
vist os, idet Modet valgte sit-Ko- 
mite, der forfattede en smuk Re- 

solution med Tat til Byens Borgeke 
og Menighederne for udvift Gæsti 
ftihed osv. Vi jyntes natukligvis 
det var altfor wegen Ære at gøke 
af os, men der var jo intet at stil- 
le op derimod og jaa følte vi vel 
lidt — ftorartet. 

Tctte Kredsmødc var uden Tvivl 
det ftørste dansfe Kirkemødcy der har 
ver-rot holdt i Wecanle naturligs 
visz med Undtagclfc af Zamfundets 
Jlarsntødc i 1898. Der var cn stor 
zolk tilrejjcndc fra hin Zidc Søerh 
fka McNabb, Chicago og Elinton, 
Wis. Nabmnmiglchcrnc: Trufant, 
Edmore, Mchidc og Zidney var 

og·aa godt repræscsttteret. 
Oft-et Um Eøndagen her i Greens 

ville var ca. 868 Baums-. Mon ikke 
det størstcy der er tagt het? Vi taler 
tun om ftort rftcr vorc Forhold. 
ch hat äfke rede paa, bvor megct 
der blev ojrct i Trufant og Eidam- 

En zwartct fra Ebenser Menigi 
heb, Chicago, glasdede os med nogle 
Sange-. Ligcsfom ogsaa vort cgcst 
Sangkor havdc ncrr overrafket os 
med dets Sang. »Die sang kønt!« 
»Ja, stemningsfuldt. Bliv bare ved. 

Med Tanken tilbage paa disfe 
— 

Højtidsdage forføgcr vi at sige Her- 
ren Tat. ,,Min Ein-I lov Heruml« 

Vi trot, at distte Krcdsmøde fik 
Velfignct Bctydning for os her og 
vi tsr hande, det sammc for vore 

Gasster. Tak, at J kom! 
W. C.Nie17en. 

,-- — —- —««w«.- -·. wo 
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Offkntligt Studcutctmsdr. 

siristcligt Ztudcsntcrforbund hav- 
de Aftenen den L Zept· indbudt til 
offcntligt Ztudentckmøde —- Enerle 
for starrt-J nye Studenten Mødct 
holdtes i Studente-rfokcningens sto- 
re Sal, hour Paswr Oli. Ricard 
talte til en Forjamling af mellem 
5 og 600 Eldre og yngre stude- 
rende out «at Lage sit personlige 
Standpunkt.« » 

Hovedtanterne i Tau-n var: » 

Vi hat ikke kaldt paa Dem for at 

give en Opvisning i Tankegymnas 
stif, men for at implicere Dem i 
en Sag af den ftskftc Betydning for 
Dem ielv Det er det gomle tilbages 
vendende SpsrgsmaaL fom de gam- 
1e Filoiofer opstillede saaledes: Hvad 
er Sandhed? Profeten fra Naza-l 
tet gav det engang det Mittka 
Hvad tykkeg eder om KristusP Nu-. 
tiden sigcr: Hvad er egentlig LivetPj 
Tot er først og sidst et Personligt og 
et keligiøst ZpørgsmaaL 

Det rette Tidsmtnkt til at tage» 
dct perfonlige Standpunkt er nu,I 
i Russaareh i Aste-m thi 

.De kan ifke undgaa det. Husk: 
ikkc at tunc Standpunkt er ogjaa at 
tagc et Standpunkt Jngen er» 
for ung til dem-. Vi er alle i en 

Udvikling, i hvilfcn vi maa gribe 
bestcntmende ind; i modsat Fald dri- 
ver vi med Strømmm Tet er ika 
et Mennefte værdigt at behandle sit 
indetfte letfindigt. Te betasnker Dem 

bog, naar Te vælger Tores Stu- 
dium. 

