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Sondermuand. 
ca daqu Vetetan fra Sendu- 

Uand jordedesz i Fl. »Vendf. Tid.« 
Utsdag den 4. Sept. paa Sckby 
Hilegaard necnlig den 92saarigc 
Kiels kliielsen fra Maaftrnp ved Ha- 
üskzlen Afdøde, der stedtes til Hvis 
te faa langt sborte fra sit Hiern, 
Ig fra den Grav, lwor hans Hustru 
Inter- var samtnen med fin Søn 
ilnttset bertil under Krisen 

Mc blot de derhoende Zonder 
index, nien og:faa mange andre as 

spen- Folk iulgte den gamle Ve- 
teran fra 48 og M til Graveu. 

Diakonisfefristelsen i Israel-org 
var as Overprcesidenten saaet Tillai 

delse til at indsamle sen Huskollekt 
Jndsamlinqen Var i7l. ,,Hejsmdal« 
det Formaal at Sarmindske Ztiftel 
sens »Ga»ld, der er vol-set streckt i de 
sein-re Aar ioni Følge af en Del 

ysdnendige Byggesoretagender 

Vtombast og Neunebmn Land 
maden i Jlabenkaa bekendtgør ·i 

Msblasdet, at det forn Folge as 
den store Vnuq for Fruat til 

Marmelade er Paatrcengende upd- 
oendiqt, at ogsaa de vildt voksende 
Verrfrnater. Brombær oq Nenn-ebner 
tmles og aileveres til Kredme 
Samlefteder 

For Brombcer betales der af Sam- 

lestederne 45 Pfenning og for Ren- 
Iebær 12 Pfenning Wunder 

Rennebærrene imaa kun afleveres 
rkl Kredsens Zamlei og Modtagel 
iessteden Salg til andre er forbudt 

Læggekattoflekue oil i Aar blive 

,I:1derkaftede en anden Fremgangss 
maade end i stor, da Forlyninaen 
med Læggekartofler blev udfat til 

Foraaret og var overdraget til 

Landsbrugsorganifationerne Nu er 

bot ifl. »Hejrndal« Kommunalfor- 
Iz- tin-nei— Tonaer at sorge for Seeg- 
gekartoflen nemlia allerede nu i 

Este-mater 

Klid. Onsdag Eftermiddaq den 

s. Zsptember Var Gaden fortan 

JredsfodermiddelstedeW i Hader-: 
las ifl. ,,Dv.« nær oed at vcere 

Eva-tret af de »sama, blaa Vogne« 
oa andre Kiretøjer Der kunde nein- 

lin iaas Klid, og Klid er jo en be- 

gæret Var-e til Zvin og Fjerkræ 

commenhssten er en ny Heit, 

sont ikke er mindst indbringendc, 
sitives der til »Neh. AU.«. Kom- 

men. der voller vildt vaa Veftkn 
sten. er rneget frodig i Aar. Man. 
komme-r langveis Era i den sidstei 
Tid for at Plukke Planten Uedw 
Opfer Sluse og langs Strande-i 
Det lsnner fig, Haar man hører,. 
at man betalet Zwet, der anvensl 
des til Kwdderi i Oste og Bran- 

deoin, med 10 Mark Pundet. Dess- 
Iden udvindes en asterisk Qlie af 

Frøet En Mand herude paa Vein 
stiften hat i Aar haft en Jndtasnt 
as 15,000 Mark as Kommen, sont 
er aroet vildt vaa bans egen Jord- 
pa mangen Zmaamand bar famlet 
Kommen i Aar da fkaffet sig en, 

jrnuk lille Jndtægt i denne Dyrtid 

Gn tegnfuld Magnet-. Fra Vyk 
paa« Fsr medsdeles, at Aug. Maa- 

Ied i Aar bar givet 154,9 Mill-« 
meter Regn Inod gennemsnitlig 895 

Rilirneter de sidfte 27 Aar: men» 

den bar ogsaa von-et vorm, i Gen-S 

Iemiuit 17,3 Grader mod 19,9 
Grader det nævnte Tidsrum 

Smaa Tyvr. Fjlgende for Til- 

itawden maget betegnende Begivens 
ded beretter Elendlx Av.«: »Bei 
mdoestlige Hist-Ue Tf Haderslev 

