
si- .- 

.,Yanmesteu," 
II MEDI- 00 OPIYCCIM 

ILW FOR Dsck VAIZII 
VOLK l MIXY 

ndgivet If 
III— Luther-s Public-hing Konse, 

Blüt-, Nebwsks. 

NkskeM neigt-» Onsdsg i hvek Use-. 
Ptis pf. Ast-gang- 

Vd Mode statt-r BUN· Udluselet IS.00 
Blsüet berste-s i Forskuct 

..:Ott1!iog. Bote-Ung, Adressekukamäking. 
Sto. mal Undtagcslsp sk lzidtag til 

Blutst- ltuihold tät-dagew- 
Md Luther-s Publishisi sowe, 

Blsik, Naht-. 

Alle Mär-g til Bladets Indhold —- 

kmspunda non-. Afhaodlinget og andres 
Mklek —- sendtss til det- Redakttn 

Q. M. ANDBRSEX Utah-. Nein-. I 

! 
Ivteked at Blair Post »Ah-c- » Disan I 

ffZtns matten ; 

l 
l 
t 
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Mvekttsmg ritt-es made know-m upon 

spplloatiom 
! Tiikksicke sk st Elsas-i ikksi mode-go- ( 

Minos-ist« bedes man Ringe til des 

Mike Rucken-um skulde dette ikke 
VIII-eh berste-s muu licmeude sig M! 
Mkeketkh Kontos-. ! 

! 

Ritt- Læserne henvpndek ais til Noth 
» 

III sverterek i III-nich euren for It» 
Kjde hos dem eile-r for at fo- Oplysning 
I riet Orest-stetig bodes CIC sltid um l 
Este at de sa- Avertissempntgt i JOHN-( 
W. Det vil viere til genasciig syst-a ( 

,,Chaplaius«. » 

Prasstser i nort Sjamfund fomI 
masatte ønste at føge Ansqttelse somi 
,,Ehaplains« i U. Es Herr elletj 
FRde bør straks henvende sig tils 

f. d. Kirkes Næstformand, Pa«st.j 
J. Gertfen i Council Bluffs· Han 
bar efter Paalceg af Kirkeraadot er- 

kyndigetj sig om, kwordan man skal 
forholde sig dessangaaende og vil 
give oedkommsende Vejlcdning Mem 
det· bør fke inarcst muligt, da derI 
kxm or fna Pladscr ubesa-t. ! 

En lutherssk Mission i T,c)kio,l 
Japan, hat ladet trytke 500 Ek-; 
semplarer af den Augsburgfke Ve- 
kendelfe paa pramsfisk og meldet: 
»I«i føler os ovcrbeoisr om, at den 
vil blive lwft og brugt.« 

Over et Hundrede Espileptikere 
har i det spundne Aar mit Pleje 
i Pasfavant Mem-orig! Hornes i 

Röchesteh Pennsylvania, for et Ud-· 
Iæg af ist-Be over s17,000. Der er 

udkasftet Planet for Opfsrelse of. 
en ny Vygning for Piger ved denne. 
Anstwlt Ewig Kostende er beregnet 
M M, 000. 

J Lober as det sunndne Aar .1ar 

Missourjfnnodens Menigheder iflg· 
Am. Luth. Sum. holdt 1,154 Migs 
fionsfestet MissionZofrenc Ved djsij 
se Fester beløb fig til 3136348051 
Det størsste Bidrag kom fra Iowa-«l 
Distriktest, nemljg PMJZZOUL »F 
Tet er ikke alle Missourisynodensj 
Ejendommcsligbeder, vj innes om,l 
men dens Arbejde oq Mist-sinns- 
iver bar vi Agtelse for. 

