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En af sde betydeliqftk Orpgaveh 
Genera-l Comilet ved sit sfikdstie Amts- 
msde i Philodelphiu Wvg lig It 

gennemspre, var Overtagelsen of den 
luthersise Fisirkes Arbejde paa Jour- 
fru Øernky eller «de dansst vesstindiste 
Her. J over 200 Aar bar Dainnark 
varetaget det kirlelige Arbejde paa 
bis-se Øer, indtiF sde i Foraaret 
1917 «blev folgt til United-States for 
IS Mislliner Dollarg d. e. 283 Dol- 
lars per Arre. Ved Salget blev ikke 
blot »den tpolitiske Forbindelse med 
Daninark afbrndt, mien sog-sac- den 
kirkeliige Meniglyedernh som hidtisl 
var bleven unsderstøttet asf sden dan- 
sske Regen-ing, og foniikke var iStansd 
til at under-holde sfig -selv, henvendte 
sig nu i deres Nsød Oil General 
Consislet i de Fadens-de Stater og 
anmobede am Hjaslp. De Oalgte en 

Kommission og sendte den til Ge- 
neral Concilets Møde ·i Philadels 
pl)ia, nied Annwdning til Concilet 
oni at overtage Andede Paa Øers 
ne. Provst Helweg Bari-ein Pastor 
schafftka sog Mr. "McF-arlane, en 

defødt, var til Siebe og talte ior 
Sagen. Post. A. C. Kildegaard, 
som af General Concilets Præfiident 
var sblcven sendt til Øerne for at 

undersøge de kirkelige Forl)old, svar 

ligeledes til Stede og gav en korit 
mmndtlig Veretiiing. Past. Wilde- 
gaaisd havdse i Zornejen indigpet en 

usdførlig Rapport, som var bleven 

trykt i et illustrerct Hæfte paa 16 

Sider og gav en syldig lindern-t- 

ning oni de kirkelige For-hold paa 

Øernch Koniitvem Tom shavde den- 
ne Sag under Bol)andling, irenikoin 
med følgende Henftillingert 

1. At General Conciliet ved det- 
te Møde overtaqer det «lsntl)erfk-J 
Kirkearbejde paa JoncfrnssØerne as 
de Forenode Statut 

L. At Prcefisdenten aj General 
Eoncilet ndvaslger sen Flonnnjikifian 
besinnende asf 5 Priester sog it Lasgs 
inænd til at vavetage dotte Arbejsde 

Z· fTllt G. C. paalasgger m 

missionen at møde straks og ndpege 
en Man-d, foin kan fsøne Tiilssyn nied 
Anbeij paa Dame 

4. Alt G· C. bevilger foveløbig 
en Samt af si000 til øjeblikkelia 
sBrYg i dette Wenn-T 

Z. Ast G. C. paaligner Distriibtsi 
Munde-me aarlig 810,000 til llnsdcri 
stjtstelfe og Fromm-: for det kirtei 
Iige AM spaa ØernL 

s. At G. C. annwder General 
Sonst-den og Den sorewede Stint-da 
om at samavbeide med den saa 
snavt sqn nmlsigt for at its-the sdette 

7. -A"t for Fvenrtiden alt veds 

rsrmde Organifqtisonen og Ude- 
relssen of sdsettc Arbejde overlades 
ti-! Konrmistfionen og Prassisdenten 
as General Councilet. 

Jfølgc disse Vedtægtser hat Ge- 

nerasl Eouncilet nu Ledebfen af sdc 

lutcherske Wirker paa Jomfm Øerne 
og Præsidencken a«f General Eouncis 
let shar valgst en Kommission be- 

sdaaende asf 9 Mehle-mutet til at 

Wage We Anbede 
Kommissionen lbar organiseret jig 

med fslgiewde Beftilslingsntænd: 
Form-and, Pastor Wut. M. Horn, 

Born-es Hall, Jtshaoa, N. Y. 
Nasstfiormand Dr. G. Frankliu 

Geht-. I 

Kassercr. Mr. E. F. Zelle-few 
Sekrotasr pro tem» Tr. W. D. 