2. De bishøver et perfonligt 
Standpunkt, thi der vil Inøde Dem 
Fristelfer, Magter. iom vii drage 
nedad. Der er et Standpunkt, som 
giver Hierin Jeg itammer niig it- 
te ved Jesu Firifti Evangelium: thi 
det er Guds Kraft for hver den, der 
trot. Der er mange Sinn-I Sclviits 
bed, baade den bkutale og den pcene: 
men de bedske Mennesker, De hat 
mødt var dem, der tænfte mindst 
paa sig se1v. Det er en Grundton 
i Kriftendonh at »den, der vil fin- 
de sit Lin ital mier det, men den, 
som er rede til at give det, ital fin- 
de det.« 

Z. Dette Standpunkt har Bkug 
for Dem, ja kkasver Dem. At op- 
sætte, til man bliver nammeL hern- 
ger samtnen med den Misfokftanelfet 
at Kriiteudomnien er Livsanikuelse 
Kristendonmien er Liv, en Zum af 
Kraft, noget per-sannst et Sam- 
fund med Gud ved Kristus —- net- 
op et perionligt Standpunkt 

st. Tiden maner til at tage Stand- 
punkte-t. Aldrig var der iaa gode 
Kaar koxnt nu. Intet maner dektil 
iom det, hvortil Historien itte op- 
viser Magen: den triftne Studen- 
terbevcegelie, der vil wette dybe 
Spor i dette Aavhundredez Kul- 
tur. Der Iiggek Fremtiden, og faa 

W 

maa det bedfte og ftørfte endda være 
i Beute- 

J· C. i »Kr. ngl.« 

Aal-rat Brev til Bifkop Ponlien. 
Menighedeknes Mindretal 

Jasgcrmeftcr Hvais til Randrup 
har efter Vemyndigelie fra Mindre- 
tallet i SkibitedsLyngby Paftorat 
gennem R. B. udiendt nedcnstaas 
mdp aabnc Vrev til Biikop Paul- 
ien i Viborm 

J chhold til Mitwme offer-it- 
ligt fremkomne lllleddeleljc, og da 
Dis. Højasrværdiglwd sislv i Stri- 
velie as O. August til Illiindretallet 
hat- henlcsdct Opmasrkiomheden paa- 
at vi runde indiende et Andrageni 
de om at faa indiat en Andenprwit, 
bviski Anilurlier ikke afvcg fra Fol- 
kefirlens Laste, ital vi bcrtil be- 
mcvrkc folgende 

Eiter den Vesgnmdeliey III-. Ewi- 
asrvaxrdiabed ihar qivet ior Paftor 
Arlmcsskiiasmusiens Forbliven i Em- 
bedet, og eftisr de Erfarinqer, vi hids 
til liar aiort under dennc Saus 
Fort-b, iøler vi os ikte berettiaede 
til at tillwggc Is· Højcvrværdigs 
bcsdss Omiorg for os noan starre 
Bindi 

Vi tilladcr os i iaa chfcendc at 
minde om, at det trodsJ gentagen 
Denvendclie ikte hat- været Inuligt 
at formaa Dem til at komme til 
Eil-de i Paitoratcst for at ekhvervi 
sikkert iipndjtab til Ztemningcn 
for eller imod Sogneprwsten, men at 
Te har ladet Dem nsje med en Er- 
tlæring fra de ielvsamme Mænd,. 
Iom hat forfattet FlertalssAdress 
sen: og dog hat Te udtalt, at hvis 
Pastor Arboe-Rasmusien forblev i 
Cinbedet, vilde De itte have noget 
som helft Anivak for en iaadan Af- 
girelie 

Ist sum-r irre at gaa paa At- 
kord mod llrcsttem og vi føler os for- 
pligtede til at nedlæggc den star- 
pcsste Protest mod, at man ad ad- 
Ininistrativ Vej frotagek osJ vor lovs 
hjcmlcdc Ret til at have en Sognes 
prasst, hvis Forkyndelfe er i Oder- 
knidftcmmclfe med den kristne Tro. 
Og vi tillader os tillige at udtale 
Dort Haab om, at Arbeit-et i den 
kommende Nigsdagssamlina maa 

føre til, at vi igen kan komme ind i 
lovlige Tilstande paa det firkelige 
-Omraade, og ligeledes vor Foruns 
bring over, at Attekne i denne Sag, 
der vedrsrer os fuldt faa meget 
som nagen anden, ikke maa komme 
offentlig frem. 

