
Bluts-Zug 

Det var noli rast-d at bringe et 
stort Takoffer for-, at Krisen 
eudte san snart efter, at vi tog 
Oel i don. og for det chlkald 
den for os og vore allieretle fik; 
men ltcsk m- jo slet ikke Tale om 

Okfse r. Anbringelsen at· Penge 
i d(-tte me er langt sikkere end 
i nogen Bank, og her betales 

lmjere Reuter-. 
Vi menssr alt-Am at det er1 

sjmpolthen en Fornzsjelse at vie- 

re i dette Loan-Dt·ive —- hveml 
der bat-e lmr Penge at laane Re- 

get-ingen. 
—-—n--Ä—-——- 

Hjælp sønderjydcmr. 

Antlcstitmli i lälaslpt Tun-kenn 
met est Opmnli mn at lljzplpp vo- 

rs- ktigsliilre Brucer (l(-t-lijemme 
i smnlexsjzllnnixl Opmnlpet stam- 

nmr ogssntlixx km l)nnnmrl(. Jlen 
de (l(«rl1»jlsnnne. sum liemler Por- 
lI«)l(l(-ne ng ser NOTan Isna net-N 
Ilol(l. ler san (insl(et. at alle 
Danks-ker» l Amerika ogsaa 
sknld hin-e Anlmlning til at være 

nml at ulnnnntre ogz lette BET- 
xlernss sm- mrrs Ichidke ..s(anlen 
Akk« sont nn snakt ltnaller at bli- 
ve genforenocle med Moder-lan- 
det. 

Vj er san en Del. som mecl Glat- 
lcle bar taget imocl Opraabet os» 
sendet- det vielem nd over Lan-«- 

Idet til san mange ak vor-e Land-H- 
musncl sonst vi kan nun til- 

Betrage det nu endelig ilclccs 

sont en tvn ngen sag at være 

jmecl Nc-j, er du ked ak at nkre 

lmecl l clenne Indsamlinkx, san be- 
!lml(l endellss cllne Penge Men 
— del wilde Wer-e Liset- ak oq 

jilcke at give dig en Anletlning 
ltjl at være med i en san slmn eng 

III-il Sag- 
I Ali-il Glis-de vil vi tnge lmosl 
Tlmnsle Enkens sknsrv og Rig- 
lmnnilens (.·ls«.-ek —- li(lt eller me- 

sget sum lljertet slaar, og Pun- 

sszksn kommst-. 

! synes (ln. at Kravene er man- 

;;.-e? Alt-n (l(-t kan jo ogsna ven- 

;(li--»« inn »g- sjges saaledes, at An- 

Jleclningeornts tjl at were meil at 

Horc- kroclt et- cla koknndekljg man- 

g- i Aar-. stnn du vll. 

Ilnr du Arbejcle og Portjene— 
Ists-n hmd vilde det san ver-ke. mn 

cln gav en l)agl;in, een Dags Por- 

tjeneste for ist vix-re mecl til at 

.glu«(le dem. der link lidt san 

Eva-Ist under Krisen! 

s Nas ja.,be8tem dig seh-. Glæd 
andre-. san bljver du Selv glad. 

Dunskeken tager med Form-Fel- 
Ise imod og lud-sendet- Biclrng. og 
ider fskul blivc —kvitteret for (let 
shele. eller man kan sende direk- 

Jte til Horedkassererem livis A- 

Jdresse Linden samtnen med Op- 
:mabet.. 

I 
..-—-H—-1.- 

»Den eng-like Ficke-sak« 
endnu cui-Ins 

nogle Bemerkninger nk P. s. Vig. 

M mis WHAT mecl at si- 

se, at sog lind-s tonltt iltlce at 
Man-do mis ind i den For-hund- 
link imng vor ljlle skole 

»ok Umndwckjnz sum hat været 

;sn Del tret-Ins list-i Blcdet i 

»den donors III-C Jek Im- nemliig 
nqu snöst at ist-o — tot en 

-1’ins--,os de soc je us tem- 

Lin-Es ntlpf Or tot-banden MAD- 
Eis-. sent den s-, lau-de M Iet- 

U If Vgl-MAY tot 
» ,- mx W M- 

k EIN Ist- M lkke 

l—- 

blot ikke faldt samtnen med, 
men niaiiske endog gik imod de 

Budemidler, som er kokeslaaet 
kur at Skolen Runde blive saa 

nogpnlunde ti(lssvakende, som 

den ju natnkligvis skulde vgl-re. 

