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bil Fbreren og Rikskansleren og til det tyske rikes reejeringsnedlemmer.
Derlin ife,

lei,Vosstr.6.

• I de siate år og like op til den sefleSt_e tid hnr.kinkens menn flere ganger
iorsökt å komme i forbindelse med I-Cikets ledelse eller med enkelte tonenngiv.a
ende personligheter i hdie stats - eller partiembeder for å fare frnm viktige
anliggenderefrn de kirkelige kretser innen folket• j'eres skrIftlige henvend-
elser har man ikke besvnrt,deres bestrebelser for personlig samt:?..le har vært
uten resultnt. Det vilde nå ligge nær å tie, og ayvise et hvert Medansvnr fOr
aIt som videre"vil skje. For et nedensvar bærer en hver kristen også Irea den
nåværhnde statsform fordi den er ham oalngt å gå inn for det gode og vitne
mot det onde. hen kjærligheten til mitt folk hvis mangehånde skjebne jeg som
76 åring fulgte med den dy"peste deltagelse gjennem mange årtier, og som
jeg i den nærmeste familiekrets hnr brngt store offer, bringer mig til enda
en gang åforsöke med et åpent ord.
Blandt de mange menn eg kvinner som er derd for Tyskland i denne kriå, er dot
utallige kristne. Rlandt dee) son videre i taus, hengivelse Tdrer keeepen for
•edrelandet og bærer byrder, er det likeledes Utellige kristne, ')on talsmann
for rysklands levende siom for dets fnlne evangeliske kristne,henvender jeg
mIg son den eldste evanaeliske biskop t11 det tyske rikes fdrer oe regjering,

• idet jeg er _viss på tilaintning fra vide kretser innen den evnngeliske kirke.
- I Guds navn og for det tyske folks skyld, frrnforer vi den inntrengende
bönn at den ansvarlige ledelso av riket må nvVsrge den forfdlgelsc eg til-
intetgjörelSe son mange menn og kvinner innen det tyske maktområde er gjen-

•stend for uten rettslig dom. Etter at de ikke- arfer som har ligget under
for det tyske tiltak eT blitt ske2fet av veien i st"Jrste utstrekning, må nan

..også på grunnlag av enkelte tildragelser frykte for nt de såkalte privilig-
ette ikke- arier som hittil er blitt skånet, står i fnre for å bli behnndlet
påsamme måte. I Særdeleshet reiser vi inntrengende protest mot slike forholds
regler som truer det ekteskepelige fellesskap i den rettslig uangrinelige
familie eg de bnrn son er fremgått av disse ekteskap. DiSSe hensiktee står

, likesom de tilintetgjörende forholdsregler som er truffet mot de andre ikke-
arier i den skarpebte motsetning til Guds bud, og krenker grunnlaget for all
vesterlandsk tenkning og livsutfoldelse: den gudgitte ur-rett for menneskelig

Ttilværelse og nenneskeverd overhodet.- I påkallelse av denne menneskenes
guddommelige ur-rett hever vi videre höitidelig:rösten også mot de tallrike
i"'orholdsregler i ae besatte områdernHendelser SOM er blitt kjent i hjemlandet
ogsom det snakkes'meeet Om,hviler tungt på semviAigheten og svekker i. hdi-
este gred kraften hos utallige menn og kvinner i det tyske folk, de
tder nange foraoldsregler mer enn under de of1er SOM dé bringer hver d1g.
Den tyske,evangeliske krlstennet uå framsette dee inntrengende forinngende
atdet nå bli :etilstått de nesjoner og konfcsjoner som er underlagt rikets
nakt, full frihet til religionsutivelse og en behandling som er i overens-
stennelse oed rettens ee rettferdiphetene erunnreeler uten.hensyn til nesjon
eller konfesjon,Tysklands evangeliske kristenhet vet et den med dette'står
solidarisk Med alle den son ved uforåelige forordeineer selv i den dypeste

endeg blir hindret i å sdke trdst i sitt trossemfund.Vi underkjenne: ikke
denbelVendige forholsregler som krigen firer Med sig. 1:len vi er av dee over-

'bovisning at norholdsregler not liv, eiendo i , rosfrihet, son er
,blitt gjennemfdrt av partiinstanser ee fra stneshold under påberopelse av
"ntdet er eddvendie, her skadct uendeligc negetmer enn eventeelle misbruk av
rettferdighot og mildhet. - Den tyske kristennee keer til idag ståfl inot nlls
eieep på (1en kristelige tro og friheten til å uive denne. hen den bekleger
på.det dypeste den mnngfoldige undertrykkelse ev tros"og snnvittighetsfri-
Ileten,den stedige tiisidesetelse nv innflytelse foreldrencs oe kriSte-
14ge hold i ungdomSepdragelsen,a% helt igjennem nederligo personer blir holdt

konsentrnsjonsleir, nt rettseleien blir snudd op nee oå overhode den aln.
-rettssikkerhet son utvikler seg derenv. Idet vi sluttee dette i utalliee
evengeliske kristenes nevn, forlanger "Vi inte for oss selv. Den tyske evnng-
eliske kristenhet er Med ea å bære.elle bffer• Den drisker ingen særretetighet-
er ogingen fordeler. Den strever ikke etter makt og forlanger ingen nyndig-
bet.!Men ingen oe intet i vérden skal hindre oss i å være kristne og son krist.



ne å gå inn for det som er rett for Gud, Derfor ber vi i fullt alvor at led,
elserg av riket vender dret til tette forlangende idet'd_en betenkor sitt stor
ansvar for det tyske folks liv og frantid.: P.Wurm sign, )