The oung Lutfyeran xtteddeler nogi 
le statistisfe Tal fra Tr. Cum-Il- 
hvilke vispr, at Luthcmncrnc i dorte- 
Land Hm Aar til Aar øger here-J« 
Medlemsatrtal for en meget mindre 
per capita Bekofming end noch anden Bekendelsc. Talen-e give-s- san-z 
ledes: 

,,«For hver For-Helle af konstr- 
merede Medlemmser i 1915—1914;« 
herhjemme udbetalte de forskelligc 
Bekendelfer i Penge som folgern 
Kongregatdonalisterne 81,587: Epi- 
skopalerne (proteftan-tiske) 8818; 
Presbyterianerne 3514x Metodifters 
ne 8328: Lutheranerne 8170.« — 

Tøt vi» tage det som Udtryk for, 
at ·L·ukheranernes Arbejde bæret san 
megat rigere Fragt end andres? J 
hvert Fald ttr vi deri se et Bech 
for, at det ifke er uden Gnds Bel- 
sisgnelfa 

Votze Mresmedlemmers kikkes 
läge Fortscan er en Sag, som 
M W aue Mtnr. Fil- 

-wde Miss- Tcl cives eher wa- 
M Alt-: 

ikke bekender isig til noget Religi- 
onssamfund. 

Virgin Jslands (de forhenværeni 
de "-da-nfk-«vestindisckc Ler) siges at 
villc koste vort Land 8300,000 osm 

Rate-t. Størftedelen as denne Sum 
vil gaa til Stolen Mesn da— dissc 
Øers Betödning for United States 
nærmdst er af sftrategisk Art, kan 

Udgifternc odføres spaa dct alnrins 

delige Krigsbudgci. 

J Kr. SmL for SO. Zept. fkris 
sver Den dansske Kirkes Vormund 
Past. N P. Grauengaar-d, at de 

agter at have Grundstensnedlæggels 
se til idercs Lutherkirke si Des Mai- 
ncs den Bl. Oktober, felve Mindez 
dagen for Reformationens Begon- 
delfe for 400 Aar fiden De hat 

godt 815,000 spbskriberet til Kir- 
ken men mangler 35,000 met-e for 

uden Inventar-, hvorfor man søger 
at faa enkelte til at fordoble deres 

—-ubfkription, da man gerne vil bli- 
ve i Stand til at bygge uden Geld 

Den store Jubilæums Fcellcskwl 
mite i Filodklpbia ffriven Med det( 

amerikanfke lutherske Pubijkatiogvzs 
Vureau tror vi, at Ugen fra 28.1 
Oktober til 4. November vil blivo en- 
færlig aktiv llge. Mange af Aaretisj 
ftørste Moder vil da finde Zted.1j 
De bør tiüjdgsress vidt og bkodti 

ved Plakater og gennent Presse-n f 

Vi haaber. at det vil bltne den jtørsj 
ste Uge i 400 Aar med Henfyn til 

Forkyndelfen as protestantjske Prin- 
ciipsver. Oele Kirkens Energi bør 
atmend-es til trofaft Prædjten i den- 

ne højeste Fefweriode 

Højskolebud er Navnet paal 
et kønt Maanisdshefte, hvis forste 
Nummer bar set -Dagens-Lys i dis- 

fe Tage-. Det udgaar fra Elk Horn 
Højskole, og, fom vi forstaat, fksnt 
Bladet intet siger bekom, redigeres 
af Hsiskolens Forftander Past- 
Mattbsicsen og Past. C. C. Klathj 
»Blot -J’(-olsk oil lutke ou for mig,1 
naar jeg kommer mcd Danks öanndf 
til here-Z Dor; Not di- vil how-was 
mig, tmar jeg srcinsiger mit Ærinsj 
de, txhsi det er jo dog vol sandt: 

spieg er share et iBsud, en ligefrem Lo- 
bedreng. Men keg er san bange for 
Spark, jeg er san bange for Smar- 
de Ord!« Saat-km anmelder det? 
säg. » 

l 

l 
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Epko vol-len- ! h r 

iAmerita. 

