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Danmark 
Ufnudsjctst Gennemgaaen- 

de over Middelbøst Fra 95 sag-- 
kzsndigc hat- Det statistiske De- 
partement modtaget Indbcretujng 
om, hvokledes de Unkenng vix-s- 
tiestss Amt-oder stod den I. Aug. 

sacht-»kleine 
Smn llelned visier Bedømmeli 

set-ne fortsat Promgnng for sæds 
akgrmlerne, nmaskcs med Undtas 
gsslses ak H vtsden, det- enkelte 
stedek synes at skukke de store 

Porwntnjngek noget. Pan Øerne 
er Boddmmsslson dokx snm Holla-d 
den gamme som ved sidste Ind- 

bcsrcstnjng for dem-e Mcnsdin 
Rughjistpn (6. Aug-J ori 

ds- flosv Bgnu ak Imndvt paa- 
lnskxxndt I·db,vtt(-t syncs nt bli- 
ve stät-re ond ventet baade pas- 
Oome og i Jylland 

Vinsrsmdsen visor pim Her-ne 
Promgnnix for alle Akte-unsers sakr- 

MZ dog for Ikyg ojk Blend-Sind- 
I Jylland vis» Hin-km Frem- 

gnng, mode-as dedmmelspn km- 
dcs dvrijxe susdnfgnider ssr vite- 

sentlixz »An-andrer Dog vis» 

Boqhwdo Smsrk Premxxxmjr. sag- 

1(-d(-S at der nn er Udsijxt til 
dedkslhciSL 

s- 

Kadix-umwo- 
Paa Øerne oc- dor nu Pdsjkxt 

til esn Lod Middellmst ak Rod- 

krngtmx Icnn Gnlenjddisrncs text- 
msr jkke til at give Midskstht 

osx viger ingen Prpmganjx 
I Jylland » Isdsizxfeme mitner- 

lowsnde Kartoflek. Kuzuer ozx 

Tnmjps lovek dog Middelhøst· 
Dekjmod staat- Runkelmek og 
Gnlerødder ikke godL okx IMME- 
tssme er korrinjxet km- Kunkel- 
merne siden sidstcs Indbesretcsi-m. 

km klpro Birne nk Land-It kla- 

Leg der over sum-Ia- Angrssb nk 

skadssdyr. Kinlwodsflmsnsi Laer 
Aadselbillek ojk Smelderlarvcsr). 

Uf- os- Wirst-. 

Mtkngdeudbyttkst nk list m- vie- 

isontlig ucorundket tm sjdste Be- 
ketninip Dette er over-alt over 

MiddelbøsL Dei san-Ins- meldet- 
Icvaliteten — mutig-e Sie-der endog 
rot betydkligt — for Ager og 

Engl-us paa Oel-ne- og kot- Anerbi- 
i -1)·llnnd. 

Dekjmod blev lndbjergnjngen 
at Enghkset ikke tjleudebmgt in- 

den det mtadigse Vejk og er sinc- 

Stedek idylland jhkc Ulendebrugt 
endnu (6. Juli). Der sidst biet-- 
gede et- i disse Bgne blevet It 

weget ringe Kam-et- Pka skekns 

egnen meddelos der mledos, at 

»Im-set at den ellors gennenk 

zagend-z ison Avl at Bogbø er 

blevet dolvis Mel-ich Bakeltie 
hu- becyndt at køke III-et i til- 

ikldiso Holler i Bogen-« 
Cursum-keine statu- tourinligt 

dveknlt pas Grund at den kitze- 
ljge Regu. OM Bktekgmsnias 
gen i längs-ne Iover godt. z 

x. I. U. Um sommn os leimt-·- 

plsstls. De man-te Ant- gamle Pla- 

ner um en Ic. P. U. M·-sotnmer- 
than- og um exzen ldmktsgmntl er 

pncleljg lilcven til Viklcseliglmcl 
Ic. F. U. M. lmr i smmnek kssbt 
12 Tät-. Land Grund (t0 Ganges 
Konzwns Nytnrvs størrelse, tm 

Gange Racdbusplmlscns) for at 

beplnnte dom- Akeal ask for der 
It udlæqgv Podboldbaner 08 
Plscls til enden ldkæi. 