—- —— Naar jeg alljgevel nu ag-· 
ter at give mit Bosyv med i Ins-i 
get. Its-kalter jeg, man Vi1,fimle« 
Grnnden dertil i hvml jeg hart 
at Higch 

Jus hat« ingen Økse at siibe,· 
og jcsg skal gore mig færdig til! 
at gast, nam- man menek at liavel 
fiunlet en Enden til at tage min1 
lek og maaske endogsaa sehnt 
um saa skal mer san for min( 
skzsld ingen Ahn-m. IIvad jogl 
lmr gjort i Portiden kan mqu 
cke Hiser on Smules Garanti«f01-.’ 
hmii jeg· kuiIdCs got-e i FremtiY 
don. um man migker Madam 

En ginsiielig side visd dest· dei- 

nngaiicsnde Amme Rag er Akte-rot 
lnsr i Bladet er, at disk vidnor 
om ievcsnde lutekosse km- Rkolen 

ng den stor(I sag Psalm stunk 

fur« Ilekover Ein-der jssg mig. ng 
vi! »du-de mig, som Apostels-n si- 

gm-. Dei er kun pag den Manch-. 
H kam mm at fiia vor sknlo «np 
tu (1nte" eftor vore smrcsgnse For- 
huitL 

En ikke mindre- glwc1«s’;ige si- 
dss Nil donne- siig er. at det gis-r- 

1ig csr upge Frass-ten der hat« m- 

gsst sage-n op. Det or i sin godes 
Orden og vidner mu. at ds- bar 
Inspresssse kos« dereq kaning og 
fut- dm PremtikL d« nrhksjdpr 
f--1·! Og smn ils-MS ginie bit-rest- 
kim jeg Hist-: Jog has- ret lijertes 
He Linde-r mig denn-ein nngo 
Brinircn at I rissen -at 1 kan se 

Ins-more end til Oder-s expn Nev- 

Sotip! Det et- dcsk knn alt for 

mange. sder enten ikke kan el- 
lpr ikke viL saaclan kan dvt i 
hvsskt Pald se mi. solv om bog-ge 
Dele- ek shme og den sidcte 
net-st. ..Ja," siger man, ..1nen 

de- unge sksl laws-« Det. skal de 

gamlcs ogsaa. læke at give Plads. 
«at List-e sig seh-—- 0vetsflkidige, .og 
det er nok ikke aitid sag let. 

"men ogsaa det skal 1a-res. 

Undektidea korekommer der 

Ten, at det vilde være godt. om 

gis unge vildo take lidt were Rot-— 

FITH til Portsdeth ikke just tot 
»so gamles, wen for derog egen 
vg for Sagen-; skych kot- den er 

on god Lestemester. Jeg sksl kor- 
siige at korklare mig werthen-. 

Vor egen Porticl 

III-r as os« hax en Land-kn. Og 
den kan vi ikko lobe fra. Um vi 
saa hin-de nok san megcsn Lyst 
til det. Uesn fcslger os. Maule nam- 

vi litsggpr lerke til ils-t, ng man- 

ske endnn mer-m nam« vi jkkp lass-s- 
gek Jlitsrkcs til det. 02 disk et- 

krodt. for dpt sknl tjtsnis o§ Ima- 
de til denygelso og Opmuntkingx 
Det gitslspr kun nm. at VI »ja-n- 

i det rssttss Forli-IN til vor Fur- 
ti(1. nn- Hzen Fnktjkl Hist ist« pn 

ak Bptjnsxcslsisnm for-. m H knn 

Las frommt oxz virkrs xsist i Nu- 
tidcsn. 