C. chtcn 
Secretasr for osscsntlige Meddes 

vflcslictz Pastor C. D. Hoffstem Chi- 
mgo, Jll. 

Te danskc Prassxcn sum faa tro- 

fast bar botjent :lIc«(-nigl)ischrnc, tmr 

velvilligft ladet at blive i Tjoncftem 
indtil de kan sblivcs mfløst as Pras- 
stcr ·fm Amerika 

Kommissionens første Opgavc bli- 
ver nu at sikre sig en Mand, Tom 
kan føre Tilsyu mcd Arbejdet oq 

overtagc Provst Bärin-g Liarfens 
Pladck Fiommizsionrn hatt-bot in- 
don nst lasngo at finde den rette· 
Mond oq liqisledos at sier fig Pras- 
stcr for (83emingen. 
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I For at gm dst Wke Kik-» 
kefolk sfortroligt med sdet stoee Ar- 
bejde, fmn Genera-l Eosuncilet san 
villiisgst paartog sig qt udføre, hat 
Kontiinisfionen anwget en af Her- 
rens gamfle twfasste Vingaardss 
mæn«d, Post-or C· H. Hemiatsh,, til 
at vrekke Jener-esse for Sag-en for 
et Tidsrum of 6 anseder. Vi 
shaaber og bedien at han maa sbljve 
vel moving-et- htvor han kommer 

Cfrenx Ageledes ihaaber vi, at sden 

Wams-me Interesse sfor Sagen vil 

finsdes i General Scrmoden og Den 

foretrede Stmode af Sydeu, dsa dette 
set en Qng, sont kan san stor 
Vetydning for den sammenfbuttede 
liwherfke Kirkse i America. Men 

ogLsaa de danfke luthevske Kirkes 
Fomfuwds Medarbsejsde og Interesse 
str denne Sag beder vi om, hsvors 
for vi entweder mn Optagselfe af 
disse Meddelelfer i sderes respektive 
VII-lade 

l Kwre lutshevske Venners PaaKoms 
missionens Vegne cum-oder vi ederI 
iout at iskænke denne Sag edersI 
varme Interesse- eders Vønner ogs 
;«hvad anden Hjæbp J kunne yde ogsj 
»-saa i masteriel Hekrfeende VsidraH stil Jst-ne for Sagen pedes smde 
til Kassferereth Mr- S. F. Teiles-IN 

E274 lbpper Voulevard, Nidgkstvo«sd.! Ner Jersey· 
Andre Meddelelsier angaaende detY 

jkirkelige Akbejde spcm Lerne vil km 
’T-id til anden følge 

E. E. Ldofsfsteetk 
--—-- —-.-0.0.-— 

I Dunst Fg Engelsf. 
Hmd de eiikelte Menigheder uil 

sum- i Netning of Tanfk og En- 
gelsf, mcm de felv se at ksomme til 
Netto mos. Mon hin-ad Saul-stumm 
uil m Inn gis-re i Retning mf En- 

gelsf or dsct tut-we utidigt at tales 

IWD out. Im svil nannte tre Om- 

)m.1dc1«, itmur W sont-s, der but-de 

gøres noget 
s l. Der sbmrde anfwttsesz en dygs 
stiq anverikanfsk suddannet Zeolog sved 
l 
»vor Praqtosikolc Der har 1o været 
Igjorf lisdt Forføg i densRetning, 
Music dct Nov tun Forføg. 
J Il. J de sftsore Vyer med de 

Tatsfisnder an Don-sie ksunsde man op- 
rette sholck engelsk lusthersbe Mewighei 

disk for den Uns-dont crf ivosve Me( 
!IIii»1-lwdssolk, der ekle-es dager ansdve 

ssZteder The-In Af Haasdmme Byer 
Endo f. Ets. mwnes Racima Chi- 
fcagm Mittiiawolis, Omaha o.s.v. 
! Ill. De avf vore Feld der paa 
den Munde gaar wer til Engelsf, 
burdc man give faa moget af det 
bedsve vi har, mod. Jeg Visl hier 
jblock new-ne vore Sahn-en Hat set 
zden NovsksEngeOlsse Samt-bog Hat 
;og1·oa "l)ørt, at vi war sindlmdt til 