Aarhus Politistrle. 
En god Begyndelse· 

Aarhus hak, sktiver » J.yl1 Pit « 

et fortræffeligt, velorganiseret Po- 
litikorps, der sjælden ladet en Op- 
gave tilgst, og det ffnldes ikke mindst 
det gode Samuel-ede der findet 
Sted iuden for Kot-Pfot, den Belast- 
ing- fom de enkelte Medlemmer søs 
ger at bibrinqe hinanden J saa 
Henseende bar den Politislole, som 
blev oprettet sidste Winter, væfents 
lig ved Politimefter Golls Jnitas 
tiv, ogtaa fin Vetydning. 

As Stolens Vereiniin fremgaar 
det, at Tanken ftraks vandt stor Til- 
sltctttitm. J Labet as faa Tage meld- 
tc 52 Betjente sig som Teltagere i 
Undervisningen, der omfattede 
Dunst Slønskrivning og Tystx der 
var 12 til Daan, 11 til Skønskkivi 
ning og 17 til Tosk. Tesuden shar 
51 Vetjente fulgt en Nække Fore- 
lwsiiinger over Lovc og Vedtwgter, 
som i Vinterens Løb er bleer holdt 
as Vyens Byfogedfuldmwgtige, og 
i Forbindelse hermed har der været 
en Tel Foredmg af mere almen Jn- 
teresse Endeliq hat ra. 30 Be- 
tsente deltaget i Samaritekknrfus 
under Ledelle af Lasge Lassen 

Det maa siges at vcere en san-de- 
les lovende Begyndelle, navnlig da 
det ovlyfes, at Interessen for Sko- 
len bar boldt sig udmrekket hos 
Eleveme Stolen lmr klaret fiq 
nusd snma Midler: bele Vudgettet 
balanccsrek med 215 Kr» og der er 

enddn et lille Veløb i Behalt-. 

De teligisfe Bevagelfcr ladet til 
i fast-list Grad at have famlet slq 

yi Ncrftved, skriver »Næsw. Tid.« 
Fsrft var det Mormonerne, der 
trods alle Modforanftaltnlnger 
vandt nogle Tllhængere, saa tog 
Tunsetalerne fat vg. skabte slg l La- 
bet af kort Tid en ikke ringe Til- 
llutnins, og i de sidste Dage hat 
Bapttsterne bygget et start Zelt paa 

W 

sen ledig Grund, hvor de faavel 
«om Søndagen fom om Aftenen 
holder Agitationsmøder. Endelig hat 

IFrelsens Hær paany begyndt at ar- 

ibeij ved «Gademødet, som om Søns 
dagen famlek mange Tilhørere.- 1 

» Nstre Nisfum Scminakium. Lem- 
ng, 5. September. J Dag inwie- 
des her en ny Scminariebygning i 

"Nørre Nisfum Arkitekten hat vak- 

rtst Seminariets Forrettlingsfører. 
Oelligføe og Bygningen hor kostet 
2:,««u me Om Formiddnqen talte 
Pastor Zuerer i Humlun1, Vijkop 
Noch i Nilus oq Euninarieforftander. 
Past. Aschenfeldt Hausen, og om Ef-1 
termiddngen fandt den egentlige 
Jndvielse Zted ved Stiftsprovst 
Zeutben i Overvcerelse af 5——600 

Mennesker. s 

s 

Børnclmnmelfen. Skive, 4. Sep-» 
tember. Et Tilswlde af Vørnelam-; mech- er konstnteret i Einholm s 

, NR Weilt-, »t. September. ! 
J Anledning af det i Gaversst 

lnnd indtrufne Tilfaslde af Børnes 
lammelse bar Zkolecommissionen i 
Naverslund Sogn besluttet, at Sko- 
lerne i Gaverslund og Brejninge 
skal holdes lukkede indtil videre. 

RV. Vogenfe, -1. September. 
To Tilfcelde af Børnelammelse er; 

forefaldet i siaalshave Te angkeb-« 
ne er to Smaadrenge, Sønnek af« 
Snedker Nielsm ( 

NV. Sveudborg, »l. September ( 

s 

l 

e 

! 

Et Tilfcelde af Bøknelammelse 
er i Lsrdags anmeldt het. 