Nyhetene fra London pr. 1,okt, 1913.
Itrlia: Alliertc tropper harTd trg erdbre't Napoli cTterTTf panserstyrkene hnddi
tire-nigjennom de oml_Pattende Minefelter ititkanten av byen, Dermed har de
allerte vunnet en stilling som er av den stdrstc betydning• for den videre
framrykking, Således har byen Syditalias stdrste havn. Kamten om bven var
avgjort da 5, arms brdt gjennom fjellstillingene N for jalerno og kom ut på
sletten foran Napoli. Andre byer som cr meldt erobret under den siste fram-
rykking i dette område er Pempsi, avellino,San beverino, og Castelamare.
Da allierte fly som. bombarderte Napoli igar mdtte ingen tyske :71y, os idag
1.teldes at det tyske flyvåpen er forsvunnet fra hele den italienske krigsskue-
plass. De tyske• hoveds-tyrker har trukket seg nordover etter å na surengt
lufta alle viktige annlegg i byen og plyndret den-grundig. Store branner
rascr ennu. Den 5, arme rykker videre mot N og mdter motstand bare av de
tyske ettertropper. Allierte fly bombarderte uopphirlig forbindelseslinjene
mellom Ynpoli og  stom. I midt-Italia står avdclinger  av  den 8- arMe i sterke
sfillinger, og'andre avdelinger rykker nordover fra 'ogsia langs kysten. Byen
liganfredonia er erobret i dette område. - I N og Ny Italia skjerpes kempene.
mellom de tyske og italienske styrkor-strdig, og tyskerne iverksetter brutale
forholdsregler. Sammen med de italicnske styrker kjeMpkr britiske soldater
som ble frigitt under Badeglioregjeringen. Den britiske regjering sendte
går gjennom kringkastingen en advarsel ti1 Tyskland. EnhVer a1liert'.soldat
som blir tatt tilfange i N-Italia etteT å hn vært frigitt under DaégliorcgA
ingen skal behandles i overenstemmelse med Genferkovensjonens beetemmelscr,
selv om de blir påtruffet med våpen irhånd. De.har ingen-plikt til å melde I
seg for de tyske myndigheter. De tyskere'soM ikke handier-etter disse prin-
sipper vil 1)11 stilt personlig ansvarlig forsine gjerninger.ra-A1gicr.
meldes at en ny italiensk regjering under kong Victor -,knanueLer:dannet*med'
Badoglio som regjeringssjel. Dens oppgave blir i fOrste rekke å fflobildsere
Italias krigsinnsats mot lyskland. Skneral EiSenhower og:Eadoglip Mdttes
til konforanse ombord på slagskibet 'Nelson" i Llaltas havn: Det  Sem  fdrste..
rekke ble drditet var Italias krigsinnsats.  t"Tilmes" skriVer atlaviS Italia •

skal anerkjennes som alliert nasjon må dets krigstilltak bli langt Mere effek
tive enn de er for dyeblikket, - På Korsika yder tyekerne.nå . mertstand'brrs i
Bastin-området. hesten av den er helt renset for tyskere.±l'et err kemmet -
bppgaver over de allierte tap under landgangen ved 8alerno»:De britiske tap
tra 8 til 2o september utgjorde 2511 mann og amerikanske two r35eo mann i
d5de, falne og sårede, bom vanlig var altså de tyske meldinger helt overdrev
Balkan: Jugoslaviske styrker har stdiet inn på •ysk områderfra N-Kroarbia og få
hjelp av dsterrikske og ungarske og tsjekkiske styrker Jiriskarene i Jugo-
slavin får stadig store våpenforsyninger frn de allierte over'n driaternavet. .
Russland: På nordfronten forsetter fremrykkingen fr;: Smolensk mot Vitebsk.og
Mogilev. Byen Rudnja  U  for  bmelensk er erobret og et stort bytte falt å rus-
sernes hender.- Itusserne står 5okm fra gitebsk, og kjemper i utkanten  aV  Ors>
Lenger syd har russerne gått over elva Sosj og tatt den sterke tyske
Kritsjev på vestsiden av elven. Disp-0  styrker rykker videre under hårde kam-.
per mot Mogilev i ilviterussland og står 4okm fra byen. - Få miatfronten
kjempes det i Gomels utkant og •det cr bare et tidsspdrsmål når byen viI.fall
Stillingen ved Kicv kjennetegnes ved russernes store oppmarsjbevegelser fdr•
sto=grepet mot byen settes igang for alvor. Russerne behersker hele dst-
siden av Dnjepr tvers cy,orfor Kiev utter å ha tatt det siste tyske motstand$
rede Davnitza med storm, jussiske tropper har dessuten gått ilTtnd på Jya 1r4

" krnev, hvor de russiske stillinger bare ligger boo meter fra de tyske fprs-
varsstillinger i Kiev. Et særkommunike fra Moskva meddeler at Krementsffig,
tyskernes siste brohode N for Dnjeprkneet er tatt med storm. Tyskerne Må
terlate store mengder krigsmateriell og mange fanger ble trtt, dr tyskernes-
pontonbro var ddelagt rv russiske bombefly. - Pi sydfronten fortsetter fren-
rykningen mot det viktige knutcpunkt .)aporosjc. Fr11er dIsse to byer, blir
stillingen for de tyske tropper på Krim ytterst kritisk, og ved russornes
fremrykking mot Melitopol lenger syd dkes truselen for isolering av Krim.
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