V9n I(it«lc0sznnknnsl Inn- »g· 

Ida en Furtiii. sum (1««t lissisrkisn 
kan (-11(-1« Jud Ins-e km. aszm dist 
vjl tagt-« mod Zig. lum- Jrst end 

gaatx og som dcet gwlclssr mu· at 
vj pas bodstp Islaade kim kaa 
med os incl i I·’r(-n1tj(1(-n, mi- 

Premtick 
08 det vil her Zige: iml i del 

eagelske sprog. Det er en Por- 

dkinkz, som hsder til »s. ikke blot 
ude fra, men km vori- egne Bom, 
og der-ne Pordring Imu og man 

vj ikke over-Mike, for san csr vor 

Gekuing ade. Men her gis-klet- 
det tot Als-or om. at vi huåker. 
at M enhvck Vej er der to 

Gtøkteh og enten vi knltler i 

zden one eller den Zudem-kom- 

:m«er vi ud at Vejen, ser om vi 
voll sag meget money At nu er 

det kørst at vi kigtig er paa den. 
l den em- Gkøkst synges den 

Stag- Da jeg var Pjge, var der 

Pisok til, man im er der Tøjter 
tllbobot Da vi var dsnske Me- 
dikhedey var der bat-de Liv og 
Alvok i Kristanäommev, men nu 

blivek de klyvende klugen-er og 
»Ist-dies Theorier Hat j klzijsædet 
as indem vi set on til, er der has 

Je; XII-staat 
Mut do godo sauget-e me· 

Eos-, Ins-d do Iisey san bat-do ils 

XII-lot Oh Ida-triebe Iis tot pt 
Mo ps- äet Casal-Its spros- 

Erz-Ins citat-km Opionlklus 

W 

gen kra Jlakeodniem Rom over 

og bjuslp os! talte lieu Crit-sk, 
for det Var det gsengse sprog 
der i Landet 

Jlen der er ogsaa en enden 
Groth ved den samme Vej. og 
den er ikke mindre karlig kor« 
Vor Fremtld Jeg vll tlllade mig! 
at kalde den Pnrlsternes GroftJ 
Der er mange. der, nanr de txt-( 
ler ()1n. at vure Priester skal vie-J 
re i Stand· til at pur-the Inm det 

engelslce spr()g. mener noget belt 
andet end de siger. Deres Jlening 
er l Vlrlceligliedem at Priester- 
ne skal forst og fremmestzkop 
kzcnde Evangeliet og Prelsem 

Ve-·j. — det er og lpljver Iloived- 

sagen. sprogef er knn et Mid- 
del her-til. lmade llmd Ordknr- 
mail. Pdtale og Valg nk Ed- 

trylc anxxann De sidste sknlde 
lnzslst XII-re san simple som mu- 

ligt, under alle Forhold. men jklce 
mindst under vore. Der geklder 
farzt ng kremmest om«. At don, 
der slcal Prmdike, lmr noget at 

sigsz samt Interesse for det, lmn 
skal forkynde og for dem. han 
skal prnsdike fins. Her lmn lklce 

det, san vjl han« Ined det fjneste 

Ordvalg den mth korrekte Ed- 

tnle ug rigesste Ordkormad net-e 

en lydende Jlalm og en klingen- 
de« lelsldC 

Det er Hjertet og jlcke Jlnnr 
den. der danner lpaade Theolo- 
ern ou I’1"i1-dlkanten. Ier Hjertet 
ret. sim mener jeg. at l«’ll(l, Ocel- 
se og Ärldejde lian drlve det vidt 
linade lnsad lfdtalox Ordvalg og 

Ordfnjning anxxamy oxx uden dis- 
se vjl selv den mest tidsmnsssjge 
lele jklce lcnnne ltjnslpe· Men 
des er altid en daarllg Arhejs 
der. der ilclce sksrger for at hol- 
de sit« Vusrkwj i den hedste Or- 
den« 

— —- Men, det bliver see Dan- 
ske nlligeveL vi kommer til at 

priedilce for. om de bljver mer og 
mer engelsktalende Det er ilklce 
absolut sproget. der afgotx hvad 
en Person es, iaen Sindet, Tan- 

kegnngem Jlaaden at tage Li- 
vet paa o.s.v. Og sindet for-Ia- 
dres llcke, kordi Sproget komm- 
dres. En Don-her Ideal der sp- 
peleres til pas en enden iMunde 
end til en Amerikanen Berti-l 
kommer den Hjemngets AN, som 

vi kan gøve Regulng pag hos de 
Neste ak dem, der er ,volkset op 
i vore Jlenigheder her i Lande-N 
og som vi vlst ilcke noksom Inn- 
skønnet paa. 

