
gwe Overfdud,· da kan der blisve 
Tal-e om at sfovlange fri Amome- 
regwing. 

Samfundets Aarsmøde maa saa 
siøorigt talc det afgørendc Ord dg- 
sfaa i sdenne Sag. Lad derfor iden- 
nc Protest og andre liguende hvile 
til den Tid Og lad os sprøve at 

ishjælpe hverandre nted at fromme 
»vor Forlwgssag; den bebt-ver Ar- 
dekde og Vdvillie og ikke Protester. 

J. M. Hausen, 
Direktionssiekretær. 

Stimldintrfh Nebr» 5. Declx 1917. 

Gan du hen og got ligcfum 
Hmd for unget? Ja, vent nu 

Lidt, faa tonnncr det. Det er gawske 
lige tii, neut«lig dette at rwtte os 
en l)jæLpen"de Haand nu og da her 
pag Skalen Jeg snener naturligss 
mi- en Haand med noget i. Ja, 
nten er der da trog-en, sont hat gjort 
dem-? Ja nu Iskal J bat-e «t)øre. 

Lidt før Zwlens Begyndelsc i 
Esteraar, da vi fkulde til at fylte 
Fragt, tom 14 as Kkoindeforenins 
gens Medlenrmer her i Blasir og 
Eilbjd at shjælpe frit et Par Tag-u 
Whlerne shavde vi. Andre Frngt 
forter fsbte vi lidt a«f, men Fragt 
kander kneb det med. En Familie 
tjldød at give oci Frugtfandcr sur 
Sö —- Swlens Kasse var nemlig 
tom. Nu kan det nok mer«-, at der 
blev ftrasllet og pifket, kogt og 
heldt i standen Nesnltatet lvleu ca. 

Wo ,,quarts« af henkogt Fragt. 
Ovad en sandan Hin-w bemder 

for Skolens FIUHLyoldning siger sig 
sfseln En Vierteng Taf ti·l alle, der 

Thian os i disse Dang 
Man ssiaer, dt Effenmlet sinnt-ev 

Inn-Moden dera; Eis im ftndfwftct 
en Tid often-, da jeq sit et Brod fm 

Paftor R. P. Nielsem :Il-tlantic, Ja» 
onl, at noglie nf Kvinderne du« mi- 

blevcst ewige um aj give en Ton-de 

fnlsdt med Frtmtkander, indelwlden 
de ihencogck Jst-Inn solt « »Warst-J« 
Jeq antagcr, at stindemc i As 
sliantic bar »in-ent, ait sdet Inn- for 

kostbart at pejsfe til Vlair for at 

bjælpe os; men da de snn altjap- 
tül vikde We en hjælpende stund- 
saa tog de wf »den allerede den-konti- 
Fsrttht Das til edet alle Oaa Sko- 
Iens Vegnr. 

Hvis Mempjet Bunde fmitte lwn 

gere u-d, san vislide iko Ting opna.1(sss: 
H at spare SkoIen en net lille 
Sum nat-läg 2) at «knt)tte et ftærs 
kere Baand mellem Menigshederne 
oa «S·’kolen. Dette fkdste vilde gar-ne 
incre, end de Weste- for ØfCMMH 
kan fe. 

Maafke en eller andcn vil fix-un 
at »den Stegs Ding fntytter ikke no 

net Vaand Mon nn allligevel ikke? 
tbi det, lsmn vi afrer noget for- 
knnvmer vi nu alljng til ast holde 
af· 

Vor MissfksAfdeling bar tagt-i if- 
fe san lidt of et Dpsvinsa i sde Fe- 
nere Ame Sidste Aar graduerede 
den ftrite Student fra MuskkJAfw 
singen J Aar et der stre, Tom 

F- 

'veneter at grad-new MusikEleven 
Hom sfkal gut-ducke smrm have 4—5 
Timers Praktiferinq thver Dag, og 

