
de Efildking ni, lnsor lmgstcwcligeg 
diIlO »Kann-« er gt forsma ogsaa 
den Tag i Tag. Lg Didcrc ich- 
der der-· »J Farc i mit Full, i Za- 
re blade Hodningcr, i Faro i Bu, 
i Jan-.- i Erken, i Fare paa Hauch 
i Fan- lilnndt falsfc »Broer i Ztrwv 
og Mose, oftc i Nattcvaaginn i Hun- 
ger og Tørst, osto i Faste, i Kul- 
dc on Wogenan Lg sornden alt 
dcstte lmr sog cndnn dist daglige 
Omrlnly Omsomon for alle Me- 
niglnsdernc.« 

For et Liv! ch tasnkcr pna hmn, 
og jrg tcrnkok paa mig sclv. 

Lg sog mindes, lmad ban fixier: 
Jm vcd intot oni inig sclv, Incn 

dcrnnd cr im ist«-c rctiasrdiggjort 
Han ved altsaa ifkcs om nogct ondt 
hos sig sksln Lg jug minder lnmd 
sog lmr nt sink· oni mia selv i dcst 
Stnlfcn 

Lg jcg tasnfm at iaa liojt sont 
hatt stam« over mig i kristolig Flmft 
og Nenned Og Froinlnsd on Godlnsd, 
onnrcnt ligv san Mit smar nan over 

mia j kristclia Jndsiqt. Thi, dot er 

de rcnc af Hjcrtch sont faar se Gnd. 
La Inmr im ntcd niin Zntnle kri- 

stcsliq Tasnknina konnner i Strid 
nwd Punkt-IF da gør jog sont lnslc 
den lnslligc almindcliqc Kirkis al- 
tid bar plejet at gørw Zog bøjer 
mig for hatt-I overlcgms Jndsigt i 
de Ting, slnn hører Gnd oq Hans 
Rigc til. 

Men dcrfor holder jeg ikke op 
med at tænkc paa Sagen. Og det 
er Inig en stor Glædc, lwis det hæns 
der, at jeg scncre virkelig lærer at 

slønne, at han lnwde Ret. 
Der-sont jeg var natitrtyndig og 

akbejdede paa at danne mig en 

Teori om Lyset eller Elektriciteten, 
og dct viste sig, at min Teori kom 
i Strid med Kendsgerningerne, saa 
vilde jrg jo vcerc nødt til at sige, 
at min Tcori var gal. Lg naar min 

kristelig Tænkning komnicr i Strid 
med Jesu ellcr Paulus«, saa sigerT 
jcg dct samme. Tln de taltc om det, 
de vidste, og vidnede om det, de hav- 
de set. 
W- 

Damnatks - dkoktefpondance 
København i Juni 1918. 

Daan Sommer-. 

Nu Hur vi gaoet i 7—8 Maancs 
der ug tumlkst med Vrændselsvanskes 
l:gkzcdc1« Jg Kulde og set lasngsclss 
fukdr Von til Sonntaerer Kommt-. 

Lg hVad fik ui ina! Mag-et under- 
Ligt Nnkkomfnnfk af et Vejr —- tun 
ifke Sommerij 

Hulden er i du«-Tre- Otmld geneven- 
dc, Horden Lager Lmard Jg mutet 
as Torka mode-us Ewrncc llgc ef- 
tcsr llgc jagcr den over den med Kis- 
ljaäwd og Ekyer af Zaun-J og Zaud, 
der fyldcr Øjnc sag Mundt, Piner 
sig ind gcnnem Vi11d1ussforwkkm·IW, 
ask-Flor Stumm- gør Zkown og Ti- 
voli utilgaanelsjqo U Liwt trisl 
at lenkt Kort sagt, der hat naer en 

rigtig nwdbydolkg Sommer ---— foreJ 
løAFL ntcn nu lvaadcr vj paa Juli 
og August 

Folk dar faaet den Opfattulse, 
at bot er den nyopdukkede Stimme-, 
dgr c Skyld i det. Osg maaske hat 
du :.Ii-.-t. J- hvcrt Fald bar det væs 

rot holt rcnt galt, ester at der ude 
sfra Verdensrummot er blovet scndt 
os den ncrvnte Grandt fra en langt- 
rcvkkende Kanon. Og maaske er det 

den, der hat voldt Stormene og 
Kulden —- Ver nich Vi jo aldeles 

jntet 
Men man man dog ikke tro, at 

chrct afholder Fall fra at slytte 
paa Landet. Nach, saa kender man 

Købcnhavnerne dont-list Hellere en 

Lungebetændelfe i Fisker Petersens 
Hytte end en hyggclig Juden-der- 
tilværelfe i Lejlickheden i Hovedi 
studen. Badehoteller og Pekksionas 
ter Landet over san da ogsaa mselde 
fyldt til Ivimlende Prkfen Men gan- 

ske vist er en ftor Pakt af Gæs 
fterne fra vore wordiske Brsdrelande. 