Den evgelslce Professor 
« 

»(-1s nn Mart gammel ihlamh 08 

sup- jiszx km- min Dcsl Ital- scst offer 

Jmm i man-ge Am. ikke mindst 
ij cle snart nmngk Klasiir ak nn- 

He MnmL jeg hin- lmst ist Hishi-»j- 
des mul Inst- pim Skolen Ozx jeg 
Ihnr du »Hu-i akbcsjdet tut-d heim 

J«-r jkko miniltsis isml tu bange-. 
iMfsn han funmnilt XIV-m gjunle 
Hum. »g- Jst vjl vist vinsu lustige 
Jun. jnilesn hitn kommt-r imm. Dtst 

Jmiprhslszts vetl fu«-u syno- at m« 

J·(-. m hats iilkicl sann-s most. 

Junius-H jklccs hin· hum: sur du 

Ei lmnlp hinn. mr (1(-1- Un hol 

JM Fejl vtsd hinn. dm man eilen-s 

Jkan tro. Inst-il Pan sigetn Der 
Tun-. tue-J mich-e Onl. vix-rot ikke 
mindre end tre pngplske theolo- 

gjslsns Professorer weil Trinitatjs 
smajnakinm siilen 1897. De tu 

forste resignorede, og den tre- 

djcs bot-trog en tidlig Død km 
skolen. 

sjcfen bar man san sog-l i Ost 
og Vesit efter en ny Kanditlat 
til at fylde Posten, som blev op- 
rettes her i 1897. meu hjdtil kor- 

gæves. 08 saavidt jeg kommst 
at sknnncsk vil vi komme til sam- 

me Resultat fremde-les 
sagt-n er uesmlixt den, at vi i 

denue sag er stillede Dom Icar- 

1en, der blev Pebekgvencl, tot-di 
destgoty hsn kunde kau. kunäe 
han, mente han, ikke være tjent 
med, 08 de. hatt vilcle have, mefk 
te ikke at kunne were Heut med 
heim —- sltssa kik han inson. — 

Vi kan nemlig ikke byde en uns 
Mai-C som kan kylde en theolo— 
gisk Leserpost sasdan Um og 
sasäanne chaneer for Fremd- 
tideu, com lekazldet or med et 
Stdn-e Kjrkessmknnd; der-til lis- 
gey vj bade tot taugt nede ok 
limct ndex Doktor vil jeg jkke 

stored-is at kalele en Casal-it 
tbsoL Protest-By tot vi tm iu« 
sen Fu den Unde. 

,-
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Det man være en Mand at vor 

essen Jlitlte, som vi handw, og 
som kender os og vil og kan ar- 

bejde under vor-e Porliold Men 
livor er den Mund der lim- bea- 
dks Illod og ane til at mælde sig 
til den Tjeneste, og ndswtte sig 
for den Kritik, lnm nntnkligvis 
vil blive Gcfnstand for? zlesg link 
set ofter bein, men liicltil forgmi 
ves» Og dot nndrer mig slet 
ikke. ·- 