Ida vi hat many-e -Mu«sik-Elever i 
iAay faa mwatte vi have fliere'Jn- 
ftruim-entcr. Der kan vil sspislles 
ibacrde spaa Redekam sog Maulwur- 

ipe, men hätt-de Miss Nielsen og 
Studenterms smencr nu, dest skal va-- 
re Viert-m Da Studenteme ikle 
kundc faa saa megen Praktisering, 
form var Mdvenidig, og da scra Miss- !Niesl«sen, Musiflasrerindem tilbød at 
give 850 stsil Hjælp Ttil et, saa markt- 
"tc jog jso købe et. Men flcre Stu- 
dewtcr meldstc sfig til Musik, og da 
attcr lød Kronen et Piscjno met-e 
Vi fik ssaa est lcjct fra et Firma i 
Omalm, mcn paa den Vetinsgelsfe, 
M vj kan købc dest sfor 8175, lwiss 
vi beftemmer os der-til inden førstc 
i Jan. 1918. Lsejisn tilligemed Fraij 
hol-her sig ckil m. 850 for et Amt 
Dei er fo del sbilligstc at købc 
Om firc Aar bar vi botalt ligesaa 
nie-get, jn P25 -i Lcje mere end 
Knbcsfunnnscn er, og bar saa sinckcst 
Pia-no alligovel 

s Forlkden Tag modtoq jeg ist« 
ifra Blair Kvindesoreniim til ijlu 
til at kølns del for. thth lmvdks 
frm til Folgt-, at joq kom til at 
tænkct Dei-sont im nu Ell-wer lidst 
i »Danfkensn«, Jan kunst bot jo 
ske, ast sder var Usrgsdomsforeninger, 
Kvindeforeninger og etlkelt Perka 
nor, der knnde saa den »smukkc Tau 
ke braut til Udførekse at sendc oc- 

810 eller mere, ja maafke PM. 
san det Picmo kunde blioe købt km 

lnsmlh tbi efter sfagkyndiges Udfagn 
ist« dct nok baadc qodst og billeat. 

Men kmfk nu, oi den binden-do 
Wand maa ikkcs vente for lamae, 

ziw vi Mc skasl tabe Rette-n til at 
lkøbc Pianoet til den Pris. Vi bar 
isffc Penqe -t·rl ast kslbe for, og Sko- 
lokacssfrn i Kasserevms Vcerge er der 
j-o ist stsort Hul i. Gaa Jan hen oa 
gør ligefom Miss Melfon og Mair 
Lskrniqheds Kotmdefsowning. 

Kærlsig Hiler sog Taf paa »For- 
lxmnsd for dot, där kommen 

.L. A. Laut-sen. 
.»-.-- M--—-... 

! Bart egct Land- 

Vonnmnangislmt Wckfcyingtoth T. 

MS» ·'). Dec. J- afvisgte Maaned er 

isdkr pur-get 77, 500, 000 Pcnnies for 
mt NOle Pennymangclem der op 
ftod sont on Folge af Krigsskatterne 
J For-winning om en usscolwanlig 
jtur Efterswrgsel after Smaapenge 
fsor Jttlelmnidelen er der præget 18,- 

7»(),()0« og 11,000,000 »Nicles«. 

! 
Nationetede Aar-junge 

» as 
»Ist Mitte Smaa Venuet.« 

Vi bar Aarganqene 1912, 1913 

samt enkdlte af ansdrc Aufgange 
Pris 60 Cts h-ver. 

Ppecieltt Tre forfkellige Anrgangks 
for 81.50. 

! Udmcrrket Læsniinq for størrcs 
Vorn oa unge Mennefket 

Dan. Luth. Pnhls Haufe, 
Blatt-, Nebr. 

E-— 

Isln mimslsk l«(lz.:-u«·s ni« Hist. N. l’. Mmlsssns 
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D a n m a rk 
Luther-Kühn 

En ziiollekt i alle lLandets Kirketc 
Blau kan jo not iigc, skriucr »Kr. 
Taglyl.« as US. Otto-der, at Luther- 
Kirken ncrrnier sig fin Fuldensdelse; 

itln Mitten or forlasngst under Tag- 
ogAvbejdct i dat indre er faa vidt 

zfrcinflricidäx at ncan nied lsidt Vei- 
slcdning fra Arkitektens Side tan 
danne sig et Vogt-eh oni, hvor htm- 
gcligt, sinnst og praktisk Kirkerum 
nret nil blive. « 

Men i Betraxxstiiing a-f, at Kir- 
kcn skal Være on Mindekirke for 
dsen stnrt klisefomnator og var stænskt 

15inidniiIt paa —100-Aars:--D-agen for Re- 

««forniationen-J Vseg1)n-dse"lfc, den Bl- 

zOktoibkr i Aar, niaa der siges at 
unsre lasngt frem. 