Jcrt Eva-re med for at fcm dunskes 
ISalmer oversat vg jnd i Bogen. 
IVed ika om del-te passen Men det 
fvcw nor sitze tkt weg-et J den 
Emper Vog viI ssew en hat-an ung- 

sxdony spm man her ckætrver span, 

chne for mange asf de Salmer 
Ihvori ikve ssaa san wf sdeves Var-ne- 
m«iwder har sit Tilbod. Et godt, 
fint kase Avbejde sher med Diver- 
Ofmtbelse er Mc at løbe til. Vskl ta- 

xge færlige Evner sog helft gsod Tdd 

Zsfor ikke at 'faa Fusk, swn man fkal 
Li Lag med paa anden Omgang 

Blot deckte i Das mod Guds 

iFred over daade dem, der sbliver og 

jdcm der gaatx De er alle vom egnc 

og vi er —- deres. 
! Kr. A n k c r. 

U-Vaads-Mmteti. 
London, l7. Jan. —- Onc Mot- 

teri blandt Undervandesbaads Ve- 

astningcr i Kief, den tyskc Mut-ine-’ 
basiV »den 7. Zan» Inseldes der i cn 

Exchange Telegrasph Depcche fral 
Geneva. j 

38 Officerek sichs at være drcebt." 
GenwasMeldinger citcver Mcddeleli 

scr, fom er modtaget der fra Basel, 
om Enkclthisdek ved Mytterieh Det 

skal værc sbegyndt blandt Unber- 

H vandsbaadsBesastninger og sidcn 
Ida-re Imacst til Mle af Krigssfibos 

ines »L!k-fc1s1n.ingcr i Mel. 

I Noglc af Mænsdene, som sluttede 
jsig til Nimrod-et pag Officervxuky 
,tog Del i sdet «,tsidligere Mutteri i 

lMich siger Moldingeth Den hilf-im 

I «Uagtet Mytteriict svar lsokalt, vi- 

sser det, at de tyer Marineve er 

’utilfmdfe, særlig dem i Undewawdsi 
tjemfte, Hat-di Antele af Unber- 
vandsbmde, Isom returnerer til w- 
Me W bliver fette for Ihver 
OM.« 

D a«"n muer 
Magdalenehjemmets Jubilæum. 

»Kr. ngl.« af lis. Nov. skriver: 
Fesigndstjenesten i Aftes i Trinis 

tutisks Kirsc, hvur Arbejdetö føkste 
Zpire gruede frem for de 810 Aar 

siden, haude samlet saa stor en 

Zkare, sum siirken knnde ruinme, og 
furmede siq paa en sinuk ug lsøjtids- 
fuld Mande. 

Eiter den indledende Zalme talte 
Eugnepnkst Ed. Geismar kurt ud 
fm Z. Kur. 11, 29----3«, hour Apost- 
len Paulus giver Udtryk for sin 
dybe Medlidcn med de fristede og 
derved viser, lwor inderligt Kristi 
Billede var i Fasrd med at indridses 
i liunu Hier-te Og det sannne er 

dist, sum giver sig Udtryk i Mag- 
dalisnehjennnetsz Arbede 

Gndsz Meniglsed bar Kmnp her i-- 
Verden mud Ondskabens Aandemags 
ter under Himleih her især mod 
dem, der giver sig Udslag i Simse- 
lighedenci surdasrvelige Los-flammt- 
l)ed, ug selu um vi er crustac-lose, da 
ei- Gnd friert ug er den, der nok 
si·al fun- sin frelsende Gerning igen- 
nein til Sein 

Zugneprwst P. Il. Itricker, Grec- 

slt’d, plwdikcdc derefter litt-d Uds 

gangsppnnit i Lidet fra Joh. 7, 46: 