I 
Tanfk Maikinct til Marokkm Til 

Vtmninq nf Molerne ood det store, 
Somit-ankern paa Marokkos Atlan-; terbavskyft, hvortil Jngrniøk N. C. 

« 

Mondeer er knnttet, skol Altieiclsf 
findet »Titan« imer 2 cleltrisk 
dsevne Hirnunslmne her med en« 
Løfteevne Pan 100 Tons samt eni 

eleftkiik dreven Vloktmnsporwogn 
med samme Bwteevne. Endviderei 
ital Akticsclilabet ,,Atlas« leverH 
Nanoliemotorer til Drivkraft forl Elektromotokekne ved Anlcenet 

Tisie Maikiner, Tom allekede er 
under Arbeij ital vccre frerdigel til Affendelie allerede i indeværenii 
de Aar· ! 

l 
Flyvegtillet Fire unge Stettin-s 

ge var fokleden ude at prsve en 

Flyvcmafkine bag Ekgekcerpladfen i 
Aalborg Maskinen der selvfslgelin 

«ikke havde Motor, men ellers var» 
nieset godt lavet og af anlelig Stsksi 
kkkse — 15 Ateu Trick-mak- ,sku1-’ 
de hæves iom en Drage af Blæsten 
sDen kom oasan godt ov, xnen Binden 
var for ivag til at bære den, on« 
pludielig faldt den ned og knitftes.l 

J Faldet ramte den ifslge Mord-; 
jylland« et Par qf de unge Kon-» 
straft-rein der fik nogle Knubs, 
mcn dog ikke er meke forknytte,s 
end at de ftraks gaar i Gang medT 
nt lave en ny Flyvemafkine. 

l 
Alberti i Fængfrlet Alberti har; 

i lwnqere Tid vwret syg og indlagt 
non Horsens Tugthtts’ Sygeafdei 
linn: nn er han ifølge »Hors. Av.« 
atter rafk og bar genoptaget sit Ar-» 
beide: han shar tabt fig meget under 
Ein Eygdom 

ngsfnld. Konferensraad fhv.« 
Stiftsfysitus Fliær i Ribe er for- 
leden afgaaet ved Døden efter læns 
gere Tids Svogelighed Den old-de- 
dek isstge ,,Riok-’Stisist.« vak ssdt 
i Varde den 5.,Februak 1829, var 

Komnmndsr af-Dannebrog og Dan- 
ncbrogsmand og udnævntes paa lin 
Nuldbryllnpsdag den 25. April i 
Aar til Æresborger i Nibe. Han- 
blev Student i Ribe 1847, deltog« 
fom frivillfg i den føtfte flesvigste 
Orig, var i 1853 Koleralæge i Kn- 
benhavn, tog 1855 medicinst Em- 
bedseksamen og nedsatte sig Aaret 
efter fom praktiserende Lcrge i Nibe, 
hour lmn fiden bar boet. 

Zkønt den afdødc var ftcerkt op- 
tagct af fln meget omfattende Arge- 
ncsrninq, ton han mcd Energi og 
Interesse Del i det offentlige Liv, 
og han var ved sin Død Æresmeds 
lem af en Ncekke Foreninger, faule- 
deö bl. a. i Højreforeningem hvis 
Formand han var l en lang Aar- 
rækte liqe fra dens Stiftelse 

L- Fhv. Lærer Beet i Jerslev et 

forleden afgaaet ved Dtden efter et· 
meget Iangt oq trangt Sygeleje.« 
Den afdsde, der var fsdt i IM, 

-.——...——.-l 
var fra 1887 Lærer og Kirkesangey 
i Jekslev, indtil en snigende Lunge- 
tuberkuloie i Fjor Efteraar wang 
ham til at trække sitz tilbage. Han 
var ifølge ,,Vendf. Tid.« en dygtig 
og afholdt Mond og meget interes- 
feret i offentlige Anliggender. 