Ic. P· U. MS Grund lisger i 

Illmtlmp langs den Bek, det- ad- 
skillok lcøbenlisvn tm Gewicht-, 
10 Minuttem Gang kra. Bis-spe- 
bjerg, et Icvnrtem Cyklelcyrsel 
km Trianglew løvrlgt vil jo 
spokvoqnslinieme ad Aste blive 

korlenskecle ncl Lyngbyvizj nq Pres- 

deklksbokgvej. 
Nun Icøb og Anlasse konnt-,- 

Sammetk vil de 12 Tät Land 

antagelijk ging Poreningen i 200.- 
000 Kr. Man vil orinclrm lustw- 

lotles K. P· l’. 31.8.Mo(llemmer 
i Pjok rlmlkkeslp Porpiiinisens 
Drlktsumlemlcml pag 65,000 Kr.; 
clor inrllmm 70.000. l Aar segnet 
Clet luulmsmskmäis lleCsrglinrl til 

at knnne nnd-mass Bostyrcslgon 
link imåtllerticl vylig lienvenclt sizx 
til alle Poreningena volcsne Med- 

—- 

xlennner og komelnaet dem at tage 
der-es Aktie til den nye sann-Jer- 
liave Den Tanke er kommen 

op, nt lnsert Mekllem knnde give 
en Tiendedel nk en Manns-de Gage 
til slet gtmse Nynnlka. 

Bornholm-les Kul. Aktiekapj— 
taten totdobbsr. Aktiesolskabet 

»Bornliolnis Icnlværloer« nklioldt 
2. Aug-. Geiitkralkorsaniliiig, hvor 
det vedtnges at ndvide Aktie- 

kapitulen kra M til 1-2 Mill- 
I(r. lldvidelnen Wu- sinds-endig- 
kxjort us den stigende Arbejdsløn 
Det siplystes, at Anlusget ak skalk 
ten ved Basle, som bar stiunet 

pas ist linle Aar-A Tid, nu er san 

vidt fromme-. of Knlbrydningenl 
kan begynde til Efteisaaret.. 1 Det er kigtige stenlknl, dei- er; 
Tale mn, men de wen-er knn till 
Il. Kl. esngxelslce lcnl il?ktpnd.-Iels- 
vnsrdL Ainetsichnsliss lcnl link 8— 
9000 Kalorier Brmn(levnkrdi, gode 
Angelle Icnl f5—7000 ojz de horn- 
lmlmsko 4—500() mssd 10——30 pCt. 
Aske De er alt-Sau ikke san helt« 

daarlige. l 

Lejerne mein-R at indelmlde es.l 
200,()00 Tons, men du de alle-, vill 
blive anvendt i industrielle Virk-: 
somilieder pna Bornholm, keins det« 
ovrige Land knn indirekte Gavn 
at· Icnllene. 

Bedenke-m Indre Mission I 

Anlodnjngs at Amboretninkon 
,.I(irkelig Porening km- indre Mis- 
Sion i Ksilwnliavn" lim- nylixx nd- 
sendt ein Aarslderetninzx km- l912. 
Dei ei- en Boe pim 92 Hishi-, i 
livillcen stoffet er ordnet klnrt 
og overskneliLL gnn at man for- 
lmldsvis let kuiir et Lodt Oveks 
blilc over det store og mutet- 
tendss Arl)ss·j(le, Alcriver »Nun-« 
ak 1. Ang. 