Illdrig bar iiugist.!lli’eitnesfe tnlt sau- 
ledes sum distte Menneske — nemlig 
Jesnizs KristnT 

Tut var en Jesn striin Æresds og 
Licindekisnnz Tale-ten vilde binde 
Paa denn-e Mindedag; tlJi dett var 

denne vur Fresser- der sum for- 
dinn i Bethunia — Ved sin Ncervæs 

relsc ug Arbejden med havdis gjort, 
at Gerningen var bleuet til det, 
den er- 

Et Smrkende for Jesus- Kristuö 
var og er lsans Uindskrænkets 
ist-d, scmvel i Tid og Rtnn sont i 

Magt og K(et·ligl)ed. Det ljlle Ord: 
al (olt og alle) laa ham stadig paa 
Lieben og ligeledes hans Disciple i 

deres·Beskrivelse as lsans Gerning 
og Virksomhed. 

Hain var al Magten givet, og 
derfor indbød han alle Mennesker 
til sig, ban, bvis Blod renser sra al 
Sond. 

? Jsasr denne sidste Kendsgerning 
var det, der havde været det bre- 
rende i Magdalenehjemmets Birk- 
sombed, i l)vilken det baade havde og 
stadig vilde stadfæste sig, at han er 

tned sine alle Dage indtil Verdens 
Ende. 

Mndstienesten slnttede med, at der 
oskedes en Gave paa Alteret til 
Magdalenehjemmet. 

Kl. 81X2 begnndte Festen i K. F. 
U. MS Festsal 

; Omkring de stnukt pyntede Kasse- 
’l)orde samledes en stor Skare af 
Magdalenesagens Venner. 

Kommandør Vøhtz bød Velkom- 
men, bvorpaa Frk. Esche talte. Hun 
nctndedes de svnndne Aar, da Ger- 
ningen begnndte under vanskelige 
sForlJolty under Missorstaaelse baas 

Yde sra Verdens og Menighedensii 
sSide og med helt nye og uprøvede 
ijssten De Venner — især Pa- 
stor Frimodt -—, der havde ydet Ger- 
ningen trosast Støtte, mindedes med 
stor Taknemlighed, men serst og 
sidst rettedes Takken oq Æren til 

Gut-, der lnwde velsignet baade Ar: 

bejdet og Arbejderne 
Provst Vlom, Dalbn, talte nd sm 

Ordet: »Jkke os, Wem-, men dit 
Navn give du Ære!« 

Derester lnwde en lnsl Nække Ven 
ner O1«det, blandt dem Pastet- 
?teen, der bmgte Hilsen sra Jndre 
Mission i Kobenhnvm Past. Asscheni 
seldt Hausen, fm Fredebjetnssanm 
og Frk. C. Lanritzen tnlte paa den 
Kvindelomites Vegne, der forestaar 
Jndsatnlingen til Alderdomsl)jeni- 
met. 

Nogle lønne Sange as A. L· ou 

Provst Henry Lotsen blev snngth 
derimod blev der ikke Tid til at 

miski de i stort Tal iudnibmi Tan 
graut-net 

« · 

» Med »Taf sor al din Fndselxiz 
»Gut-du« og et Fadervor slnttede den 
smukke, hyggelige Fest. i 

Jubilæmnsdagen i Gaar forløb 
i pet hele paa den smukkeste Munde, 
og især var Frk. Thora Esche sra 
Dagens sørste og indttl dens stdste 
Timer Genstand sor stor Opmasrks 
somhed. 

Smnkke Minder.«Under stor Delikt- 
gelfe førdes «Lan1dstings-mand A. 

Dhontsens afdøsde qustru d. 14. Nov. 
fra Hjemmet i Kristrup til Randers, 
og ved den da stedfindende Sorge- 
l)øjtidligl)ed mindedes i Fl. »Rand» 
Vbl.« den afdødes ældste Sein, Bank- 
direktør Thomsen, Aar-T sin Moder 
sont den Kvinde, der ved hele sin 
Fasrd Var blevet saa megett for sine 
Børn 

De Timer, udtalte han bl. a., vi 
Børn bar tilbragt med Moder i 
Sovevcerelset, hvor hun tog os paa 
Knce da fortalte os om Guds Me- 

ning Ined Metmesker, er de lnkkei 
ligfte Minder, vi har fra Mor. 