Dii sagen set saaledes nd i mi- 
ne Ojneflmk jeg foråcigt at kin- 

Ldo en lkdvej for sandanne nnge 
JlæncL som zinschle viclmse Pil- 
-lkinn(-ls(- i Tlienlogien pai- det 

engeslske sprs)g, end vor Rkols.s, 
Ins-d Ein fi1·e—aarigcs Fondsle Ins-il 

liswedsaxxelig cngcslslc Puder-Vis- 

ning. og sin tro-aarige theologi- 
iilsp l,"(l(1anncslse, desh pas Engelsl( 
ils-is pna Dansk. er i stand til 
at lpzsde dein. Denne Ulnsj link 

jog Des-set pag i inin sidste Ind- 

lnsrcsming til Rinnfnnxlet Jog fo— 
weer disk, nt vi oprottdr en 

lcassscs til IHidesrsstnttelse for sag- 

dnnntn soni vi Ins-nor at knnne 
anlmfnlks der-til til at lrolcven— 
teer on tlipologiiclc Skala som 

vi Anviser dem et Aar ellor Saa- 

Det, der sasrlixz m· migz om at, 
Pulse med detle Fingernegy er, 

Tat Samfnndei link have- lndseen- 
slcs min sing frismtidige Pkilssters 

l’ililnnnelse, nt clm or lpaakle 
itidgsmkencle og fcsrwnrlig. —- at 
clet nltsaa ilcke nwrlasdcss til en- 

Jliwr nt singe sin lednnneliiY 
Jlimr lmn vil. 013 som lian vil, 
Haaledpg som d» knn nltknr nms 

get link vix-rot Tilfuslrlet liidtil 
i Og navnlikx er des kent galt, at 

ifvi fremtnrer i den Pralcsis at spr- 

tlincsko Man-»l. som liar studeret 

iThenlugi nilcsn onlgntlig For-dan- 

Jncslscz blot de lim- msrct paa en 

sengelsk sk0l0, der ikke lim- no- 

Iget Ansmk for clores fremtidiga 

:Ärl»-·jdcs. Erkaringen lim- nolc— 

spsom liort os, at der er ingen 
IPtemtid for sandanne Arbejde-- 
»re. 

; Der »beden for Titlen stærkt 

pas —- i den lustiierslte Kirlko 

Hier i Landet — at tu do Lok- 

lHikellige sctukuad til tsenes ow, « 

klivsd man pas Engels-le kaldek 

J,,«l’lie standavdizafion ok the theo- 
ilogicsl can-wulan Et For-lag 
Hi den Retning vat- tremme pas 

jdest store lutberslce skolemødo 

i Chieago i Januar MannecL og 
ljcsg lim- nu Indbysdelse til at vak- 

ire med pag et Mode. særlig for 
den sag i anstandende sommur 

Jey agtek at over-viere dette Mis- 
Ides og at- gore lnssd jeg kan kot- 

jogsaa at opnqn kælles 0verens- 
komst oni, hvilke Pontdbetingeli 
sei- der bist lutes-es ak dem, der 

xoptages som theologislce Studen- 
ten san vi kein kaa lud-de Bag- 
dxire oxx Sidedøre lnkket. 

Angaaende vor Elle-abgile 

jslcoles link jeg et vigtnok megot 
tmdilcnlt Porslag som jssg imid- 
lortid vil Komme til on anden 

pflanzt oxx et andet sted. 

j Leg monot- nemlig, at vi staat 
Lukan stoke og gennemgribendo 
Porandringek, netop pas skolens 

:Qmmade, pm ilklce alle solemæks 
ilccsr slsmr kejl, og der Sm- ds « 

vistnok ilclce her. 

Bleir, I4de April, 191»9. 
» «- 
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Our Äitn in chard to the 
Mission Worlc in Japan. 

XV« missionmsies out here am 

following with greut interest the 

iieveiopnnsnt ok tiie Luther-an 
ein«-eh in Amt-rieth This is not 

Ho ice wundered At, for tin- stand 

stimt »m- cinusch is going tn take 
’in reimt-d to the vitol questions 
of the day is ok tin-. grosse-it im- 
portnnce to us. Its stand in re- 

get-d to koreign mission-S is ok 
course the grentest questions tot 
us, and we- Shail be text-used if 
we ask- 

Wliat is thr- aim ok the United 
Dank-h Evangeiieai Luther-In 
Ghin-oh in regurd to its mission 
in Japans 

All geem to agree tshat wo 

ought to keep up our mission 

work in Japan Ik it wiss put to 

so- vesto, I suppose not one ok our 

obukob ins-Inder- wonld voto for 

I C 