; :Ilat«fagorne l)et«til er mange, sog 

eWink-n er vol not en af de alvors 

iliaslxr Tat er ogsaa Krigeng Skyld- 
«a«t Fiirlvn blinkt ntinsdst 60,000 Kr. 

Jdnrscrcs end bermncst før Krigen 
FULL-ed de for Voggcsri qældendeKrigs 
Jst-ji« niaa det snarerls i-or1mdre, at 

Onksrslridelferncs ikfcs ier blevct its-Irre- 
d.1 Enle Kirflsn uil koste ca 280,- 
UUU Kr. 

Firiaon ilms des-Juden j bøj GMD 

linker Arbeit-et on nøduendiggiokck 
jforfkellige Forandrinncr, ioni har 
Jukdnm Ilrlnsidet Der nistc iig unm- 

iliqt at ian Bin-Her til L-o"rtset, on 

ldistte Inaattls da bysaacss af Zernbseton 
I Ast lmr nift jin nnntlint at faa 
»N- tisl Kirkcn nein-into Vindner. Dai 
man ensdclin fik Jenin der-til, var« 
dest ninnlint at iaa Jlt til Lluth 
qsensmsignina af Sprossende, og faasl 
lodes kund-e cnasn giodt blive ved oni 
Tid sendnn Ksirken staar altsaa md 

l 

I 

i 
i 

i 
i 

l 
I 

ltiIl visderc ndcn Vinducr. 

; Hvad det inidrc angaar, tan be- 

zniærch den Forandrin-g, ait Wirken 

Iikkse faar wogen Alternsle nven der- 
inwd est Krncifiks paa Alte-rot J 
Stodet ifaar de tre af Korfets 5 

Vinduer Glaswosaik efter Tegnsing 
af Fri. Ernesto Nymp, Dotter af 

Mns Arkitedh Prof. M. Nymp« 
J de tve Vinduser fvenrstillses »Aha-m 
sog Eva si Paradif f', »Syndesfal«de « 

sog ,,Uddrivellsen ai Edcns Have.« 
Døbcfontmi Glisvcr anbragt i ot; 

Slaas særliat Kapcl tisl lnsjre for 
Opgangvn til-l Kom; stil vettftve 
anbringes Prcedikeswlcn Kot-et er 

llmwt faa money at der nedemmder 
er lian Plads tiLsSckkristiset, hont- 
til der er Mdgange sved begge Si- 

der af Kortrappen 
Mit-ten jaar 700 Ziiddeplasdiscr, 

og der «in r i tmrisgt Plads til 

det dobbelste Antal Tilhørere Numi 

nievtavlerne blivser ndførte af Sten 

med forgyldte Tal. Paa Ssidernc vg( ji Vaggrunden løber et bredt Pul- 
’pistur, byggct hebt af Jersnlwtoih 

iog oucn over Psuslpituvet faar Arg-l 
licht « sont er skænbet af en enkelt « 

Mond —- sin Plads. ; 
Som alt bemerkt-L vil Knien 

zwste ca· 280,000 Kr» og at disse- 
Penge ikte alt er stan tisl Weis-« 
cr lnaaite Ufaa not isor en JOell 
zirigcnszs Stola De, der yar tjentl 
Fiovniucr under migen eller i min-» 
drc Ontfang ihar hajst For-del ais 
den, er ikkse dem, »der kan vcntexi all 
giv«I jmrre Gaver til Guds Rigeg 
sit-beide euer til Opførelsse as Und-z- 

Hufsc « 

Den Ul. Uurw Aar var der 

indtonnnnl Russl- sir., og nn ha: 
vcii der ialt 147,791 Kr. fornden 
Ljfter om nog·le Bidrag. Men der 

manglcr altsan endnu ca. W,UUU 

Fik» sont inaa ftafjesz til Bei-c jør 
diirlens Jud-vielse, da Antler pUcin 

ldekirte niaa unsre gældfri ved Jnds 
l-oiclsen. 

surluininiilcrivt liar nn gimst Til » 

iladklsp til, at der Søndag den stj 
iOktObcr man optages cn Ksoilekk j 

Falle Landetiz niirkcr til« Zuwmässp 
itmw Nummqu Tonne sinlllslt bot 

zsclvfngk give et ji«-get homopngt 
««".T-«untte. 