Sømandsmisfionens anilæumsdag. 

Snmandsmissionens 50-Aarsdag 
indlededes nied Forlmndlingsmødet 
Formiddags den 12. Nov., hvor Pa- 
stor Zchartunn Bergen, indledede om 

Santavbejdet mellem de ordisfske Søs 
nIa1idsnIissi011er. Man var enig om 

at fortseette Samarbejdet og ogsaa 
ndvide det. 
Kl. 12 aabnedes Udsalget i Nimbs 

elegante Lokaler. Det Var overvcel- 
dende sinukke Ting, der var skænket 
til Tagen, bl. a. fra den kongelige 
Porellcensfabrik. 

Kl. 1 ankern .Lst. Majestæt Dran- 

nina Alexandrine Hds. Majestcetj 
hat« stedse vist Sømandsmissionen sini 
varncefte Interesse — mellem de« 
Basler, der hver Jul fendes til Stö- 
mwndene, savnes aldrig en Del verr- 

difnlde Gaver fra Dronningen, som- 
ogsaa havde vist Sagen fin Velvilie 
ved at overtage Protektoratet for 
11dsalget. Zorn Gaver til Udfalget 
fm LIde Majestæt saas bl. a. nogle 
onerdaadige Tevarmere — Folk be- 
talte gladelig de 30 Kr» de kostede. 
ngaa Hds. Majeftæt forsynede sig 
med forfkellige af Udsalgets smukke 
Genitande ( 

Ilnder Dronningens Besøg holt-H 
qmnle Pastor Prior ——— en Veteran1 
i Zwiscmdsmission —- eu smuk Tale 
nd fra Saltne 118, 24: »Denne er; 
Damm, som Herren har beredt; la-; 
der osJ fryde os og glæde os paa« 
den« s-— l)vorfra Paftor Prior tog’ 
Anledning til en Omtale af Kvin- 

deme, som altid bar væxet Søs 
mandsmissionens Venner 

Ildsalget var Dagen igennem godt 
beføgt og vil give op imod 10,000 
Kr» hvilket ikke mindst Stammde- 
ntissionens udtnærkede Sekretoer, 
Pastor A. V. Ztorm, bar Grund 
til at være ftolt over. 

Otn Aftenen afholdteg et velbes 

sagt Jubilasnmsmøde for Sømcend 
i Garnisons Menighedslxuä Pastor 
Ztorm indledede, hvorefter Pastor 
Mollerup holdt Hovedtalen. Endvis 
dere talte den svenske Paftor Thu- 
lin og Paftor Schartum, Bergen. 
Provst Fenger sluttede Mødet. Mel- 
lem Talerne sang Bethlehems Kir- 
kens Sangkor, og der serveredesJ 
Chokolade for Sømændene — 

Der er Grund til at haabe, at det- 

te Jubilæum vil vække Menigheden 
til mere Ansvarsfølelse overfor Mis- 
sionen blandt Sømænd Her kan 

der ikke gøres for meget, og de 

Mænd, der ftaar i Arbejdet, har 
hidtil mccrlet for lidt til, at de hav- 
de en levende Menigbed bag fig. 

»Kr. ngl.« 

Gran-rings Spargdmaalet Doki 
tor Hindhede oplyfer i »Fort-J Tid.«: 

ziartoflen er for Tiden i Forl)old 
til Næringsvasrdien dablwlt satt dyr 
sont Augme nien nmgert Kød er 

fetnten Nun-ge san dyrt sont Rugbrød 
ug syv Gange sau- dort sont Klar- 

tofler. 