smaa IDrenge paa Fasten omkring 
ved Brcendstrup. Paa Brændstrup 
Østermatk kom de ind til et Par 
gamle Falk, Ehr. Ehrfstensen og 
Huftru, der ikke vcn hjemme, men 

spaa Marken ved Hostarbejde Her 
benyttede de to Smaafyre Lejlighei 
den til at sstjæle noget »Im-r og 
Flæsk og forfvinde med sde rate Sa- 
gen Da Folkenie kam hjem, opdages 
de de snart, att sder havde været 

nbudne Gæster i Lejligshedew J den 
Mening, at Tyven eller Tyvene 
smuligvis vilde tage med Toget fra 
Brændstrup Statioth gik Ehr. Chri- 
stensen ned paa Moor-dem hvor 
han traf de to Smaafyre Este-r et 
kort Forhør tilstod de gkædende Ty- 
nerjet, og de stjaalne Sager blev 
Trakagne dem, bvorefter de fik Lov 
til at lobe« 

Kirkelige Judfamlinger. Af kirkei 
lige Jnidsamlinger er der i Aaret 
IIIle i de under Konsistorieck i Kiel 
fotstcrcnde Ksirker blevet foretaget 
i alt 28. Tissie lyasr ifl. «Fst. AV.« 
i Haderslev Provsti givet et samlet 

Udbnrde as 12,354 Mark 50 Pfen- 
ning, i Tørninglen Priovsti 6,581 
Mark 51 Pfenning, altfaa i Habers- 
lev Kreds 18,936 Mark 1 Pfenning, 
i hele Provinsen (Hert-ugdstnmer- 
ne Zlesvig, Holften og Lauenborg) 
230,815 Mark 57 Pfennsing. 

Assmrtret De sidste Lage af den 

forløbne og Begyndelsen af denne 

Uge, skrives der 13· Sept» har væi 

ret meget Storkns og regnfulde, 
meddeles der fra Halligerne til 

,,«Setmdal«, saa Nordstrandifchmoor 
bar været uden .Postforbindelfe i 

næsten en hel Uge 
Da der ingen Kartofler kan gro 

paa denne Hallisg, sog det lille Far- 
raad fnart var —opspist, IRS-Stands- 
nsfngen saa mieget des Ubobageligei 
re. Beboerne nmatte i nogle Dage 
frifte Livet med de og Mælk i 

I«trengt tildelte Nationen især da 

Kskkenurterne ikke er komne op paa 

Grund af Tistken i Foraaret 

Flugtfothg. For Forsøg paa at 

unddrage sig den tyfke Vasrncspligt 
ved Flnsgt ind over den danko- 
se demtes den fyttenaarige Tjeneskes 
karl Jens Peter Nannsberg ved 
Lands-retten i Flensdborg til et halvt 
Aars MgseL idet Retten iflg. 
»Flsb. Av.« tog færligt Henfvn til 

hans Ungdom 
G-- 

Heftchovcn J ·.cn 

En Tsel as vore lejfksr lmr vix-n- 
synlig misforstaaet den Uirleljgc 
Komm-r as de Frcdsprogrammen 
s«:-:!: olov vedtagcst of Socialiftkon-« 
Herein-en i Stockholm og Central- 
koxnitssvn Tor dct russfifke Akbcjdsr 
U ZoldzueriNUd Te syneis at tro, 
at Ztockfvolanrklæringen er en 

Eri oq npartifk Udtalclfe as de ZynszU 
wander, Tom lmldes of den interne-» 
rignalc Zoctaliömcs 041 at det russ-; 
fiskc F-rcd550rslag er et frit og sandt 
Udtmk For detsz Tmnofratifke Ov-« 

sattelse l 

De burde kxmne fe, at dettc iste? 
er de nirkelige Kendsgerninger ·» 
Konforenrcn i Stockholm var iste» 

ist reorwsentativt Mode of Verdensri i focjaliåsmcsn Den var planlagt a- 

Jiist tyka lldensrigssxyre, til at be 

gynde med: Udgifterne dleu dælketi 
If tyfke Benge, og Delegaterne var 

Znten Tyskere eller Folk, Tom stod; 
i Tysklands Sold. Zagen as de al- 

iickeoc Magtep iudhchxtet uuiteos 
States, var repræsenteret. Zoui 
Konserencen var et tny Ist-da Ded- 

tog den en lldckalelse, Tom var dif 
teret as Tnfkland, og hvis Hensigt 
par at tjene tyfke For-mal 