At der fareliqgcr et Zi.1rJ,u’-rxi;s-l.:n 
for allel Judmndrcrc at Mc .«»·r 

Amerika, der er Hi Tom-sc :tt-.- 

føriw til at Iudaqc 
Allen-do i lernng Tjd bar 

jagt Masrkc til, lwurlcdscsk Usrc 

Frckndcr, illordnmstrd Jg Eoensfctspy 
bar tmnlet mcd destku Prlele-11I.— 
Pontia-L oq IV er lmmt Era Easr 

dng med det. 
Tem- Problem er ifka um« Tas. 

let løft. sont gjinsrkcn Or. J. P. 
hlcäiclfkkm der i skdftcs Nr. sit-v .)::: 

»Arieng Bericijqu j Handel-J 

Esprog,« Ollcr de, disk molk-r IP 

um ,,cngelfk Tom-X san snart trugen 
forføger at dasvdc Landen sZs1r-g-:- 
Net, Tone-Es at menex 

Alt-ne der Faktmm at Or. zlkicl 

sen skri.ner oaa Tansk til et Dunst 
Vlad for at lscvnde dct eng elffes 
Esprogs Ret, wissen at« Problksxmst5" 
Løsning ikke er udon fwre Bausto- 
ligheder. I 

Tet er flcre Aar, jiden vi koms 
til den Overbevjsnin·g, at Zpørgs 
maalet om, ihvilket Sprag den kir- 

kelige Betjening bøk ydes i, ikkei 
can befvares ens for alle Menigsf 
heder ellxr Lokaer: detkmaa bcig 
spqres i For-hold til, som Forboldet 
et poa det Mkelte Sied, i By ellet 
W Land- 

Princivielt ersKravet »sic- 
kelig Betjietrhtg i Landets Ssprog« 
rigtigt; men man stal undertiden 
M lig for Primtprvtteri. 

Dei er absolut Mk- ckt sMiOstos 
W, Iom reflet til Mitwelt-tw- 

km M visi- pg W dem 

WWWWM 
W 

firkelig Betjening -i andet Sprogl 
end Landets, skønt Reglen exkl 
at alle; som indvandrer og bossætsl 
ter sig i L·andet, nationaliferes agi- 

kotmner til at antage Land-eisi« 
Zprog, saa det sblwer de indmndrei« 
des- Efterslcvgts Modersmaal ! 

Men her i U. S. A. udgøres helles 
Befolkningen jo af Jndvandrere," 
scm det bar værist en absolut Rad- 
vendigbcd til at begynde med at gi- 
ve de indvandrede kir-kclige« Bestje- 
ning i deres Modersmaal At 

nasgte dem det lede have været det 
sammse fom at nwgtcs dem Velsignels 
fcn af Guds Ords Forkyndelse. 

Vi er fuldt nd mcd paa, at Reg 
len osgsaa vil blivc Reglcn her —-— 

kirkclig Vrijening i Landets Sprog, 
us Landets Evrog vil vedblive at 
avaer Engelsf. 

Oz; dct er bklt natnrligt, at dct 

ongclfko Erwme kmori Vore Børn 
vel faar over ni Tiendedele af dks 
rcss Skoleudannelse oq kwori di- 
kkslcs Tidcn formell-r med doch 
Skolekommcmtcr —- at det blinkt- 
om ikke den-s Modeksmaal 
san dog deres Hjcrtessprog. 

Mcn der er og vil i lange Tider 
Nod-Mino at værc man-ge Undtagelser 
Em Roglm Tor lau gørcs stor Ska- 
de baade ped at give -for tidlig flip 
paa Mddersmaalist og ligesaa ved m 

holde Tor laane spaa der usdislukken 
d(’. 