Dyttidetr. 

For alle Vater, hvor der iikke 
hat fundet Reguleking Sied, er dei- 
naturliqvit Opgang i Priken at 
spore. Gennemfnitspriien for Mai 
aned 1918 i Fovhdcd til den 
Alsvarende Pri- i Mai 1917 shar 
for fthende Bauer sennemqaaet 
nebenan Stimmw 

Eule Wrier Efra 102 til 191 
Øke LIM- Imme sinnst 108 M 
M Its- Me MS M M M 
w, m u- m sc øki W- 

ilen, Lit 103 til 160 Lre tät-Jet- 
JLQX List til til Tre Zneiein Jed- 
nnelt :.«i til 38 Ore Literen, Use-, 
nalve Jg Gesteh-d (i Nenneininiv 
im ZW- tiil LZJU Ire diiloeL Mur- 
bmd 291 til Im Lise, Sees-weidl- 
ser lud til Ists Tre, Klipiiik 169 

til 256 Tre, Hvidkaal 20 til 36» 
Lee, o. s. fr. 

Ili andre IHusiheldningsksartikler 
er knn ltrnn See-be steiget fra 94 til 

l130 Lre Kiloet og Petrolenin fra 
324 til 64 iØre Aterem medens Kul- 
og Kelsuriferne har holdt fig nier- 
andret. 

Kartoilerne er nn slnppet op- 
lwad natnrligviis er kataftrofalt for 
Fattigtiolh og foreløbig kostet nye 
Kartsesiler 190 Kileetl Men keinnier 

Fililot Regnen, sont Land og Bn tor- 

ister og speider often falder Pri- 
serne linrtiqt paa dette niqtige Nas- 

;i«ingsiniddel. 
Forelølvig er lldssigterne til Vlrde 

tun snnm. Og desvasrre er Mis- 
«:1astiien allerede inesien iiaiveiidelig, 
ieln ein Regnen tem. Kam Amerika 

iilke faa sig seln til at lijmlne us 
nied Korn! Eller ital isi gaa en 

lud-, bmd og grønsagsløis Winter 
i Møde. 

Under de lyerftende Zørkeferhald 
liar der ineret en Drøftelse frennne 
ein Lilitligheden af at ftabe kun- 

ftig Regn, og det er irre-Unt, at dette 
Bunde ske enten ved Skydning med 
intere Kanmier'niod Skyerne eller 
prasttelse af Dmgeballoner, der 
lunde udsende elektrilcke Bengel-, sum 
fanilede Fugtickheden og fik den til 
at sfalde ned sont Regu. 

«Finanstidende« lbar ipnrgt Tr. 
Nielsen ved Meteologist Institut om 

haan Mening tned Hensyn til disk-se 
Jdeer og Bliiligl)edeii for deres Re- 
alifation. 

,,Slulde jeg,« figer Doktoren, 
»næone noget, sont er uinulsigt, 
vilde jeg nasvne den knieftige Regu. 
J Efteraaret 1914 regnedc det liges 
saa nieget lom det Pliejer, men Full 
niente, det regnede adskilligt knere 
end ellers — og gau Bombardemen- 
terne Paa Fronten Skyldem idet 
man meine, at Skydningen samlede 
Fugtigneden da gav Regn her i 
Landet :cn i denne tørre Rot-som- 
nier antager man famme Aal-sag, 
men niodsat Virkning. Zell-folge- 
lig hat der vasret Negn efter Bem- 
bardenienter, men lige san tit tum- 
mer der ikte Sude af Regu. 

Juni Regel liar de inange oite 
omtalte Forli-g været beoidst Zein- 
del. QI ieln oni man ille tun be- 
nasgte, at vix-sie elektriile lldladnins 
nei- er i Stand til at funkle Jng- 
tiqlied, tun man isolig naaitau, at 
det ikle zul iorslaa. 