Det sum-me gælder det russiske 
Zredsforslag, fom i Dovedsagen er 

enslydende med det, som blev vods 

laget i Stockholm Det et tm en 

oel kendt Sag, at det beklageer 
Rne og den Vamnagh som ma- 

der i Ausland, er en Fragt afftysk 
Mtim Ledevne af Ruslqnds 
Radikalere oq Anatkister hat væs 

ket og er Tyfklands betalte Reuter- 
og dere- Fredspwgtam vjset den 

Mk Heft-hob Isidt klaren M- 
holm Programmet Dei W, at 

Ødelæggeljfen i W og Lauheit 

gentejW stal W for as et 

internatimalt thust-. Mart Vette: 
de Miso M- W 
mer-se Im W, sei-! sm- 
qI —- ha vidt bei W II gske 
— W »des- ikse Cl M 
deme, meu as andre, Ihm M bar 

—- 

Ihaft noget som helft at gsre med 
dem. 

Det er vanfkeligt at fksmic 
lworledes nogsen amerikansl Aviö 
misd fund Sans san lade sig vilsdi 
lede af disse og liqnende Udslaq af 
den tyfle Fredspropaganda. Enhvet 
inaa for-from at bvad Tysklands le- 
ben-de Mit-nd leeng an paa er at 
vildlede den offentlige Mening i de 
allierede Lande, og scerlig i Uni- 

kted States-, og derved svække de Al- 
Hieredes militære Forberedelser og 
IKrigsevna saa Tyfklimd kan opnaa 
.cn ,.t17sk Fred«, hvilket kun er ist 
«andet Mk for en tysk Sejr. En- 
ther Apis, Tom gsr sig eller ladet 
sig give til et Redskab for den-ne 

«Pwpaganda, ydek Fjenden Hjcelp 
ESckstte 

Dette er navnlig Tilfwldet med 
de Blade, sont for del-es LEsere 

.fremlcegger de fra Stockholm og 
Petrograd udgaaede Fredsforflag i 
en Form, hvis tofke Stempel er 

vaataqeliqt 

Ledigang et Fortckdcri —- Arbefdc 
etc-ein« 

For at vi kan leite i Krigen maa 

vove Zoldater kasmpe ivaa Slag 
marken og vort Falk arbcfde. Om 
vi vil, at vol-e Soler skal frem- 
pe af al Evne, maa vi. som er bjems 
me, arbejde haardL J Fred er At- 
bejde den Pris, vi betaler for oott 

Brutd: i Krig er Arbejde dette oq 
mer« det et en twj Pliat mod 

Fædrelandet Alt nmtigt Arbejde 
as bvem sont helft og af kwilken 
sorn helft Art øget Landets Evne 

stil at vinde Seit-. Bedinge-engeren 
et en Byrde for Lan-del paa en Tib- 
da det hat Vehiw for al fin Zwrkez 
derfok kcm vi sige, at Lediggang er 

Form-deri. Efterladenhed i Arbej- 
det i Lande-i bewder en lang og 
kostbar Krig, mn ikke Nederlag. 
Trofash book-di Arbejsde for fuld 
Damp af alle betnder en kortere 
Kriq og en fikker Zeit Du lau 
via-de Krigen ved at arbejde alt 
hvad du kan, first bvor du er. Tag 
fat von Pletten oq sbrnd dig aldrig 
om KlokketU 

Tme translatjun filed with the- 
postmastek at Bleir, Naht-» Nov. 

Sph. 1917 as required by thi- 
act approved Oct. 6th, 1917. 

----—- W 

Ovcrtto paa Dage. 

J NOrdksk Mission-s Tiosjkrm 
fortaller en norsk Ukjssionar C.J«k-. 