Tut Inm- llnrt oq asgjort for os. 

at Inst man tagt-s først Heniyn til 
Maulet og dcrnwst til M idlet, 
Tom sikroft leder til Maalet Maa- 
lvt er Bevor-elfen af de Vasrdien 
oi Imr faaet i vort Moderkirke og 
Dort Fasdrcland 

Qg Born tager jo Ier eftpr For- 
asldrene, saa det er as Vetydntmg for 
Arvens Bevorelse, at den aandeligr 
Forbindelse mellem Forældre og 
Vorn ikkc asbrydes, og her mim 

Sproget tages i Betragtning som 
Middel til Vedligeholdelfc af den 

wandelt-ge Forsbindclfc 

Mrn s— Iwem Ton iudrcsdc Trau- 
Isknsc 2 dettc FilteriP Problemet 
:».«)., Tom immde läer lokalt. 
«’«.«—:sc-dlnsnsmmt maa tages til M aas 

kot, spikisxsawlsen as de twurderlige 
««i.s1-dicr, vi ils-or bragt med os som 

V-« Ist-. pro-r lutlwrfke Moder-Arke 
« 

« EIN-g. der- Eurer sikroft ril 
Otto M.1.1l, det sbør den kirkclige 
" -:7.-:!än;1 Hist i- 

Særlig et Par af vore Prwsteh 
der fsr -har holdt ftærkt —- og 
nasftsen udelukkende —- tpaa Tun-ff 
fom Kirkefprog, hast det sidfte Aarz 
Tid udtalt, at de er kommen til 
disn Worbwisning, at det engeMe 
Svryg tilsdesls mm aptages som Kir- 
kestpr:.,1, bvis Mc ekx Del af vors 
llngdom fkal tabes for vor CHer 

Men lige faa ftærsst Ihats det væsj 
m Hast-det, at seliv blau-di de ungf 
er der mange, som iskke er fsdj el-J 
her opdragrt Eber i Landet, men ind- 
vandret for faa Aar siden, hvorforz 
di- Eka kat; tisltales i Landets Sproß. ! 

W Vil MdMI Mam lang Twsl 
luden dette Problem bliver løst, og 
detg Lssningsvil for en ftot Del! 
afhænge af, efter hvor stor Maule- 
ftok Jndvandringen blivet fortsat. 

Vi kan ikke life det ved et Enten- 
Ellcr. men maa benytte et Vaadesj 
Og, baade Modersmmlet vg Leut-I 
dets Spros, «i lange Tiber entom-. 

Der kunde for svrigt figes og 
fksrives magst om Verdien as at 
bevor-.- vort Spring, men det 

stan vi iske indlcde sos vldere M nu. 

Svak paa FIIsessssrssi l. 
J »Dan-skeren« Nr. 36 as J. Eepsf 

tembvr d. A» Wmtss dserr Nessus 
er My. V. A. M Mottenspn i« 
New York, som udqiver oa tilsssndexs 
vore Præster et Blad kaldet: »Ju-» 
nor Mission oq Nescue Wort Rom-; 
nal«? Og der spørgtzs videns, omj 
man skal lade Bladet gaa :i Banns-« 
kurven eller efterkomme prordrinsl 
gen om at sende Beme. I 

Den omskravne V. A. M. Mor- 
tensen var i sin Tid Præft i Den 
danste Kitte, men hat .i manqe 
Aar icke M noget Forbiwdeslfe msd 
samme. En Tid var han Assuranees 
Ilgent For Tit-en sindeö hans 
Nat-n i Wissen over Priester 
i den engekIe IM General- 
komd-. 

Mem W Full i de to dunste- 
M MMIIZ vkl fflge den 
sode Maule M ei Mc W 
W til det Sem- 
M, M de M fvm Mehl-»u- z 
Ist for et W U W- 

dek, der drives og kontwtmz ais 
nawnte demer Samend si Siedet 
for at sende Pkngene stil Folk, de« 
slist ikke kender, da vil de altid vi- 
de, slwad Pengene gaak til og Wem 
dicr Spsholdscs dcwcd. 