Jubilænm Konditor Hans Kaas 
i Varde fejrede Mandag den 4. ds- 
50 Aars Jubilæum som Borger i 
Var-de og var i den Anledning Gen- 
stand for nie-gen Opmcvrksomhed 
Den nn fnart Ssaarige Mand, ders 
csr on Mtling af Spar1«e-Kaas’erncs,« 
vor ifølqe »Varde Av.« vceret en; 
meinst dngtig Fortetningsmand, iom 

f. Ess. iclv under Afspærringen i« 
M forstod at drage nye Forfyninsj 
nor til sin, navnliq af BajerskøL 
Tom ban iik lasset fra Skib i Ho 
ant og karte til Varde. Forretnin-· 
gen drivesz nu af Sønnen, Kondi 
ior Jens Kaas 

Fiufcns Lysinftitnt. Ovetbeftyrel·« 
sc» for Finsen mediciuske LysiustiJ 
tut bar den G. ds. bevilget et af 
Ovprlcme Holger Forchhammek ind- 
fendt Andragende, ledsoget af Læges 
attcsst, oni Affked fra l. Januar 
1912. Overbeftyrelfen har tilstaaet 
Tr. ForchbammerPension for 1912. « 

Tr. Forchhammer, der er 44 Aar» 
gnmmoL bar vceret knyitet til Find 
sens medicinfke Lysinftitut lige fi-: 
den dets Stiftelse. Jlrbejdet paa» 
Limnjkliniken vil blive fortfat ufor-, 
andre-i En Ordning af Lægeforhols 
det vil senere finde Fied. I 

l 
Den daner Flyvcmafkinr. Efter 

hoad »:k’att.« erfarrr. arbejdes der« 
paa lenejcsbringeFe af en Kapital,k 
der er tilstmskkelig ftor til at fikre 
V.--—Z.-Monoplanets Gennpbyggel-! 
se og vidcre lldvikling. Der er be- 
grundt Formodninger om, at Fore- 
tamsndct vil finde Støttc baade hos 
Tansfk aeronantifkc Zelskab og Mel-« 
rineminijterict, hvor man har ytret 
Taste om at lade Marineofficerer 
uddanne til Aeroplanførere paa den 
danske Flyvemaskine j 

Hiertcslag. Lyngby, 6· Septem- 
ber. J Gaar Morges sejlede Gros- 
Ferer Charlcs Haufen ud paa Fute-. 
soc-n for at fifke. Da han endnu ved 
7sTiden i Aftes ikte var vendt til- 
bage, jejlede man ud for at iøge ef- 
ter sham, og vcd Kollekolle fandt 
man Banden og Hausen staaende i; 
Vandet, lcenet op mod Banden. Dei 
antages, at han under Fijkeriet er 
bleven ramt af et Hierteslag og er 

styrtet over Bord og drutnet. Den. afdøde var 70 Aar gl. Han var: 

Grundlægger af Firmaet Christen- 
sen ö- Hansen paa Øftergade r KI- 
benhavn· , 

i 
En kostbar Forssmmclfr. En Møl 

leejer i Dronninglund Herred hande: 
itte, som Loven byder, jin Karl 
ulykiesforfitret, og da Karlen ved 
en lllykke i Møllen miftede Livet 
hat Forfikringsraadet nu ifølge 
»Aalb. stiitst « paalagt Piølleejes. 
ren at betaie 3200 Kr. til Enkean 
jom kun havdc vceret iift med den 
forulykkcde i 8 Dage « 

Jntckcsfante Mofcfund. En ung Jlrkasolog, Horiz, undersøger iflg. 
»Frcderiksb. A. Av.« for Tideniius 
destovens Maser. Han har der fun-; 
det mange interessante Ting afi 
ftor Værdi for Videnskabeii, bl. a.-l 
Greue, fom Fortidens Bcwere har» 
gnavet paa, og den ijældnc HornL 
iiød, en Fragt, der fandtes i Ege-4 Itovenes Tid her i Landet og nu 

kun finde-s voksende i Staane og fan 
Zteder i Tyftland. Den unge Ar-» 
kæolog weiter, at Nudeiiovens Mos? 
er vil afgive et udmasrket Vikto-l 
kcfelt for Videnskabschnd, der vilt 
granste FortidenJ Plantes og Dyreii 
Icvninger. I 