D rm om JOHdnngefolkcn pqi 

gMadagm kar, der er Anmster 
a1«:uiwr per: Den Exærke Lock 

tro, der reader blandt dem pas 

ITuch Lagowigeri kalder han act. 

i (»'««·n11dta:1t"s.sn or III-Instit me 

Hver of Uman 7 Dagc stam· 
immer en chitenu Zuermk Denku- 

jvirker paa Tagen og ma alt, hqu 

Per sker paa den Diese thkrmcs 
er more eller nuner Rette-, 01 drin 

ger med fig enten en taalclig Zkæx 

Ine oller en Vanskcebne. For u: 

kunne benytte den rette Dcu paa 

rette Maade maä man mdc den-. 

Exjcrnkx Tor er Tage, Emorpm 
man tut-d Held kan begyndc Krig 

IOg der er Tage-, Tom er sasrdclc 

Lksldigc at paabegyndc et Arbede 
der skaffer Rigdom Omtrent over 

Oele Lfcadagaszkar er Zimng en 

sckrlig heldig Tag at begynde Mark 

arbejde paa. J Jndlandet Denn-r 

man euren til Zøndag eller Tit-J- 
dag med at paabegynde Riskmstcn 

Jzaar qulandsbefolkningen sta! 
ud paa lange Reiser jsor at tjenix 
Penge, gsres alle Forberedelser 
vaa LIMIng Stadaq Morgen, 
naar de fjrfte Solstraaler forgyldwl 
Fjeldtowene, bærer det afsted. Man 
maa Vente med Arbejdet til rett(I 

Tid paa Dosen. Naar Degen bcel 
der, kan intet endet end Begravetie 
pmbegyndes. Den man aldrig paa- 

begyndes for opadgaoende, men kun 
paa nedadgaaende Dag. Saaledes 
bar der W, at jog hat værkst 

irrt-Herst« til Bose-welk M. 11. — 

Men om Forladelsel — Zog har 
mmäet deute Mc M et oq «to 
om Eftermiddaqm —- Qar man 

first lært Skiksen at sende, er der 

W Faw i Beim da kan man 

selv passe Siden. 
Den Das man et ffdt paa har 
W for Oele dspckie Liv: den 

Das man W pqa bar Be- 

an for Ue M spannende Liv- 
Vom W Im Wen MIqe fin 

M. —- Dst et Ws 
IMM. —- Cr um W we en 

gis-d Dag under sen W Stieme 

Z 
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t-

 

blive beseligt og godt i alle Dele. 
Men er man sødt paa en end 

Tag, under en nsheldig Stier-ne, 
da er Hunde og et ude, og Livet 
Inaa blive -dereftek. Noget knn der 

dog rette-Z paa, ilasr »in-is Forkelsdres 
ne er eige. Hvis Medicinmanden 
betales godt, vil dan nok i mange 
Tilfælde arieje den Kunde at bntte 
Varnets Fedlelssdag Nam« saa er 

gjort, males Bat-net mod Knl oa 

Jord, for at Aanderne ikke skal 
kende deit spen. 

Men er et Bat-n født Paa en af 
de vcetste Dage og Forceldrene er 

sattiqcv da masa Bat-net del Lader 
man det lebe, bringet det al Ver- 
dens lllykke ovef Forældrene oa 
Slceaten Det rives nbarsmhjertigt 
fra Moderens Bryst, felv om lmn 

aldrin scta meaet klagt-r og beder 
oni at fcm Lov ack beholide det. 
Her hinelper ingen kasre Mor! Bar- 
net man sætte ud! 

Nogle Stammer plejer at kaste 
iaadanne Vorn den i Myvetuerne 
For at de skal tilintetgøres af diska 
fmaa araadiae Ubyrer. — Andre 
llaaner dem ind i Kvaxriolden eller 
langer dem i den Vei. som Kvæget 
aaar ind og nd af i Folden paa, 

for at de stal trampes i Stnkker. 
Andre lægger dem nd i Skovene 
til Fede for de vilsde Bin-. — Atter 
andre kalter dem i Moderne for at 

de lkal drukne eller opslnges as 

Krokodiller eller ·an-dre graadiase 
Ulmrer. 