Drsuden mcner jeg- ganfke bort·· 
set im den her omspurgte Sag, ais 
naar danfke Ptcester af en eller an-; 
den Grund for-ladet et af De to 

dnnfke lutL;.rskc Somfund for at. 

føgsc andcu Virkfmnäked og faa si- 
den søger Tilflugt i est af de storeL 
ongclske Kircelencmer, kwor de som- 
Rechl csr ithndte, da burde disfeT 
Præftcr mod samt deres Forretnins· 
Her aspfmldes af det Zamfund, de: 
tilkmrey saa de Mk beser at tigi 
ge blaudt Kruste-me Tot er iskkcs 
jämman at der indfamles Pr. Vrev 
til on Virkfomhed, hvot Sagens 
Tritt cr ensbetydende med Ver-fo- 
nonits Efsiftens. Ofte opførcs dek« 
ihm diski se Tiggcsbreve Nat-ne paa» 
Bot-T aner, der i Virteligheden in« 
tsct Kendfkckb bar til den cZeit-Horn- 
Esed, der tigges til. 
«Vrooklsyn, New York, den Li. 

Zsptcmben 1917. 
J. J. Kildsig. 

Brust Ded ISalcms d. milutb. Kirsc. » 

Jnnnigmnt Prasst i Den sorencdo 
danske Kirke. 

O s 

Eiter mange Fkirecspergsler vaa: 
di: Hm »Den danske og »Den Tore-ne- 
I-: danfte Mitte i Amerika,« da 
fkal jeg efter bestemt Opfer-dring, 
Im der spergesz i A«Disen, spare 
Folgende Pan Spørggmaah »Er 
Sen-'s H. Rjisy der staar Tom Uns 

» 

set-er for »Juri» Mission- nnd Ne- 
scnc Wort i Vwokiym :ce1v York« 
san udscndxc Blade og Bresc, dun- 

samme, der ofte er ncvmn i For-; 
bin-bellte med kirkeligo Mcsddr oli 
det donfke Vormshjem indcnfor Teil 

da«11fke Kirkes estlige RIGHT-« Host- 
til man spare-äu Ja. 

Er det rigtigt eller m Münle 
se, naar under Overskrjstr »E« Fi- 
lantropisk Justitutiow i »De- For- 
enede Staters Dunste Almcmat 

1917«, Zide IM, Zwar der Wie-J 
en Oversigt over Virkfonmedcn sog 
derftaar en af: «Direktør er Sen-J 
H. Riis CSøn m· Jakob Riss) Kas- 

set-ein« 
i Tet«er Fefltagelfe Gan er jkkis 

kSsn af Philantrospm 

I J Vor Frelfers Kirkes Vielsesbog 
er han indfsm »Es-eng Hausen Mis, 
Sen af Hans Thomas Jenfen Riis 

»og Huftru i West-, Vomholm 
P Om feg hat tait med His. Rüs« 
om hans Wasser-ers Stilling? Hat-; 
der-til at Tige: »Ja gemagende uden 
at have fasset et for mig syxdesth 
rende Swr. 
! Bestenrt maa spares: Jndsam-. 
Fing asf 325,000 til et Mehsjem 
Var ikke sjernesste Fotcündelie med!l 
Jndsamlingen ti«l Den Don-sie Kir- 
kes Virnehjem i Werth Amboy,N 
J. Lige soa l-·i«dt hat Vor Frelfers1 
Kirkes Stock-Ue allerntiwdstr Auf 
spat for de indsendte Breve om 

Jndsfamling af nævnte Säm. 
R. Andetsen, Præft, j 

Vor Frelsers Kirke, Btooklyn, N. Y. 

I 

J «Tc Fort-siehe Zinteto TonskJ 
Almaan 1k117, Ejdc Hof-, hkscssl 
folgende soku den umfnnmtc Virfj 
spricht-M lJ 

,,En filuutkopifk Institution 
Zum-r Ufcis4i011 and Reime Wart-H 

cr Elsas-ask Nu m Organisation iO 
New Bart Tan- :«lrbejdu form-nor 
at kendisizs i Dido Kredscr thstct ·1 
1909 tællek Sclskabet nu IMW di ! dragydisnde Medlemmcm Ljextcwct« 
er at bedre de fasttigcss War moJ 
kalsk og socialt, samt at dein-unpe- 
den hvide SlcwehandeL nie-n først 
og fremmeft at ihjaslpe Fattixxtoars. 
terrrnes Birn. ! 