Ten iernnitiigste Munde at inm- 
degaa Tot-le wa, er itte at frem- 
iiringe knnitig Regu, nien at iværks 
fastte kunstig Von-ding, lmve Bind- 
ineller parat sont tun pnnme Van- 
det ap, og Grøjteiz lwurigennent 
det tan ledes. Det er vaade den 
bedfte Økononci og den hurtig-sie 
Maade til Opiiaaelle af et Ressultat.« 

Dis-se Lagtyudige Beuiærkninger 
lyness je ikke lovende for Regns 
vejrszsplanerne Saa indtil videre har 
det nasupe været nogen Hast med 
at lade Kanonerne for at finde Sky- 
er ned — vi maa vist finde os i 
at vente, til der ad naturlig Vej 
kommex Reqn til »den tørstende Jord. 

—-—- 

Man tynes rent at glemme, hvad 
Paulus liger om, hvem der giver 
Regn og sfrugtbare Tiber af Him- 

Jmelen o. s. v. (Ap. G, 14, 17), 
) AK Red, 

»Forctlliigeii demde.« 

,,Kriftelig Forening for unge 
Mcknd« hat gennem de fenere Aar 
virket lblandt unge Danlke i Uds 
landet gennem en lIiiderafdeling: 
»Im-entnqu for berejxste K. F. U. 
Mæ'er«. Paa denneForeningMarss 
mode i Vekle d. 23. Juni vedtos 
ges dct at tage Napnsfomudkiug tit 

i 

»Foreningen der-ON oq under den- 
ne Fane arbetdes der laa i Beet i 
Udlandet — mäentlia de state dav- 
nebyer —- blandt unqe DanskeJ » 

Foreninqen Gar Kredle i M-! 
Getchavn og i de fleste større fynlke 
os W Wert der er 650 Med- 
kommen 

J sztdten for Felsenwqu staat 
Smdtermslter Mistw- when- 

havtr. 
« 

« 

Pan Tat-W tang Provst 
Mem Uachuh at virke for Op- 
utteslen at M tot uns- Dan- 

«- 

skc i Udlandct altsaa noget i 

Zmag mod Zøitmndtzmigssionem 

Tnrtidodemoustrationernr. 

Jsijgcidagsfløjcn paa Christian-Z- 
lmrg Slot er »du-net et yndet Val- 
smstizsstrd for cerede Medborgem der 
We can faa Rattoneringsskortene til 
at san til. J Flok og Følge og 
fulgt af Nysksgerrige troppcr de dag- 
lisg op fomn Rägsdagslokaleriie —- 

on Trputation gaar ind til Mini- 
ster-en og sank at Vide, at der jkkc" 
can gørcss mens, end der bliver gjort. 
Og Ums-ferne vcntksr udenfor, spils 
der Tidcn og bliver blot more fultne 
as at vcnte pua Junker 

Og for ikke at woran-strenge fig, 
bar Avbejdorne nu pan egct Ini- 
tiativ indført en Art Weska-end —- 

de futider ganskc roliqt Vasrkjøjet 
Kl. 42 om Listdagen og blivek borte 
til Mandag Morgen. 

Tit disfe Foreteelser knytter «Fi- 
mindtidende« folgend-c formtstige 
Toimhe: 

»Ist Vidner um eiqørgelxig Man- 

gel paa Forstaaelse, naar der i Disse 
dL,I-c-folkningslag agiteres for en For- 
øgcslfc as vvor Vrød- og Smørratios 
net. Ganer vist forctages disse De- 

monstrationer foran Rigs-dage11 ikke 
Welt uden Grund. Demonstrantckne 
kan ikke opretholde deres vanemæss 
sige Levefod oq findet det utilbørs 
ligt, at de sskal lide under den Krig, 
det bohager uogle udcnlandskc Esau- 
vinifter at hol-de gaaendc. Dcri kan 
de sfor faa vidt have Ret. Mcn vi 
maa alle døje Assavn for Tiden, og 
vi maa regne med Kendsgerningers 
ne, fom de er. Og da gives der in- 
gen Pardon. ,«Det gælder ikkc lænsj 
get dort Velvcere, men vor Essi- 
stens. Kan vi holde ud paa den; 
-Sma-lkost, Ider er rationeret, vil vi. 

ogfaa kunne faa "!Lys, Brændfel og 
Avbejdömuligheder. J modsat Fald, 
mar vi intet Landbmgpvverfkud 
har, trues vi of langt stsrre Nød 
end nu. 