Overalt er det en stor Ejendom- 
meliaibed, at tiltwds for, at Ani- 
Iniiterne er innre til at usdsfe Blod, 
san driiter de lia ikke til med egen 
Haand at taae Lin-et af saadanne 
Vorn —— Des enkelte er Uidsættels 
sen maalke blendet med det Hand, 

medens det endnu er i live, og 
irelses 

Eiter dette skulde man tro, at 

Animisten ikke er lnndeklig glad 
ved sine Bern. Deri tager man 

feil Gan er overmnade glad ved 
Vern. Og fom inaen ansden en 

sker ban mange. —- Jo flere des 
bedre — At via-re barnlss er for 
Anismisten den« stsrste Kunst-c Dkst 
Lan bringe hatn til at qaa fra For- 
5tanden Da isor ctt faa Vørn for- 

sføger ban alt, kwad ban Vaa no- 

;aen Maade kan trenke kan bimlve 
datn til nogen.Oa er Pan barnløs 

og den sidite i Slceatem er ban 

dimnt til at blive Zpøaelle, en 

Genaannerx Dette er den sit-site 

Forbandelfe en Aninrilt kan tænle 

sia — dank- Helvede 

Til Sala- 
Grundet paa Omstoendigbeder vil 

jm.lcklge min Zmedie lanit Vasrki 

tøi oa ,,3tock.« Her er en god 
Plaids for en Snied, da det er 

den eneste i Bysen Et nnt A VE- 

relses Hns er her oalaa van Pladi 
im 

· 

For neermere Oplysninget striv 
til Wald-min- Thomsetn 

Sidnen, Mich» Vor, Z, 

Bltnebjetns Beftnrek vg Bewert- 
iude spges. 

Pladlen sont Beswrek og Be- 

ftyrerinde Paa Vernehjemmet i Ell 

Horn, Iowa, bliver ledig til l. 

Martss 1918. Løn 400 Dollars 
fki Bolig, Kost, Sys, Var-me 

Mulsiae Anlagere bedes benvende sia 
til undertegnede inden l. Januar ; 
mis. Anbefalinaek fra vedkomi 
mendes Pisa-it maa ledsage Anspa- 
ninqen J. S s e, 

Machs, Jowaz 

er alt i Orden. Og Livet fkulde 

at Bat-net fknlde findes af nogen,« 

Æste lcotafokt, bvii De 
feil-user os etholckek 

JCÆ 
Hat-this 

Washington 
Komkort sko 

« Inst- VCII for Eihle 
so oftsk Handsbmskksi 
ps- sstlm 

s. Ists-Doc- «- 
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For ciberty ans Right 
THE SONG OF THE U. S. ARMY. 

By Cayl New-um« 

Ovenstaaende betegnek intet more elle mindre end 
en alcleles glimrende Oversættolse af den bekendte dan- 
ske Krigssang »Den Gang jey cimg as Stpci" læmpet ok- 
tok amerikanske Porholtl 

Takt benimocl 20,000 Elksemplarek ak sangen er al- 
lerede solgt, og den vil utvjvlsomt blive solgt i Hauch-ed- 
tusindvis. For alle Danslco i Amerika man den have 

gansko sit-regen lnterosse. 

Pris — misei Mecsilc —- m (-’ts. P» Elesn 

Partipkis opgivos Ima Porlungen(lo. 
DANISH LUTHFJRAN PUBLISHING HOUSB, 

Blair, Nebr. 
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.N( )(i I «l«-· N X" It IF( )(i VIII- 
Jf Krisis-lile IEUJUOCDZDUUZPJL 

Ell-« —— Form-Hing for ils- ungm af Laut-a Borclxsenius 
40 Gent-s. 

(-’ulølz«-«·»i-«ss L Edelmut -— l«’01"l-lslling its s D. Gokd0n, 
Ovorsut ak G. A. Ulsotk 50 (Jent8. 

Martyyw i EIN-L — At· G. A1)I)ia, Pritsst i Paris. Ovar- 
sat af l. A· Ott(-s(,sn. 50 (’011ts. 