J 1910 ausbnedes et Missionshus 
med 25 VII-n. Nu er der omtrent 
1,400. Selskabet hat fornylig paa- 

begyndt et Hjem for ftsrre for- 
ældrelise Børm der er for gamle til 
at optges i de almindekige Asylen 
det hat ligeledes ydet Hjælp til 

mangen dansk Mand, der er szomi 
men paa Kant med Tilværelsem 
Sksnt SeMabet i sig felv er ame- 

rikcmfh giver det- mange danske 
Leder-e og Embdddmmfd det bog en 

udpræget W par-aster, as det har- 
hjsuspet man-en sung Me- til 

stinkt Itsde og Ukbejde dg Vdet 
sinmsiel M, M dem kom i 

Me. 
W P. N. M. MA- Sel- 

Ws W, es WA, mev 

na- ppmga i W, sc Dom E 

lAiiDlars Alderen til Amerika. ödem 
er Præst vod Vethesda dansk ev. 

tut-h. Kikkc i Newakk, N. J. Toi 
andre af Selfkasbels Direktier er» 
Jens H. Niis USøn af Jacob Niis),« 
Kasierer, og Miss M. Jørg«ei:g.1, 
assfislerende Rossi-rot Tctte Zeltkiw 

ipørger ikkc om T1·o—S-art, No Isnalis 
let isller Nack, imar del-J Nun til- 

innig-es- 
Følsgendis is-. »k- Linsequnncsr 

nicht- lst ·.s"«U-.·O pixn der-J ihn-c kir- 

beidls i Tidsrunnmst im Jan-nur 
1915 til Inn-at lsllth 

Jlntal as Bin-ji« um« dar txgxt jig 
ai 1,.l()0. Mode-r askuldt 417. To- 
tal Tilslntninq til Moder-us 42,57li. 
Nanatøi uddelt til 5,00U. Fri Maul- 
tider uddeli 10.8)—15. Frit Logis til 

2,922. Tiliicde Visd Bliankcägiviim 
Maaltid 275. Jnlegaver uddelt700. 

Jnlemad uddislt 450 Unge Piger 
reddede L. 

« 

Solskabct var Homer i Sei Tini- 

Lsch Nile York Cim. 
En dansk Fano Adams- 

Tist er on dansk Kvindo, Miss- 
Marie Jørmsnfism der er Foritans 
derindis wr »Tumm- jliicsfion and 
Reime Werks BartienIiSsimt, 168 

Smnilton Ave-, Vrooklmi, N. ;I)· 
Cum hjalO til nt danne den ist-its 
"Llortic1nii":·5ion i New Yorks saftig- 
sic nimm-n og Elende-I energiike 
H iclinswinsnde Arlwide liar gjort 
lscndsss Nimm clskcsl ikke alone as 
Miso kaut-gi- oq nødlidcndc Born- 
:u·3n ogian as Furwldrene Tot er 

grilwndis at hin-e Zin.iaitaklerne, der 

aldriq lnr vidit, imcid slwrligded i 

Hicmntet cr, talc om bian sont 
»mi» Tigtigc Mor« ssMsn real Moto- 
cn Lan Im- i de sidste syv Aar 
lslmidt Honodimdens ulnkkelige uds 
fkm et Arbede der iklcs alene bør 
send-ec- ai Dunste-, men lmn er aner- 

kendt i alle Blau-rings lodende fis 
Inntnndijfo THIle 

Mai-je Jumcnsui er sksdt Pan 

Holland i l«-7«.I,« 
I .- G 

»Juki-er :’,·.’":-«’«·ion Isfs.1p.«l«', ils-El 

ömnilton Väuenucy Llrooklmu New 

YOU-. er indtsisitcl i In Butjksslvjliqs 
-Lwd. sdvksr di svorc du«-ski- Kircer 
lmr more Pia-NE- Tist er del-ist« hielt 
iivimlende at lasse out en Zimm- 
ning af 42,575 og Maaltider til 
10,945 ioruden det nieset ander- 
Hvok iik bog alle de mange Men- 

nefker Plads?" Eelu iordelt paa 
Aarels 365 Tage med en Zkusddag 
i Tilgiit spimlcr del —- Taget sfig af 
l,400 Bam. Vel er seneke endnu 
Mel til: ,,C-kyildrens Home«, ils, 
Zrd Placke, Brooklyn, New York: 
men alter fpsrges der ital-tende- 
Svor sit de mange Born Pladsk 
Vi maa imidleriid bekende, alene 
af Mangel paa Plads Bunde vore 