Ost »i· den Znndaa, der iizmcr 

Inn-nickt non klilsiornmtimicns WO- 

Dlarssdaw og niangie vil sikkert be- 

nntte Lejlinheden til« at ivisc dereö 

Talinsnnnclinkicd isor Unvlmszs flovks 

Værk til at give ot rundcligt Vi- 

drag til bans Windener lnmd en- 

ten ncan nu vil lade Vidragct ind- 

naa i Kollektiin cllier fendc drt di- 

rekt-o til Ksirtens Konnte 
Den dawike halberka Meinng 

smaa kunnc bygge denne Kiste fæv 

sdia i Jubebaavet -faaledes, at der 

W
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kam bxioe gande indviet iusdeu Aq- 
ret rinder nd. 

i Inder i Københavm Paa Grund- 

»Um as Foltetæsllingen 1916 har 
Chiefen for Kødenhavns imtistifke 
Kontor Corsdt Trap i Nationaka- 

inoinift Tidsskrift leveret en out-sat- 
itende Reden-reife over Antallet af 

.i7uss«i«sk-e og krigsindvatrdrede Jøder 

sc Ksøbenlimvn Denne Afhandlinig er 
nu usdgwet fosm Særtryt spaa J. 
L. Lybeckers For-lag Der var 1916 
ialt 6000 Jøider i Kiøbenhavm »der- 

flf thisrer godt 3000 til de gamle 
Iødifke Samlfund, ca. 2500 er rus- 
fiske Jøder og knap 500 er krigs- 
indvandrede Jsøsdet 

Provst Th. Elmquist. Den Mund, 
simis ann staar over disfe -Liniser, 
er kendt si mange, jsa vel fnareft 
i alle tirkselige Kredie i dort Land, 
striver »Kr. ngl.« af i7. Okt. 
Det ier tnawfke "ikke «s-aa forfærdselig 
nmnae, der Ihar hørt band skønt 
han bar prædiket i mange Kirkm 
nksen det er Tnsinder og atter Tufins 
der, der har first hans Atti-Her i 
Daqbiade og llqeblade. 

Manne af disk-se Lassete nil man- 

ffe biive forbuvsede, naar de erfa- 

Irer, at Provsst Elntqnist i Don 
diiver 70 Aar gl. Pan hans Pen 
man-fes sdet ikke. Den er Iige san 
qrundig, klar on let-findende sont 
.11tid. 

»Kristeligt D«agbl'«s Lasset-e vil 
soer gladeft ved nt tasnke paa ham 
fmn den ndprægede Grundtvigianer 
der trodg nlle Fortfkeliiglmder a1tid 
skmr staaet nced Forftaaelsie osg Kærs 
liqhed dderfor Jndremisfiom fordi 
jung-i Darin-e Hjerte alstid ønsskede at 
leve i Fred med Brødre i Herren 

Derfor er der sit-fett osgsaa i 
Tag nmngc troende, og da især af 
den wldre Slcegt, fom msindesProvit 
Elmqnisst med Taknemmeligiyed im 
en seller anden Situation, i iwilsken 
han traadte til ssom den forfonlige 
Oz] fl«i’dsstistklidc. 

Det forderedendc Reformatiouss 
Misdty sont Lnisdng den 17. Ott. 
afibdldstes i Vibom Domksirke, inw- 
i.f-l. »Mit-org Estiftstid.« smalet 
Domkirken fyldt under alle Mødets 
m- Aiinit Taleve var: Bifkop Paul- 
fenk Tom Ihavde taget Jnitiatiivet ogs » 

saa til dette Mede, oig iom talte om 

—,,Det wangdliszsiutiersde«, Psroyft 
Weste-ranntd, der boldt Fovedrag Dom 

Melanclnom og Kirtsehisftorikeven, 
Pastor Jsrgensem »der gav en Stil- 
sdring af Tisden, for Luther kom. 

Viborg Korfsoreninn siedet af Kan- 

tor Hasitrnn gengsasv Uddvag ai 

Wenfes Re-formationsta11mte. 