l)en sjdstss l)(sl indelmldor kor- 
te Beretninjzer om de ll fnmkeL 
like Virlcsntnhetler. der »staat· i 
Tilslntniniz" (k. Eks. søndngsslcw 
len, Mag(1aleneli·jenimet, Ic. P. U. 
M., K. P. l,7. K., Mist-innen blnndt 
lijesinlksse Mit-nd, Missionen blandt 
Icvindelige Arbejdere o. s. v.) De 
kleste at diese Virksmnlieder nd- 
sender itnidlertid sazwkilte støkre 
Beretninkek, m et de ilcke nier— 

met-e alt-il omtaies bei-. 
Deritnod er dei- Grnnd til at 

dvitsle ljclt nwrmeke ved dien køks 
ste sit-irre Halt-del ek Bei-emin- 
Ken. som drejek sitt am det exem- 
lige Missionsarbejdm Bymineim 
nen. livmstil bl. a. owns Miser- 
»lc-irlceng Knmliasr". 

Ilvnd det- da ntmln knldek i 
Øjnene er den støtte Eise-owns 
der i det sidste Aar prægek Ar- 

bejdet· Det gieldek Antellet at 

Bytnissioiiteverne, sotn nn et- mutet 

op pas det helt aneeelige Tal 
at 37; og det Damme gielder os- 
saa »Ich-ken- Icoksliær’, der ved 
Aerets slntning lieu-de 367 Kot-s- 
brødke og Kam-atra en Frem- 
gang pas 56 i Lebet sk 1919. 

Ak andre gltkdeliise Rande-ger- 
ningek liegt-ei- umn Uække til det 
nye kristelig-soei«le Arbejde i 
den indke By, sont i Hätt-ernster 
1919 blev paabegyndt at den 

tidligew seinem-r i Ic. P. U. Ic., 
Prolcen Bdel Libime De mange 
»sa-kljge Viklceombaler", som 

Indre Mission link taget op i 
de gener-e Aar (bl· Kommnnekunlc- 
tin-tiefen lluvnearbejdiere, Unans- 
tøkeiy Padriksakbejderd ei- ble- 
vet kam-get med et Arbede blandt 
Postbude, og det »trykte 0rd" 
nam- nd til stadig kleve 08 klem. 
Vi notever oS t. Eke. at »søn- 
dageblad" nnndltoinmek i ben- 
imod 118,000 Bksemplarek· 

Alt dette er nieset gis-delikt 
og vidner 0m, at- Københevns 
Indke Mission tkods eine 55 Aar 
stadig er ljvslikattiß. Men eet er 

sitt-seligm- Regnelmbet ndviser set 

Undenlmd pas oyer 9000 Kr. Det 
bøk blive nndekledea i Fremtidew 
l erlceliglwden ei- det tot-bewen- 
de, et et san atort Ascheij Acon- 
tutstsen og »sikem« dog nnd- 
taqu iklce en Gang link las-met 

100,000 Kr. i det korløbne Aar. 
Uenigheden txt-enger aubenbekt til 
i langt luijere Grad end hidtil 
et Lan Øje kok det store Ariusde 
Kolmnlmvng Indre Mission Lein 
og til at oft-e langt bedre dertiL 
kot- at det ikke skal liindres at 

Mangel pas de kornødne Midletn 

»steigt-as Ihn-«- Wes-ko- 
lonj. lndvielsen ak Kolonien for 
smnn saftig-se Icnl)enllavnekbzim. 
lndviolson nk Frelsens Hier-s Som- 
mcsrknlonl i (l(-n lidllgere Bnggekss 
mindelejr pkm stark Magleby 
Mark fnndt stod den Il. Aug. 
Et- Ali-innere Yojr til Fest i en 

somnuskkoloni kund» ikke godt 
tkktlkohn Geman pn Fliigalle 08 
under .l«)rq)()rte med dortil ,l1;l- 
ronde ,.Voll(()nnn(-n" svingede 
nnsvnte Ditgx Hi Russklce Antomos 
lbiler med Fressen okx (-n Rmkke 
landns lmll)n(lt(- jnd pna den 
zahm-, sollmskjnnpde Plads mel- 
lem dse mange nymalede, Held- 
brune llakakkety der nimmer sto- 
re sk)is(!st11(1r 02 0pholtlsrum, l»v- 
so Sowsuch mod livjdlalcerede 
Zeugs-, Ukonomihygning og en 