Wen de, ifom er misfornøjedy 
runde jo for Reiten W m Reiss- 

« 

tilladelfe til Svevige eller Øftrig og 
tiflsbniuge deres Weekiend der. 

Det er vist egentlig Zagen: Ar- 

bejderne var efterhaanden mmet saa 
vidt herhjemme, at de levede om 

ikke over Evne, saa i hvert Fald 
over Stand. Dei bedste Stand naar 

f. Eka Einbedssolk skrabede Mar- 

garine paa Vrødet, og Lammostew 
hvor andre maatte nøjes iued Fris- 
kwdellekr Og dette Velvære rummss 
de mere end een Fore: Alle PengeL 
ne gik til Fødevarer, og usu, da derx 
er Smalhans ·i den store Das-hole 
ning, kan man ikke ret godt finde 
sig i Jndskrwnkninger 

Og alligevel —«baie de gamlel 
Tiber fnart vendte tilHagey saa var( 
baade Smørret og Lammestegeni 
d’Herrer velundtl « 

Edward Spore. 
i 

Tclmvclseftukct L. P. Niclfen i As-; 
famkolonieth Sautalmisfioncm ded. 

Jst-II Zuntaltsmn er, sum 17H 
Juni nusdbelt, tnnnnet Telegmnh 
nf«:s. it. Juni, at Tehavebeftyrer LJ 
P. Nielfen er død efter 6 Dages 
qutfevetx Teleqmnnuet Imaede Kie- 
lksnlnwn H. Juni 

Det er et lmardt Zlag for Zan- 
talmj—Jsio-1en, der hernked har mi- 

stet en dtmtiq klitedarbejdey og det 
blinkt ex tungc Zaun for hast-J un— 

ge Abtritt-u Klmcdimy s. Justefem 
sont eiter to Ilan Ægtestab un fid- 
der ene nted en lille Dotter i det 

fjcrne xltissant Netop tm var Ko- 
louiengi Beslyret«, M. A. Pederion, 
af Helbredshensyn taget bort og tor- 
lader definitin Missionsmarkem og 
den nye Beftyrer, Gausdah er, fau- 
vidt vides5, ikke ankommet til As- 
sam. sOg de andre Missioncerer er 

fortnentlig alle bortrejjt til Bier- 
»gene.' « 

Lars Peter Nielsen var født i 
Lindknud Sogn 21. Oktober 1881, 
var i Gartnerlære forfkelltge Ste- 
der, derefter Soldat og fik i den 
Tid Missionskaldet 1908 blev han 
sendt til Santalistar hvor han vces 

sontlm lmr opl)oldt sig i LlLssantkw 
losnm nq i de sei-m- Aar ledcde Ar- 
lnssdkst i Morkmi Tel)ave. 1916 Eg- 
chc lnm Zygcsplejersten Frk Justes 
sun, sont i 1912 var reist til Mis- 
sjuuiimmlcn 

L. P. Nilklscn hørte til de stille 
Naturen-, sont jkkc holdt as at trcesl 
do freut cller tale osfontligt. Han var 

pcm Bosøg l)erl)jenune-i All-l og 
nandt alle, der konc i Vcrøring med 
limit, lusd sin tillidvækkende, paa- 
ltdoljgc Person« Han var med i· 
Enldntlsrtnisdsioncn i sk. F. ll. MJ 
Xiulnsnlnwih og lsørtc til den suwa 
run- Krch der as trocnde Solda-! 
tut- (Jngksniøt«). Da chaöcrite i 
:’l-:(smnkolouion blev betroet hans Le- 
ise-lich skcto der stratis ou Vcnditth 
xdct de stasrft sorsøtnte Hauer kom 
i and Orden og gav Missionnen en 

Jndtasgt, sont udcslukkendc hlev an- 

msndt til Damme-:- Forbedring. Men 
Niclscn —- og sein-re lsans Huftruk 
sont Medhjaslp — tog ogsaa et Ar-! 
beide up for Guds Rige iblandt 
Trinan mangc ældre og unge 
:)lrbe1·dercs, og dette Arbeit-es gode 
Fragt hat« man bestrevlst i et Brev 
der er at lasse i det sidst ndkomne 
Nr. as »Santal-Posten« (15. Ju- 
ni). Han bar sikkert faaet den tro 

chsncrs Løn. Gud glæde hans Sjcel, 
oq Gud troste hans cftcrladte Hu- 
stm 

Hver Gang en Missionær bin-, 
fkmr Epørgssnaalct om Eftcsrsølgei 
rcsn en sasrlig Brod, fordi der er saa« 
fcm ellcsr ingen til Afløsning. San- 