l 
Solgt Hovedqnatd. Kalundbokm 

i. September Vcd Ilrts Skippinqts 
Hei-redet er der thinglæst Skødc frai 
Lerrtxciiborg Grcvfkabs Admiiiiftkass 
tion til Kammerjunker, Baron Ehr. 
von Lotzbeck paa Hovedgaarden 
,,Aftrup« i Biergsted Sogn, Ejeni 
dummen Menge-is Mølle«, beligsk 
gende i Aunsø og Holmftrup Sog- 
ne, og Ejendommen ,,Gryde Mølle«, 
beliggende i Biergfted Sogn, samt 
paa 701X8 Th. Land af Biersted 
Sogn. Alt af Areal tilsammen 453 
Wir Land. Kobesummen er 230,000 
Kroner. 

HAR l PRØVET 001N, WR HYsOsT2 

We bj Not-weglass- 

leværket at norske Feigmænd paa- A 
parater indfgrt fra N erge. er sinnl. ve 

smagemle og nærende. Dersom Ost-en 
jkke timon hos llandeksmamien send 
os has-s Adresse og vi vjl senkte Dom en 
smnk s()swt-njr. 

Meyer mich-e end PRlMOsT-— tas- 
lksr ingen san1mmliining;menJivist 
Ansker «l’rimost" kan vj o san korsyno 
Dem med danne. under « ose—l«esk" — 

Man-ket. 

li. J. GRELL BUTTER s- Ecc c0.. 
END-JEAN lcl KANTER. 

JOHNSON cREEK, Wis. 

skolen i solvang 
aabnes for unge dansk-amerikanske Mæncl og Kvinder 

den 15. Nov. 1911 og sluttes 5· April 1912. 

l)(-1· uuclsstsxsisps Minis- paa Dansk og Engelin j de almin- 
clelige Skolpfiig ug i Ilmnlislsfngssnis og huldv- I(’(,)1«(J(,11·ag over 

historislie og liitsstsiisns E111ne1·. Fug-c furhuscstles til Konfirs 
mark-Ja 

Solnusg liggssr i den smukke Hanta Ynesz I)al og bar et 
11(1n«1.--1-ket Klirna. 

P- 1)0H. Um l"g(«-u for Ophuld og Undervjsning. 
B. NORDENTOPT, For-standen 

Man lns1n«(-n-I·«k- ijx fmseldhjg til Prof. P. P. Helmsle 
Los 01jvos. Simta Bat-barg Co., Cal. 
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A preservative, disjnfeotant and wint- 
Paint your ohjeken houses, roosts, etc-, 
and destroy the vermin. 

Djp your kenoe posts and add ten years 
of like to them. 

Paint your eorn orij and outbuildings; 
the results pay tenkold. 

To use as paint simply thin with a little gis-Iowa 

PRICB PBR BBL. OF 50 GÄL s4.50 P. O. B. BEÄTBICZ, 
OR 150 PER. GÄL slNGLE GÄL L0·1’8. 

Gage county Gas, Light s- Power co. 
BLINDE-Ich NEBRÄSKÄ. 

— 

Luther High school 
zx NIJ CIOIJIJIHJGE 

Bcgyndet sit Skoleaat den 26de Scptcmber. 

Amerikansk Højskole Bogholderi 
Agerbkug Stenografi 

Dansk Mafkinskrift 

Engelfk for Jndvandrere. 
Violin Mekanisk Tegning 

Piano (Ma1ing) Kunstmaling 
Sang Religion 

Ethvcrt Kursus garantercs. 

Strir efter Katalog. 

LUTHER cOLLEGE, RAclNE, Wis. 

cancll cancll cancll 

Nu er Tian at købe Tom on Faun, flcre gode opdyrkedc 

Farnus er nu til Ealg i dsgt danjscs Zettlennsnt Tone Valley. 
Sort Mul sur-d nie-d Loruxmprlazj. Lam- Volley hat haft en 

god Hsst i Aar. 

Crrursion sorfte og Trisdio Tirsdng i book Maaned. Nærmere 

Qplyssninqcr kan faass ved at henvcndc euer skrive til 

baue vallev kamt Sonn-aus« 
Sam J. Ftyhlins, 

Box 175, Culbertson, Mont. 
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