Icmnmandnnmlmbsbygnlng for 
Slnmokkieprerne og d» kvlndeljge 
P. Il.-soldat(-r. disk skal være Pat- 
og Mot- for do mange sinnm Pus 
km Howdstadens misrlceste Bass- 
gaardv den lange-. lyse sommer 
jgennmn 

Bkjrnpne gnv de Indbudte Saa- 

dannc IIurra, som knn gladc og 
tilkredscs Bist-n kan give-. Oxx Pres- 

spkotogmfornp kllc travlt med at 
tagt-. dpm af· pan den storp Tum- 

1eplads. lnmr de lim- devess Gras 
og san(llmsqer, lenpk mod Ich-l- 
Wr og llellis on Uns-Her at« Gyns 
gest-. Dtsr or 70 Beim pan det 
bin-te Hold, men til nieste Aar 
skulde got-ne 53—4 Hold, livekt 
pan 125 Rjirn i Äldoren 21X2 til 
7 Aar-, nd en Maaned üd Gange-I 
og nyde Amageks kriske sand- 
lnkt. snlskinmst ng dot. gode Po- 
der. Prplsons Hans bydor paa. 

Men der kostet- ,j0 Forme, ok» 
Underslcnd er der blos-et ved Ind-- 
retniniz ak Lejrem — san Korn-J 
wand-HI- Povlsen lmd l den ljlle, 
oklterende Title, lian holdt til 
Fressen om smmnekkolonjens Til- 
l)livelses——()plysnings-k »Nat-t." vak- 

sentligt bat smeddelt i en tidligosm 
Artikel — san mindcsliqt nm Hit- 
opknkdrtk von-, Lasset-se til os- 
saa at støttis Ekel-dem Ilmk i 
(l(-nn(1 codes Sag-. 

Ved Prokcmtcsn spillode F. Ha 
Kadetskolens klinlce Ork«ester, i 
hvillcot bl. a. den tidligere magi- 
nkis bøjtnant Vassilisew der haf- 
vmrekt Krigskange i Homerød 
bejrety nn et- tmadt ind. 

Pol-an Talemtolmn dir-r wu- reist 
pas Kolonicns ,,«I’0rv", var nu en 

Del af Amgekldnds Gaardejere 
og P. III bjmlpsnmme Naboek’ 
kommet til Stedcx endvsidere ist-W 
Btatskaadinde GnmeL Kandidat" 

Nimm-, Icancellirasd (.’-arls(-n, Pro- 

prietwr seht-stier, Munilcdircsktør 
Blilers km 1. Regiment, Dr. se- 

«bested. Dkagøty Gmel-er Øktens 
blsd In. kl. 

Icka at den kvindtllike so- 

ciclsckketcy Usjor Helga Haut- 

sen, bsvde lyst Velsignelse, nd- 
talto Oheksekwtær, Oberst Julius 
Nioben Raub-et ow, at Kolonien 
mutte blive til Lyklce tot- Tit-zin- 
dek at W Bøkn gennem Anean 

Glis-fern Kommende-r Povlaen o- 
hcm Eustm talte ljgeledes og 

brsgte bl· a. en Tals- tjl de 750,··« 
000, der liade købt den ljlleE 

Blomst paa »smasbørnsenes Das-« 
oix den-ed bidraget til Sommer- 

koloniien, og de nedbad Gnds Vol- 

Siqnelse over dette Prelsens Haus« 

nyo, qode Hjom ......... 
Icort oft-er list-te den lange 

III-like at Anwmobilek med GE- 

Steknse under Hurkamab tilbago 
til Hovsdatadsem 

ktvlc Chr. Glut-do eifri. Pro- 

fessor i nystemutisk Teolojki wdi 

Icøbonlmvng Universiteh ()hk." 