Legat for strigsinvaliden As 
,,'xl’sung Christian den Niendes og 

Tronning Louiseci anilasumslegat 
nf 15. November lstss til Fordel 
for Krigssinvalider« er for indevæi 
risnde Aar nddelt U Portioner a 50 

M. til: Sirigssinnuliderne J. Fredes 
Affen us smngfnd C. Sausen af 
sllntniiky U »Z.n«cnsen af Gmrnp, J. 

Jkielfscn ms Futen-h Voge, P. Dideril 

sxn nf Zfsu Ltld, Chr P. Pilegamzd 
nf Aarhuss, N. Millelsen af Gier-n 
Mark, P. Chr-. R. Jurgenfen af Køi 
ln«ttl)alm, og N. P. Nielsen af ch- 

benhavn. 

En singst folgt i Pundevis. —- 

Gaardejer Niels Møller, Voldby 
Mark, hat i Fl. »Silkeb. Av.« folgt 
en, 6 Aar gl. Hingft til en Guard- 

Zejer i Lyngaa for 1 Kr. Pundet. 
Da Hingften vejede 1608 Pund, 
blev det jo 1608 Kr. for Hingstenj 
Og dct bedstc ved det here er, at! 
begge Porter er godt tilfredse med 
Handelen 

Jndre Mission pau Fyn. Det saar 

lisge Forshandlingsnvøsde for Jud-re 
Mission pasa Fyn holddes Onsdag 
lden 14. Nov. i Qdense 

Ester Altergang i St. Hans Kir- 
ke Oed Past. Lange asabsnede Mis- 

sion-Er Søren Bock om Eftsermsisdi 
sdagen Fovhandlingsmødet si ,,Betha- 
nia«, ihr-or der ifL ,,F1)ns Tid.« var 

kommet hewved 400 Mennefker til 
Stede 

iTømmerhandler Nieksem -Gørdinsg, 
indledede sen Fovhandsljng om Sam- 
funsdslivets Betydning og betonede 
bl. -a., at Samfundslsivet fkukde føi 
res fvem gennem mindre Krebs-mis- 
der og ftørrie Fællesrnøder, hvorfra 
der Bunde Isendses Reprcefientanter 
til Weder, hvor alle JndresMissfisosns 
Kwdfe var repræfentevet. 

Efter Foredmget sfsnlsgtse en For- 
shcmsdling, hvorusnder bl. a. Past. 
Pouslsfem Daslsunh Ihceodede, ins-am- 

fsundgljvet spaa Fyn ikke kan ftan 
Msaal nced det Lim, der vører fig 
andre Stedexx 

Spørgsmasalet sburde tages up til 
Drøftclfe spart et færligt Møde, vifi 
sved Tiidernes Ugunft er det bleoet 

faadan, at Foveningslivet nu merk 

sfynes at leindrie Saknfundsliuet end 
at frenune det. 

--— Onc Aftenen afholdtes det af- 
slnttende Møde i ,,BsevlJ-ania1', og 

Provst BibesPIetcrsseth Befbe talte 

En Mindesten for Paftor Bergh. 
Strakg efter, at Medsdelselfen um 

Puftor Axel Berng Døsd Viar mod- 

taget sdevhjennne fra St. Woan 
wpftod Tun-sen cnn at vejfe hani en 

Msindeftien -i hans sum-le Sogn, Pe- 
sdorszsborg Sagen er ifL «ng. —Z·lkt.« 
nn kommen Tsasa vbdt, at ider er ble- 
lDen dannet set ·Llsdva«lg, Ifom modta- 

ger Mdrag til Winde-freuen 

Provft Heys 70sAatø Fjdfelsdag. 
Fm den tMigsere Morgen varProvft 
Hey d Alminde (ivfl. ,,Kolsd. Am.« 

Genftawd for megen Opmærskfomlhed 
Det ftrønnnede ind med Lywnsfknin 
ger, perfonlige og striftlige, og med 

ssGaven Fra Provftiiets Prcefter kom 

en LiceneswL IEn Depntatiosn fra 
Vinf Menighed nvødve med et »Es-IV- 
Ibasger fylsdt med Gnlsdsfttykker, vig fra 
Ænrdnde Menigihed kom et U-dval-g, 
der usdbad sfiig Diliasdebfe til at la- 
de male et Billedse af Provftensp 
Billedet sknlde thcenge i Vroeftegaars ! 