Familie-« (.-’l«««ei«» l., U. — Form-Hing km England af 
II. W00(l. 468 Si(l(-r. Pris 81.00. 

zlllp Null-umlan 
sendos portofrit til de angivne l’risor, Saalæuge 

l«’0rsyni11gen varetz 

Dsllclsll l-L-«l’l«s-’«,le PUJMISHUWJ «0U«s’lsl, 
Blei-; Neid-: 

« n) 1 
« lic- nyc BOgu 

til fortwldsvis lave Prisor. 

Di-« »Im-Is- Pcmis »i.8«!«y«i--, af P. C. l)avidsen, l. 

og 2. Dtsl in(ll). tilsnmmpn .................. .60 

Folg-Zorn i l-'««»l--«, al« Anders Cht·ist0ns(-n, l. og 2. 
I)(sl i11(ll). tilsammen ........................ .60 

Pfg-sc »F .lls-«i.»l«-s!, us G. Koch, Urdjnæk Boglus 
dem-is SI.40 list-fast nu in(ll)un(l(st, ........ 1.5() 

Alle disse Bijger er jndbumlet i mrcs ogne elngmtte 
og sölidcs llelsltirtingsbiml mul Gul(lt.rylc. 

XVIII-VII LUTIUCJMX PLJJILJNJUJWL JJUUSEZ 
»Mir, Nod-U 

. 

Pam n - Bøgcrnc. 
Eiter Nied. Fire Vrnindcr. 

Ttk Manuskrian 
Alle iudvuudnc i mit ug somit»Sc)ikting-Jhiud. Pkig sok hver 

Bog 80 Eentsx 

Speciell: 

Naar alle 3 Bøgcr bestjllog paa W Gang faas de porto 

frit tilsendt for 8225 

DXUWBW l-U7’«. PU«!«. «0U«s’ls-’, 
Mai-z Nicht 

l 
Riiftcliue Foktælliiigrt 

Folgende Fortcklliugrr udgivot as Kirkclig Forening for Jndre 
Mission i Daniuark cinbefach til Menigbedss oq Ungdomsbiblios 
toter og andre kristclige Lasfefokoninger saa vol som til Gavebsget 
og privat Brug. De er alle indlmiidne i komponckct Shirtingdbind 
Paa enlelte as Vogt-rni- er Prisen sat noget lavcke end oprindeligt 
F o r t r o p p e n. Fortcrlling fm Slavisricstg Dugis i Amerika Oder- 

fat as N. P. Madien 281 Zidim Prig sum. 
Domitia. Fortælling fka dct gamle Rom af Banns-South 

417. Sider. Pris 81.00. 
Don vilde uogct Fortælliicg as Vilhclm Dantcm 138 

Sider. Pris 60 Ecnts. 
Hanka Zigøinekfortcclling of Elisabeth France-. 90 Sider 60c. 

Hittebaruet En Fortaslling for unge Piger. Autoriieret 
Oversættelie vcd Bekta Hejberg. 292 Süden 81.20. 

Ki rte n i Urstovc n. Fortælling fra Missionsmarken i Afri- 
ka, af Marx Jamzm 196 Sitzen sl.00. 

Ved Lygte ns Stin. Formllingek for Uns-dummen 214 Si- 
der. Pris 81.00. 

Den undilupne Nonne. En Selvbiogtqsi af Marqqtet 
Muth Mault Ovetiættelsen bearbejdet af Laukitz Peterer 
162 Süden 90 South 

Hsjqaardcfalt Iortællinq as Elith Pedekfm 480 Scher. 
M 81·50. 

Pomponia. Fortvellinq fra Romertiqets Tib. Pan Dunst ved 
N. P. Madfett 805 Sider 81.00. 

Mars. Fortællinq om Valdenierne Overiat ved R. s. Mad- 
ien. 121 Sider. 50 cents 

Jekanneiituationer. Karte Tkæk as Skitiet frq Ieise- 
livet, of V. L. 119 Sider. 50 Eentl 

Ilther. Fortelling fra Armenim Overiat as R. P. Radien 
183 deer. 90 Genic- 

Dauifh Luther-m Publifhius Disse, 
Blatt, Rein-. 