Glakbm skigsik Mik. »Kr· l)gbl." 
den l. August ved Dødem kun! 

45 Am- gammei. 
I 

Professor Glarbo vuk sisn ak 

sogneprmst 0. N. Glsurbo i Tok- 

kild. Ren blev Kund-Mut 1898 ask 
erhvekvsede qu 2 Aar ekter Uni- 
versitetets Guldmedalje for en 

toologisk Akbandling. I 1905 or- 

hvervedo lmn sie den wohij- 
skes Doktnkgra(1. 

Alls-rede- 1899 Inn-de chkm optis- 
got en I«asrerv-ir1cg()111hcs(1 vmä 

Bluuqaurds seminarimm sum lmn 

fort-satte til km- fim Am- si(1m1. 
1910 kik bxm Ammffelse Wil 
ITniWrsitetot Horn Domsnt i Hy- 
tostnmsentlig Exojxesw ok- Wimpka- 
ttks 1916 tsil stilljnmsn Rom Pro- 
fessor i :1yteste«matisk Tmloxzi. 

- Af hans litterære Arbejder er 

»de- nnsst bekendte »Den Miste- 

Ilige Erken(l(-lse", »Um-til og Re- 

»ligion·«, ,,Rc-ligionsl1istorie ug 

Teologi", ,,«l’ro og Linn-T 
Den At«(lode, dot- viir ttgxlkt, 

vnk Brodpr til de to bekendte 

Juristen Landsdommcr Gunnnr 
Glitt-hu og 13)-r(-t.s(1()n1m(31· N. H. 
mai-im 

Kongeparret i Jylland Bn Vi- 
sit. pag Tirsbæk Vejl«e, 2. Aug. 
Gnnske uwntet dnkkedc Kotige- 
skibet »l)annel)kog« Søndag Mor- 
gen krem i Vele Pjord ndkor 
Tirsbæk paa Pjordens Nordside. 
Pisa sydsiden sejlede en Band nd 
til Kongeskil)0t, og Pru Direk- 
tøk Eunson-Mjiller over-value 

Dromxingen U1 smnk Bulcs-t Ro- 
set. Kort eftcr gilt Icongepiirrpt 
i Land Ior at Insszsge Ilofjmgok- 

mester Nergaanl ozx Prue zum 
"l’irsbæk. Om Eft(;st·111iddageti kor- 
te Ilokjægekmosteren i sin Auto- 
tnobil Kotigen til -lellin;x, livokf 
Majestæten oplioldt sig paa Kon- 

gehojene og jovrigt vistes »m- 

kring ak. Semimirieferstandssrthr- 
dam. 

Este-t- ot halvanden Time-s Op- 
liold i -l(slling korte Kotigen til 

Vole pnn ot Besog i Amt-Waar- 
den. l)(sret"ts-r begav Mnjmtæten 
sig om Bord, livor ROHR-Ferme- 
ister Necsrgnnrd og Prin- deltokz i 

)Tnklet. I Mokges Kl· 8 afgilc 
,,Dnnnel)mg" til Aal-bus. 

l 
» 

Ankomston til Aarlius. Da 

chongoskibcst »Dannel)rog" -i Gast 

lPortuidclagss stod ind gennemAars 
husbugten og var naaet saa Inngt 
;soin til Unten-dein mijdte det en 

IBskadre pua en Stieg at« Aal-has 

isejlklubs l«)-stlcutttsre, der var 

sejlet Iconpgseskibet i Mode. Da 

Kotigen Viste sig pna Icommandos 

l)roen, tog lclubbens Por- 

mand, Konsul Anton C. Nielsen, 
Ordet og bjtd i en lille Tale Hs. 

Majestæt, der er Æreskormnncl 
for Iclulilxkn, Velkocnimen til de 

·j»vclslco Strande; lian slnttede med 
ist Leu-, der besvarodos kra alle 

l«’arto»j»no, og ektorat Kotigen 
med kraktig Kost havde bkogt 
Siejlsportmmndene sin bjerteljke 
Tak for den smukke Velkomst, 
Vendte ihele Lystsojlerssskkidrssn 
om og eskorterede »Dannel)rog" 
til Aarlnts Ilavn. 