den, san lcenge Provaefamilien bor! 
si denne, og seweve otpshænges i Kirsj 

;.ken 
! Boligspøtgsmaalet i Esbjcrg.« 
HsForlieden Asftcn hsoldtes si Esbjerg et 

’af Essbjerg Vyracrd arrangeret og a«f 
Ist-Zoll Ellcensncsker bessøgt soffentligt 

kMøde med sFovsikringsdjrektMBolidi 
»Eer -og Fortwawden for Arbejdernes 
Volisgsforening i Msøsbenlhamh Ehr 

FIeIIIfem sfoln Taler-e. De betonsedc 

sbogge Udødtvendighgden af, at det of- 

lfOZIktlsiich takjser Voll-gingen op, og de 

lanserkendtse det Grundlag, lyvovpaa 

L(SL-«l)jc·-r«g sisonnnunse giiver Tislssöud til 

»den nye Boligforening, vder fkal op- 
««føre 3 Vygningser, hsver med 12 

»Lejli-gl)e"der. 

Kronptins Ftedekik sont i nong 
Tid hat været syg aj l)5-111sot, er nu 

faa vddt rast, at han tun fasrdeszs 
lidt ude. 

Prillo andenmk shar stæntot LW 

Kr. til ZämandsismissioneniJ Judi- 
læumssfond til Oprsettelfe af Zø 

11mndsl)jem i frenuniede Hamm. 

Dct danskc Rødc Kurs shar med 

LI» Maj. Ksongens Etadfasftclse til- 
delt Dæsartomentsclyef i Udonrigs 
xninisleriset, Kanuncrllcrrc Herlnf 
;«,a-k)lie, Kontorde i Udcnrigsminii 
steriset, Kammerjunker J. Es Kmsp 

og Vibliotekar Frk. Alfllild Smitb 

fru Trundlljem Nøch Kur-N DER-sk- 

tlsgn samt udnwvnt kaartemcsnt 
Alt-? anxlsc til 9(-«rcslrmdloitt af d-et 

ldanike dee Kors· 

I Post-« A. Fioigxy skkwek »ka 

Dipr af 12. Nov» er bortrejst til 

Morge, hmor ban i de kommende 12 

Dage lskckl holde en Rækkse Møder 
for Ungdomsisckgen bl. a. Mal Pa- 
fdor Fibvlger take-C Alls-denen si Træk 

It Vor Fvebfers Kikse i Mit-jama. 

Dytdidshittcp M M Ist 
ewsbecmnigt vedtaget Oed Usddelüs 
af Dyrtisdsmcevker at sysde en Red- 
·fce·tdelfe ipaa Brod, Fedststosseh M 
og Mailel tisl dem wf Kontan 
Redner-G der ihsar 2500 Kr. iog dek- 
nnsder i szdtwgt. Bselsbet, der M- 
andrager som Hellhed ca. 30,000 
Kr. 

De rusfiske Krigsfangct i Das- 
matk. Den danske Regering hat fw 
Respvæsentanten for det russfifke R- 
de Ksors’ Centralkomrite si IMME- 
havn modtagiet en Skvjvselsfg hsvori 
det «hedder: 

Jog shar den Ære at mM 
at min Regcring hat paabwgt mh 
overfor den kg«l. danske Rieng 
at give Udtryk for det mssiske Ri- 
de Kosrs’ dybc Taknsemmelighed for 
den Modtagseslsse, Tom er givet sde i 
Danmsark hospitalisereide mssiske 
Kodgsfianger og fsor den Onchu og 
Omssorg, sum de Ihar nydt godt as 
nnsder dseres Jnstiernsersfng i Danmack 