J-ndte-Missions Eftemaksmsde i 

Stiern afboldtes jfL »Ring»k. A. 
cDaqbl.« Onsdag den 17. Okt. da 

indbededes med en sGudstjenestse i 

Wirken vesd Past. N i el s e n, Vrads: 
out Eftserntiddasgen vor der Børnes 
gndsztiensefte ved Jndvenvisiiionær 
"1AerNie"l!fen, Esbjerq og MI- 
dot afsluttedes om Aftensen si Mis- 

7fionshusset, twor Høffkolefsorsi. Da- 
» 

vidsem Haslen tnlte 

Eu nurgtig Række Koralovs BI- 
der. Efter hvad »Dhist. Amtstisd.« 
vivl vide, «fkasl ikke mindre end 5885 

» 

iLandbrngere i Thisted Amt betale 
den inakoldte Kornbøde Wider-nie 
Tdanner et imnlet Belieb af 112,207 
Kronen 

J Weile Amtsraadskreds er der 

fsor Jkte-Lseveri11g ai dut paalignede 
Korn asi Høsten Wiss blevet idømt 

Afgifter til et samlet »Bei-b af om 

trent 8(),000 Kr. 
Vod Einsndbom Amtftnekreds er 

.56()() Landnnend kendt pligtige at 

Hist-nie tilfannnen 60,000 Kr. for 
lekeEenering af det paaliqnedei 
inødkorn for Høften 19t(3. 

» Cskter den nn (19. Okt.,) officiikslt 
Urdløbne Frist for Betalingen m 

Erstatningen fra de sLsandmcend 
der ifie Lim« leiserei iilstræfkelia 
Vrødkorn af Heften 1916, viser det» 
Fig, at der i IFan Stift af m- 

9800 Landmænd fknlde betnles «en 
quift af ca. 127,000 Kr. Ztørltes 

delen af Veiøbet er betalt. 

« 
« Vogmntkndenc og Fodctmangelen. 
Centralorganisationerne as Bonn- 

masd for ,,KsøbenT)avn og«-L)mean«, 
.,L-oI-Isnd-Fantier« og ,,Jynmkd« 
bwvsde indbudt iamtligie Landets 

Vioqnnmsnd eller bvor der findes 
« Foreninsqeh disfes Reprwientanter 
« til et Møde i Kobenhavn den 27. 

Oktober. ,
-
 

Forniaalet med dette Møde svar 
at drsfte Musligheden af en famlet 
Optrceden eller Fesllesardejde under 
icerlig Hiewsyntagen til de svansteliae 
Foderfovhold, hvorunder Vognmæns 
diene for Tiden -l-i1d-er, samt eventuelt 
at sdanne en Landsorganisation 

Vondefkud. Ved nforfigtig Omgang 
iined Skndevaaben liændte der Mau- 
dag den 15. Okt. en Ulytke i Statt-» 
trat-, idet en 26saarig Ganrdejeyj 
Rosmns Hausen, kom til at tilfsøjet fig et Skud i Underlivet. J meget 
slidende Tilstsand Glev nun ført til 
Amtsfngsebiiset i Anrbuåz hvor lmn 

,sl)enlaa svævende msellem Lsiv og 
JDHd 

Jldebrand ved Lynnedflag. »Ve- 
stememrd« i Racrfted -ved Ho«lftebrv, 
tilhørende Proprietæk Maarbjevg, 
er insed Undtagelsfe af Stuehnset 
Mant Nat den 15. Okt. nedbrænidt 
fnm Følqe ai Lynn«edflcig. AI den 
indcmlede Seed sog en Del Mafkiiwr 
brcendte Beseestningen reddedes. 

K. F. U. M. K. F. Il. M.s Fest- 
inl var ganfke sfyldt af lutter unge 
Mcend Aftenen den 14.- Okt. til 
Forsatterem Post. Fr. Klaneneis’ 
Foredraa. 

Past. Klnvetiess talte i denn-ed 
haloanden Time under stior Opmærks 
fomded om Emnet: Den ungeMand 
un den unge Kvinde i deres For- 
lwld til hinan-den Forboldet mel- 
leni Mund og stinde er det dnbeite 
i Zleexitensjs ou det enkelte Mennes 
skes Liv, et Forli-old, fein indeslnt- 
ter i fig Jordelivets ftørste Lnkte 
oig dets dybefte Sorg-' Det har be- 
ikkeftiqet Digternse — Tal. eiterede 
iasvnlsiat Vjørnfon og Lie —— og 
lmr ogfaa fundet jin Plads i den 

liellige Strift lGriindtwlden til 
dette Forhobd livgges i de unge Aar; 
men loegges sden dank-lng gaar man 

» 

Glip atf Liivets vigseste Lykke 
« 

Koindens Seerer er Moder- 
lighed -og vszzimihedsifssl«el"sse, Rsidderligs 
hed ser Masndens, og Tat. iidtabte sin 
Glæde over, ast der svar saa mange 
ilere Kein-der. end sMænd; thi «vi har 
Bring for dani, og Livet vilsde tvære 

niegset ntørdere nden dem. Fovældke 
»Na-redet ofte Forhsoldet liden Op- 
mærkfsomllyed De lcerier de unge- 
hvoridan de fkal spiie msed Kniiv og 

Gavffel —- msen dsette viigstige 
Spøvgssmaal overlader de tsil ansdre 
— og sdet blivser let dannlige Kam- 
smeraster —- at behend-le 

Kun gennem det vene Ungdo-ms- 
lisv slægges Gvuindvolden til et -sæde- 
ligt Æigteskcvb, hvor Lykksen og Zwer- 
liqueden inotier 4ftsn Tag til Dag. 