Pan den klagsmykkedo Hin-ne- 
hds havde der ved 2-’l’iden 

samlet sig en tusindtnllig Men- 

ttexszlienuisnzzde7 og pnn den nfspikp 
rede Plasds met-most Bolværlcet, 
sanes Generallkijtnant Lembcke 
km V.ibot-g, den konstitnewde 
stiktamtmand i Skn11derborg, 
Kontorcbek Ilvidt, og iøvrigt alle 
Aarhus Byksi oivile og militæke 
Amoritcter og en talrig og kost- 
klwdt Repkwsentation kot- Bor- 

gekskabktz lige for-un Land-san- 
gen stod en sue-; Votcranek nn- 

der Vnabpnbkødkenes gatnle.k’nne«, 
og i en stot Halvkkeds rundt om 

Phde liade Bestyrelserne sog 
en Mængde Medlemmek ak su- 

godt som- alle Byens Posseninger 
tax-set Opstillisisz, nllo mod Partei-. 
stkaks efter nt lznndgangen var 

last, gilt Kotigepakret i band, 
Lulgt sk den tangere-nie Hoffma- 

slkaL sitt-längsten Grev Prijs og 

Hokdame, Erk. Urovetili()k)-()nste11» 
sehioki. I Manne Weka rungede 
de komm Ilukknruul), og Kotigen, 
lder var i Admiknlsnnikokm og 
litottode sis til on stok, hilste 
ismilende og nikkende til alle si- 
der. Kongeparket gilt nu rundt 

og ibilste pas alle de Tilstedevæ— 
ten-de, 08 idet do kort ekter 
oteg til Vogns og kørte gsennem 
den flsgsmyklcede By til Mak- 

selisborg, udbragte Icontorohek 
Evidt et Den-, der besvaredes 
med nitoldisxe Harren-so 

Mic- Ujslp M Dittis. 
Organisatoren nk den danske Kot-« 
legwhjælsp Dr. Alkred Th. Jor- 
Øeusem blev korledisn Dag bndt 
Vollkommen i Universitcstots Pest- 

lisl, bvok Reprmsesntanter for ni- 

le de Korporationen Rom liade 

kaaet Levnksdsmidlok tilgendt km 

Danmakk wu- til steda llnivekc 

Sitetets Rolctor Rolmsind taldmde 

i lijerteline Okd Dr. Torenan 
km- de storcs Volgeminmm der 
cennem den dank-ke- Kollege- 

leælps menneskekperlige Aktion 
var blevet saasmange Kaldsklas- 
ser til Del, hvorekter Repwsen- 
tanter for de forskellige Kald 
l)(-t0nede, at Danmarks kraktiige 
Iljælp maatte vurdepes saa me- 

get hxjjerkz som ogsaa andre- Lau- 
dks havde fasset Hjaslp fra Dan- 
mark. 

I)r. Jurgensen tog derekter Or- 
det oxz sklldrssde Dimskernes Be- 
stræbselser for at zsde det nødljs 
dende Osttsjg, med lnsilket hans 
Hjemland havde den oprixxtjgste 
Medlide11hed, ydeklixzeke Undek- 
stzittelse 

Zog-defle Distisk Iconsul i 
Ilorten C. B· Andersen er ak- 

gaaet ved Døden, 66 Aar gl., Ak- 
døde var i en Aarrække Medlem 
at« stortinget I 1872 oprettede 
hsan ,,Illustreret Pamiljeblad«, 
hvis danske Udgave blev ak- 
lnksndet til »H·jemmet-". 

—- Fnrsqizzsleder Leopold Hel- 
weg er Kredit-Z den 6. August 
akgaaet ved I)0«den, 69 Aar gl. 