Kirkeministeren undfiges. Kirs- 
minister Paul-sen, der som Fech- 
tingsmsmrd fox Hornsletkredsen hat 
fasaet Socialistsernes Stimmen et 

kommen osp at topipes med sing ai- 
iierede 

Socialistbladiet «Demokraten'.« Im 
nenrlig begyndt en ftørrc Kontrme 
nmd Or. Paul-fern fordi han bat 
bseordret Prassten i Hex-sont til of 
anlasggc Sag tnod Pfad-eh M 
hade besskyldt Præftcn for at Bade 
giuset sin Tjonestsepige en san sdaars 
sig Vehiandlixw at bnn er dsød sont 

støligse dseraf. 
«Ssoci·al·rstbladet er forberedt pag 

at lblika dø1nt, men bebsuder i den 
DInlednisng en kraftig Kacnp mob 
Kirkeministeren i Hornsletkredsetx 
Bladet skriimer bl. a., at en faadai 
Asdfærd haude det ikke svientet ckf en 

radikal Minister og Folkekingsmmtd 

Kalkmalerier i Arn-has J Sakri- 
stiet i Frne Kirche i Aarhus fmrdt 
nvan sforleden sen Række godt bevo- 
rede KalkmaGeriier, sfremstiklewde Lä- 
delsesbiiftiovisen En Reprcessentmrt for 
Natiisonalmuseeh der Ihm- -beset Fun- 
det, miener, at cde fbasmmer «fra det 
15. Anchuwdrede Malevierne W 
nu vestauveres. 

Ny Bank i Aarhus. Paa et N- 
dse, ider affwldes spaa Hodel »Ob- 
yckl« i Aarikyus forlesdsem W 
det at oprette en ny Bank under 
Navn ,,Jt)llandssbaswken« med Sæde 
si Awihus. 

Doktiekapitaken iek 2 Millionen-Ic- 
msod sevenmel -fensere Uidvbdelse til 
6 M««rlliioner Kr. Banken sbegywdet 
"ssisn Virkfsonrhed isnsarest mal-ich Bank- 
raadet sbesbaar af Etatsraad Filt- 
sborg, Grosferer V. Brabrawd, ists- 
ditforeningssdiroktør Ed. Lau, facht-. 
Latrdtingismsaud P. NielfsenL LU- 
bjevg Dem Godsiejier F. G. Rut- 
tin4:4, Kolkjævgaarsd 

KARL-; j·-· 
300" atbejdslsfc Sem«inaristet. J 

Asnbednisng asf en Meddselelse i »Na- 
tsion-alti.d.« om truewde Lævevmtw 
gel, strivcsr en Lcever i »Vejle I. 
Famile at Meddolelfen strida 
»n1«osd de vsirikeliigse Forskyosld 

Sandle er, iat der for Tsideu 
giasar co. 300 arbejdsliøfe Seminari- 
stscr, der siskke hsar Usdssiigt til sat »Im 
Pfad-S det «førfte Aar, skønt der 
blimidt dem er Here-, sont gaar le- 

digc pcm senkte »Um-, ofter at de 

hur kamst Ekgamenl 

Un Range-am blov if"l. ,,K-or5w 
Iln.«·forlcdcu snedlagt af antteEhri- 
ftenfen, Taarnborg. Ørnscus Vinges 
fang er 184 om. 

Brdrngcn for de ungc indlededes 

Søndag den H. Nov. i ijork 
Luni-Mc Ztiftszspnwst Odium-Lar- 
’fen prasdjkcsdsa 

« 

Om Astencn nai- dcr UngdsomIsi 
mode i Monigschdthtiset, der Var 

fyldt til TrænszeL Past. VII-ab, Vor- 
Aod, kalte nd Im Ordkst i Jubs Vogt 
»Im vvd, at knin Gcnløsssor lcves.«« 

; lld im Mi- gribendoVirkeligbchzs 
jskijdscinzxisr vile Talen-m at dskt ej 

naslgcs Jesusk- til Frolfer ug Genu- 
sur, uiner L1)kkc, mode-us det Men- 

usfkcy der ikkse vil ilmve mod Gud O 

aøve, taber fin Sjæl 
Sseskvetwr Scheel sfluttede mdd V 

ikort Ovd sog Bsn 
F. D -F.g Orkosm da det W 

TM Sang-Vor medvirksdc —0. 