»Kr. ngl.« 

Roskilde Komnmne laaner 1 Mil- 
lion. J sitt Msøde Aftensen den 17. 

Ott. vedtog Roskislde Byrwad oed 

l. Behandliing i Sparekassen for 
Rioskilde og Otnegn at spge opta- 
net et Laan paa 800,000 Kr. til 

Tiltvejgbringelfe af den fdrnødne 
Fisaszssebehioldning Limnet ital tilde- 

giebetales i Qøvet asf Z Am. Cndni 
der-e vedtog Byraadet at optage et 

Laan paa 150,000 »Kr. til ast chi- 
ke Udgsifsterne wd Anftafsfelfe af en 

nn Tiseszeliniotor eg andre Massksiner 
til Eliettricitietsgværkset Laainet skal 
fort-eines on njdrasgeizi i, Lsøbet as 
18 Aar. 

Fsliigtede Krigvfanger. Tre ins 

sille iu·igs:sjnng·er, der nai- singt-ei 
fra en Fangelsejr i Etettin, blen 

Elfternisiddag den 17. Okt. antrqu 
set i en Plantage ved Viejrnni. Te 

dar meqet im«kotiiiie, da de i lists 

Tage itte lnwde faaot andet at spi- i 

se end Roer og andre Rudfrngtee 

lviavboringen i Vcndfnsch Fixi- 

Tversted skriness til ,,Vendi. Tid.« 

at um« nu nur bin-et 1710 Fsud isecil 
nden at støde iiiaa Nasienz nien det 

var lieller ikle ventet Man ital 
not onnrent dobbelt san dybt. Bo- 

ringen ganr glat; for Tiden pas-l 
»iere—:3 et tritt Verlag. 

» 

Sjældcn Fiskefnngst. Noxile Fiste 
re fra-Endelasve «skød Zøndnig den 

14. Ost. i Nærlieden af Øen en 

Klumpfifk paa 600 Bund. Den var 

R Fod M sog 6 Fod Inmi. Der er 

tun to Gange tidligere nimst en 
liqnende Fangst si de itandinaviite 
Farvande 

Nægtelien af Udlevering of Korn- 

Andteag Madiem Plougslnnd, spm 
nwntede sat udlevseve Staten sit 
Korn iog satte iig til Modværge 

er ved AndftdSlliaugs Herreders M 
idøimlt 100 Ding-es chngtsel paa 
scedvanlig «3—angek-ost, men bar appel- 
bevet Damm-en 

Luk Ungdommen ind. Unberer- 
liandlimgen oed det politifke Mssde 
i Funckebjerg Zøndag den 14. Ost. 
freundrog Veiasfisten Berntsen ifL 
»Situ- Aintstid.« nogle Ungdomss 
minder, der than-de haft ftor Betyds 
nsing sfor ham og Datidens Ung- 

ldom. De celdrie git samtnen om Aifs 
Ytenen «i Hjsemmene og draftede Ti- 
dens Sipørgsmaab og idisfe Sam- 
taler svirkede lstcerstit paa de unge, 
som høvte dem, osg aav dem Interes- 
se for de Sagen der sblev umtalt, 
baade Politik og Kristendom 

Nu kan Foniyosldense nok nmne 
til Sammenflutnsing i sde private 
Hiem: der fkall spares sbaade paa 
Log-. og Vrwndsseh iog iderfor mawes 
de Tale-ten til at aabne sDørene 
ogsaa for Ungdomsmien, saa den faar 
Lov til at shøre de celdrses Betragt- 
ninger over Tidens Røsrelfer og der- 
sved faar sit eget Tankelisv sat i Be- 
vwgelfe oni de Ting, der former 
Lisvet. 