— Fhv. Postmester j Rønde 
s. H. sprensen er Predag den 
6. August akkgaaet ved Døden i 
Kobenlmvn Han tog km- 15 Aar 
siden Hin Aksked efter at- have 
været i Postvmsenets Tjeneste i 
56 Aar. 

— Inspektør og Bibl-intel(ar 
ved Kcsbmcandssksolen i Icøbenii 
lhavn Emil B. sechs er afgaaet 
ved Døden, 65 Aar gl- 

Vet Is. kristelige seminis-ist- 

lins-de pas Nybotg stund- 
sBlandt de tilbagevendende eur- 

llge sommermgsder paa ,.Nybokg 
strand" ltak seminarjstmpiderneI 
lige km Institutionem kørste Tjdl 
hakt- dekee faste Plads, skriverl 
,.Kr. Dagbl." at· 5. Aug. Ige11-» 
nem 16 Aar bar ea. 35 pCt. ak 
Danmarks seminakieungdom Hok- 
lcet sjg til disse Møder, san at 
det samlede Antal ak Mødernes 
Deltagere kennem Alarene skal 
tælles op imod 4000. Plere og 
flere bar kaaet Øje kot· dens Bis-I 
ty(lning. og deres Taleklister korI 
de gener-e Aar omkatiter klere og 
lklere Mænd at· den største Be- 
Ltydning kor Kirke og skole. 
! Ved dette Mede, der omkats 
Jter 4 kulde Dage og var bygget 
paa et Progyem, derstog Ege- 
ligt IIenszsn iil alle berettjgede 
Räder, var det- et ntvivlsomt Seer- 
ken(le, at Missionen l Hedningei 
land fjlc en kremskudt Plads; det 

folgte ganske naturlsigt med Ti- 
den og dets Udvlklingsstadium, 
hvortil Mødekne igennem den hal- 
ve Menneskealder et- naaei. Pore- 

drag og Porhandlinger om keg- 
ljge spørgsmaal indtog den. 
PladIY der tilkotn dem, og der» 
var nendelig Tid til krit sam-: 
wer- Det sldste bevjrkede, at 

Ploklcen blev rystiet mlmlndellsgt 
godt samtnen, ng da de gvde 
Elemente-r sen akgjort var de do- 

minerende, blev Resultatet enT 
Porøgelse sk Mødets Impulsek til 
de ·enl:elte. « 

Menge at de Ord, der kaldt, 
var lødjge og vægtige Adskjll1·- 
ge Poredrag kotn som en 0ver- 

.raslkelse, idet et Pak ak Taler-ne 
i sidste Øjeblik kilc Ponllindring. 
stor var der-for Glæden, da Kir- 
lkeminister J. C. Obrjstensen niest- 

H 

Feidste Dag programmwssigt ind- 
kandt sig og sidste Pormicldss 
holdt sit vakme og kundskabsrlse 
Poredmg om »danske Kirkebyg- 
ninger« og clet Liv der lieu-de nd- 
viklet sig inden for og uden m 

disse. 
Naar Deltagerne nu i detts 

Øjeblik skilles for at begive gis 
hjemed, er det et almindelist 
Indtryk, at de rejser mecl Gliede 
og Tak, for livad de her mocktk 

get, og det tyder jo 11tvivlsout 
i Gemme Retning, at see mange 
sætter hinanclen sttevne ed Am 
til det. 17. kristelige semimritik 
møde. Cler agtes akslmldt i IM 
pkm Nyborg stkand. 

Rughiisten er beWt kleke 

steckt-, sanledes paa Vihokg-Bg— 
non og Gerne ved Paaborg. skkii 
ves der 2. Aug-. Udbzsttet tex- 
ner sig til at blive godt. 