Kirker tiliammen ikke sum-me san- 
dan VERM- 

J Juli 1917 læfles fslgende i 

det danske Blad »Rovdlyiet«: 
Nrwarh N. J., d. 26. Juni 1917. 

Beides-da danfke w.-lu"t«h. Kiste, 43 

Newton Sirt-et 
Det bekendtgsres bei-med, aä Me- 

niglheden vedtvg paa Menighedsmss 
det den 20. Juni 1917 at afbkyde 
al Forbindelse med Paitor V. A. 
M. Not-lenken og »Jnnet Mission 
and Reime Wort« i New York. 

Pan Menighedens Beque. 
Alired Vlaes, Sekt- 

Vi undertegnede faar ille Hin 
Mortenfens Journal tilsendt; of 
hpad Grund ved vi We, men det 
beenden at en Sag tager fis bebst 
ud W Affront 

R. A ndersem 
Pkæst ved Vor Frellets Wirst-, 

Bpooklyn, New York- 
J. J. Kildsiih 

kraft ved Selems danste applqu 
Wirke, Bwollyn, New York 
s. c. Kildegaard, 

Peæft M Trinitatts dcmste w.-lul-h. 

sitz Acke, New York. 

En chffilling. 
Der er ikke saa faa af vore Pras- 

fter, fom hat skrevet og sagt til 
mig, at de vilde inderlig gerne være 

med i Pewiionsfondet, men de ved 
ikke, 'hvorfra de stal faa Pensene 
til Jndtrwdelsesafgisien —- ikke en 

Gang de s50, der stack, betales ved 

Jndtrædelfem Og det er netap dis- 

fe Miet, der trænger allerhand 
dest M at komme med i Pensions- 
fmdet, og Fondet trænger til alle- 
for at vi san blive st Stand til at 

We wie Monister dere- Pen- 
sion. Man bei derfor væve mig til- 
cadt i CI Sonderliches at We 

til de Men«igheder, Kvtmdeforenins 
get-, Ungdomsforeninger og Mkelte 
Personen cfske Prasster arbei- 
der, n- frssks Exil J ikke Mk 
ihjcksp user-I- ·!«’:·æst til at komme 
nkisd i «.!1-.«!»"s:ws.·i-L.mdet? J vil derved 
glasde Imm sog vdc bam en ftor 
Dis-nasse 

-«R-.snnor! kom dem hurtig til 
DIin at de Lan komme med fra 
Begyndelsen as. De bringet eder 
de auttddizIo Hoden ex« det faa no- 

get Hort. om J giver dem lidt af 
oder-is timelige Gods2 

J Lrochrlig Ærbsdsgshed 
A. C. Weismann. 

TZJ n II M L ff 
Brunknllettr. 
— 

: Sinken vil ovetmgc Leiertttx Tor 
«et« gknet E«tt-kttl.ttion i de jttdske 
Y«LTrttttlttl-:ilejer, sottt see strikten nett- 

iltu ttztnitgtede on rennt-dest- Tor Uærs 

sdilttscn ;lt’tt er de kottttttet t Btrrdt 
leg ltletter ttdtttttttsde lttnnt ttD olter 
thttsdje.t, xtl Linde for Kober-ten 
sfottt He t:l ltoje Fräser hat« Esaaet 
Eet Stof, gtuiii Llrttsttdeenne on Var- 

stttcextttts Aar lsiixte rinnt-. 
, zlslctt Llrttnlttllette er der, og de 

slitn Unta Lttwnde Jzt Unmut-, naar 

Nest-int- ltltsotsr ndttsntkde 1tn.t tstt Tor- 
inttftjzt ;I.lt’ttj:s-e, Jst .tittllene bltitcr att- 