Udgtavede Graun-jin linder Le- 
delse asf Jnfpektør Neergaard, Na- 
timmslsmnseet, ioretages Udgvaunsing 
af 2 Gratibøfe der er fundet Pan 
Fabrikant N. P. Niselsens Mart 
paa Tndsienws3. J den ene sGravliøj 
bar man fnndet«3k«ele«ttet af en 

Mand samt en Bronceknin Den an- 

den Høi er afdcekket, nien ikke nn 

dersøat Bearasvelses anflaas til at 
unsre m. 8500 Aar gl. 

Kirkells Korglpæn Det var Ulr- 
dag den l:-3. Okt. 5 Aar, siden Kir- 
kenizs Kurs-hast begnndte ·s-it Arbejde, 
oa i den Anledning indviedes Af- 
ten den li. Oft. ved Nndstjenesten 
i Trinistatiis Kirke 12 unge Mænd 

na Ksninsdser til Arbeidere i Kors- 
hast«-en 

Eiter at Sognespraest Ed· Geis- 
tna r Ohsavde prædiket over Dagenss 
Betst, traasdte Afpiranterne lhsen til 
Alten-t, twor Past. Mollerup 
holdt Jndvielsestalem idet than min- 
dede som, at Verden trænger til 
Jld, som tan stænde bar-de en sele- 
og anste. Aspiraniternse gaar »in-d 
til et Arbej.de, shivor wegen Raahed 
oq Urenhed msder -de-m, og dot gæls 
der for dein at være glade i Haa- 
best og ndslwldende i Troen. For 
dein, der vfcetter Livets Behagelighes 
der Miene send Guds Rige og sfores 
trækser den Varmse Seng for et Ar- 
beide blandt «-faldne Mennefker, bar 
Korsshceren irr-gen Brug. 

Positur Msollerup tilfpurgte nu 

hver enkelt af A·fspiran-terne: Er 
dn villig til i -K«irtksens Korshærs 
Bieneste osg under Stabens Meiste 
at give dig sfeslv then for at sføre Men- 
nefker tisl Gad? Da der hertil sm- 
redes ja, indviede Eheer de is 
til Tjensergerninasen i Korshæren 
De 12 var Frknr. JanholmsLarfem 
A. Jensem J. "S1nitb, K. Laut-id- 
fen, K. Jsørgenfem L. Haner og 
K. Ponlsen, »Im M. Rønne, For- 
tinnser Nasmsusfem Asssistent Jor- 
dan, Frn Sahslirkyter og Bestyrer 
Hausen. Den slettidelsige Handlins 
sluttede nwd 21Ilterga11g. Kl. 814 
ailwlldtesz en velslykket Stiftelsfessfeft 
i Betlæsda lkwor der ved Kassebors 
dene bl. a. taltes af Kommawdsr 
Vashtz, Past) Mart-us Oh. Miglien- 
Fabrikant Siniaasaard Fri. Tir- 
sleff, !Fr1: Schlicbter og Missisoncrr 
Fu P. Helmi. 

Dødsfald. Eiter lienved et halvt 
Aar-Z liaabløs Sondin er Tonwer- 

eeraad Jakob Peterfen loni i en 

nieget lann Aarmsfke lim- drenet en- 

innfattende Urtekraniforretning paa 
Nl Knnaenei. Købenlmvn afnaaet 
ved THE-den 

— Eiter san Lage-H Zygdinn er 

stanikinslnsfiddcr nf Etanilinset No 

senkmnh Oed Rost-tilde, Obre-»n- O 

J. Enkieel asnnaet Lied Udmk 5 

Aar gl. 
: — Fslm rnsfisk Virelonsul : Kis- 

ibemäavn O. P. C. V. Koefovd er 

efter laengere Tidssi Soaghcd af- 

aaaet ved Døden, 85 Aar gl. 
—s—— Jndselnmeren as Llpotefet ,,F.1l 

ken« i Falkoneralleeih Analoer V 

Stroms-PassivtnEsfen, er afgaaet ned 

Des-den, 74 Aar al. Afdøde, der var 

its-absei- til forlcenast afdøde Postkn- 
HL C L. MkovesNasmnsssem stam- 
mede fra Nordilesznig on drev i en 

bnlv Snes Aar Apoteket i Skcerbæb 
flnktede 1880 til Bræstrup Apotsl 
i Inlland an tøbttie 10 Aar ienere 
St. Ms Wpotek i Oben-le for en- 

sdelig i 1904 at over-Sage » «- 