Erk. Laugelands Taste-new 
Menge Legatexn Løkdag den TU- 

.Iuli lilev akcløde Pkk Mangel-mä- 
Testamente aabnet i Aalbokz 
og det viste sig i Pølge »Ale 
stiktst.", at det indselmldt Be 
stemmelse om kølgende Leg-net- 

100,000 Kr. til et Lege-r til 
vierdige og trwngende lllæncl CI 
Kvinder at« Jliddelstande11.l1jeI-— 
mehørende i Randers, 5000 Kr- 
til lsørneasxlet i Redners, 5000 
Kr. til den tekniske Skole sam- 

tnesteclss, 5000 Kr. til Meniglieckss 
hjemmet sammesteds, 5000 Kr. 
til et begin til kvjndelige Ps- 
tientek paa Kandel-s Keim-ais 

;-s)-gelius, 10,000 Kr. til et Legst 
til Udstzsrslsjaslp kot- i Rande-I 

hjemsmeliørende Kvinder, livis 
Poren-leite shjjrer til Haanclværlceks 

standen, 10,000 Kr· til et Leg-s 
til lkdstykshjwlp for i Aalboks 
lijemmselizssrende Kvinder. livss 
Porældre hjiker til Haandvinrkeb 

;stani(l(sn, 15,000 Kr. til Sein-mild 
itoreningen i Aalborg, 20,000 KI. 
til Aelborg Bxirnehjem for Pi- 

kzelx 10,000 Kr. til Aalbokg US 
nighedslijem, 10,000 Kr. til Atl- 

horg telcniske skole, 10,000 KI- 
til et Konfirmendlegat i Aelbokz 
10,000 Kr. til et Legat for kvlsk 

delige Patienter pae Aalboks 
Komnmnehospital, 10,000 Kr. A 
Aalborg «sømandshjem, losl- 
Kts. til Ic. P. U. M. i Alile 
5000 Kr. til Aalborg Bernelijslh 
20,000 Kr. til Kristelig Forenins 
fosk vildkame Børns Rednlos 
10,000 Kr. til et Les-at kor Bas- 
«j-0mt’ruer og Ausbestyrerinäet, 
5000 Kr. til Pængselslijælpen i 

Kjil)011l1av11, 10,000 Kr. til Hjetss 
met for Vankøre i Kobenlmvtk 
20,000 Kr· til Kronprius Preis-. 
rik-Pon(l«et kot- korulykkekle ki- 
skeres Blterlsadte og Ratsheng 
kondet, 10,000 Kr. til K. P. ll 
»Ic. i A-albovg, 20,000 Kr. til Pos- 

bedringek og Uclsmylming ak BI- 
dolfi Kirlce i Asalborg. «·s« 

At« Boets Restbehsolsdning op- 
rettes to lige stoke Legeter, et 
tilkaldeade vierdige og tue-Fes- 
de Icvinsiey som alene ellek ps- 

sentlsig ermekek sig som syersltst 
eller Husjomkruer eller pas lik- 
neude Maade og er thjemmelwkesk 
de i Aalborg, og et tilkaldeqcke 
kvindelige Rekonvaleseenter es 
lijælpeløse syge Icvinder i Atl- 
borg. 
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New Resdy 

sllie Book of Youtli 
Our Englislt edition of »Sk0vgaar(l-Petersens 

well known «llngd0mmens Bog". 280 pages 
bar-ge clear· THE Good Paperx Dumbly bound 
in gold stamped clot.h. 

Ptslcs Stsc not. 
As to llw characters ok the translation wo 

quote Prok. O. M. Not-lie, Ph. D., Pä. D., s. T. D., 
l«ltt. l).:— 

«’l’l1(s. trunslatjon has been made by the 
ltiunl of a master of English as well as 

Dauislt literary diction and Styls. AS to form 
it is at times exceecllngljy free, lmt yet tkue 
to tlns sum- of Ilte original -— —- "l’h(-. book 
is it troilsnrzs of golden thonglifs on the 
Hinun- inscl jitsoljlcsmi ol« yontl1." 

M spooial quantity prioes to Agonts and Bedenk 

M 
M 

Danssh Luth. Publ. Hause, 
Blair, Nebraska-. 
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