-.—«.-ttd:e, stim· de tin-Ofen 

I Teti H. Esttttt tttwoe thstvttdsejsss 
Tttnntnct ·»l1t·ttttlttllette til Bektattdlittg, 
Eos-I der lttn i de ttasrttteste Lage 
Evcndttsts en sllelisktdtgsrelse oitt den 
srenrtidige Ledntnt 

Tetttte otl tiklert i Vetmqlning 
ns den private Ziteknlations ttLteldige 

»!ldsli1q jun ttd paa, at Ettttctt Umk- 
«tE-st« titl: Jnertnkter alle de Brutt- 

Jlttlsslejets link-:- slsul Ltnr ittrfclikt 

.Llrtsttdseliixtierdi 
l Tvdcnurir. Mange- Lyttncdslng. J 
iwltet at· Tagen den lä. Ann. knvde 
»saa godt sont hele Ein-Hand sag 
Lollandsszalster Tordenvejr. Dei be- 

:·nttthns oxtt :llt’ort1enen over Ekelskør 
Zog breit t Les-bei as Formiddagen Øst 
span, indtil del ved Middaaikitid nim- 

.ede sovedstadem iworester det om 

,Esterntiddagen hjetnsøgte Nordsjæli 
lland. 
« 

Des-vater bar Uvejkei —- der var 

sledsaqet af en krastig Regn —- 

qusan forttoldt en Del Skade ved 

.Lyttttedslag. 
I J Endsfælland flog Lynet ned i 

sP. Christiansens Hus i Snettinge. 
Husei nedbrændte. 

Paa Lollsand nedlbrændte sont Isl- 
Ige as Lynnedslag N. P. Nielsens 
Sted i Gloslunde ved Nasskov, Al- 
fked Jørgensens Hus i Menge ved 

INsdlbm Rastn Nosmussens Enkes 

IGaard ved Nysted Sie-v, og Palas- 
tkasernen oed ,,Jdaltmd« ved Fuss-. 
tkøbinjt 

Nybor. l6. August. Boelsmand 
Søren Sørensens Gcmrd i Kissen- 
drup er i Estermiddag nedbrcendt 
ved Lynnedslag. 

) Kalttndborg, 16. August. Under 
set ltcestigt Tordetwejr si Efterntids 
Tdaq flog Lyttet ned paa Kaltmds 
sborg Zlots Ladestaords Mark og 
drasbte en l7aarig Polakpiaa der 
samtnen tned nogle Medtfenede var 

»beskassti(tet med Hostctrbejde Lynet 
flog ettdvidere ned i Kalttndborg 
Jernbanesmtton litte sont Toaet sittl- 
de afgaaz det splitttrede en Skor- 
slen og oprev et Tag. 

Stenlille, 1(5. Augustff Ottstttand 
Hans Jørgeitsens Kone, sont i Esteb 
tniddag var nde i Marien med Mad 
til sin Mand, blev dræbt as Lynet, 
da lntn vilde gaa tilbage til Hnset 

Stot Brand i Magst-. Stadeu te 

200—300,000 Kr. Formiddag den 
l7. Aug. ived llsTiden witod der 
Brand paa Dansk Staabvaresalbrit 
i Lyngby. Jlden bredte siq hurtig- 
saaledes at- det meste as Fabrikken 
IdelagdeQ Jlden posted ved, at.en 

Arbejdet Vom M at stille et Stykke 
gslpdende Jetn i en Olibcholder, 
som derester nackt-de Ved litiden 
var man dem over Jldem La- 
gechyguinqem Sciberiet og Model- 
lageret var paa dette Mdspunkt 
W: W M Het lese- 
des at W W oq M 
ritt. W Wer esse- FI- 
M Mit incle Woc- 