Italmissionen har i Øjeblikket ingen 
»Afløser for Nielsen blandt sine eg- 
ne af dem, som er derude. Men vg- 
saa dctte ved Missionens Herre,der 
kälder Arbdjderne til sin Vingaard 
og til sin Glæde, alt «i rette Tib- 

Poul Oldenburg i 

»Kr. ngl.« 

.-- »Was as Glaqet rammet 

Kastet haardt til Jord. I 

synoer Madam Det blev vl min- 
dct iony sda Telogmffen meldte, at 

Lunis H· Robertfon var falden i 
Frankrig den 26. Juli. 

Afdøde var født ved Davei), Neb» 
men er oipvokfet sher i Custer Co. 
Vloo indkaldt fidfte Efteraar, lau 
genncm Vinteren i Camp Funfton 
og sendtes tidlig i Februar til 
Frankrig. « 

« 

Det var et tungt Budfkab foi:, 
hans Moder og Vrødre og Søftre, 
fom alle bor her. 

Søndag Atften den 11. Aug. 
famledes man til Sorgegudstjenes 
fte si Mafon City. J Service-Magd 
bleg den blao Stieruse ombyttet med 
en’f-orgyldt. Et Kor fra Vyen les- 
dede Zangen Der blev hsoldt en- 

gelfk Tale of Past· C. H. Sohmidt 
og Past. Schon-k. En ftor Forsamq 
ling var mødt baade fra Sihermcm 
og Cuftcr CountieT Man figcr, der 
vor over 500 Wenn-eilen Modet 
holdtes ude i det frisc, og i den stil-. 
le Aftentime lød Ordet om at bete-. 
de fig til at mode Ifin Gud 

sLouis H. Robertfon var aOf Na- 
turen ftille sog brumka han var 
hloven forfrommet til CorporaL og 
nu hvilser hans Legeme blandt de 
mange faldne i Fronkrigö Jord, 
hvilke har givet deres Liv i Kampen 
for Frihed og Ret Herren oelfigmsI 
de forgendel 

C. H. Sc«hmidt. 

Anat De er i Thikago 

bei-g det kristelige Ungdomsbfem 
1652 North Rockwell Streckt lige 
over-for Ebenqu Kike. — Dunst 
Madlcvning. — Rimeltge Priler. 
—- Godt Selstab i byggeliqe Om- 
givelfer —- Telefon Armitage 8738 

Stier-. 
Et Par Joch Mund og Halm-, 

kan faa Plads straks paa Dom 
Evllege, Plain Nebr. Skriv til 

L. Ox, Laufen 

mekmg Essig-W FEMM 
What did we pruni-e out day-? 

Just this: That every minute of the day, they are sacrificing themselves for the sake of 
Liberty and America—that we’d be back of them to the last dltch, to give them all the 
« tools" they need to liclc the Kaiser. 
There is only one way to make good on that promise-— 
and that is for every last on,e of us to put in every minutc 
of hjs working day where it does the most good. 
And there are not just minutes hut whole days lost every 
time a man change-s his j0h. A man has t» he found to 

replace him. lle luses time in moving. Ile takes time 
to catch on to the ways in the new jilant 
XVhen a manufacturcr needs more men, it is his thty to 
the country as a whole not tu disturh plants that are 

engagcd in essential war work. but to get the Eos-rn- 

ment’s help in finding men who can be taken from less 
important work. This can be done through the l«"nited 
states Employment service with 500 brauch oiiiees and 
20,000 agents of its recruiting division. the United States 
Public Service Reserve. There is no charge-and the 
Service is now placing 200,ooo slcilled and unskilled men 

monthly. 
Teil your labor needs to the local Examiner--in-Charge, 
iocal agent of the United States Public Service Reserve 
or to the Director beneer at lVashiugtoiL 
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co.v-J-J-«-.s««7-:,:1 Fose »U- wuviwzvo os »u; W-» in- 

»Danskeren« — Bleir, Nebr. 


