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zänderjglland 
Its-hager Soga. Eu Gave til 

W (Fl. Av.) Første Jusledag 
meddelte vor Præst ved Sslutningen 
af sin Prædiken, at han havde til- 
ladt sig at hænge et Billedhuggers 
akbejide i Træ ov paa Kirkens nordre 
Mog. Der er en Kopi af Brot- 
stms Mindezmærke i Ribe Domkirke, 
udfjrt af den her i Zognet boende 
Billedsiærer Jes Luijd Det frem- 
stiller David, den store Salmedigter, 
med Harpen ved hans Side og ne- 

ben under findes udfkaaret i gyldne 
Bogstrwer Vrorsons smukke Vers: 

Lad Verden mig altid betage, 
lad Tornene rive og nage, 
lch Hiertet tun daane og kniste- 
min Rose jeg aldria vjl miste. 

Tet belc cr trenkt som en Hyldest 
til den ftore Zalmcdiater Brorsom 
hvis Zahne vi sang førjte Juledag, 
og er bestem: som en Gabe fra Prces 
sten til Raadager Kirken. 

Aabcnraa. Farlig Bei. (Mmd.) 
Ehausfccn ad Flensbom til. Heer 
ved Eøgnmd Zion er meact farlig 
at passcrc am Aftcnen, og ikke sjælsi 
dent er Koretøjer her bleven an- 

holdt af nmstrejfende Landstrygere, 
der er spruugne op paa Vognen oq 

hat truet de vejkørende paa Livet. 

Pognmcmd Halm her fm Vyen, der 

ksrer Frkmkvoancn km Jlabenmn til 

Flensbom, kcm formelle om Lan-d- 

strygernrs Frwksbcd Hatt bar Im 

for at fikrc sit Lin oq Modskx ind- 

hentet Tilladelse bosks Politiet til 

fokuden fin Vaatknmd at modføns 
en ladt Revolvct Tom han man mzrcl 
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set-les of lex-wes hy ().lc1«71chN 
deliveked in 1904 before the facht-F 
und andert: tmdy m she school 
»l«’kedsy" ja s rjntlksky Nokway, and 
dran-law hv Pver Stumme. 

The lec ures kreist the vsstly im- 

portant subjeU matt-Dr thokougth 
nnd well under l(1 sent-rat Mach-, ok 
which we shall name the following- 

«o-»s, kam-! sue-, steck froon 
»o- do II new- « litt-W- fu«-of 
»m- cko sc im-» o» als-»Don f» 
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Itylo lucm Its-l pure. The present ( 
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Bkug af i Tirfælde af, ht than-miser 
unstet-en af de frcekke Fykr. 

Tuudclet Et fjrgeligt Julcbuds 
siab modtog Degn Palmucs her, idet 

han fik Meddelelfe ein« at Nun-Z Zøn 

Kund, der var Innan um Bovd 

paa et hambomsk Stils, var druknet. 
Skibet var tun Reisen til Genua 
gaaet under on hele Besætningen 
druknet. Guid-) 

Slesvig. Es prensfifk Orden. 
Redaktøren af det ilesvigste Rege- 
ringsblad »Schle5wiger J?achrichten'«, 
A. Leonhar, hat faaet den mens- 
siske Kwneorden af 4. Klasse Tyste 
Blade opregner i den Anledning» 
bans FortjenefteL Han har ledetq 
Bladet i 28 Aar og har været Med- 
lem af Borgerrepræfentationen og 

Magiftraten samt betlcedt andre Til- 
lidsposter. 

Det knn onsim her nævnes, stri- 
ver ,,Flen-tsborn Avie«, at He, Leon- 
hard i Anret 1900 paa Grund af et 
af en betendt flensborgik Journaliit 

Ifkrevet Ztyktei Bladet med Mand- 
fcerdige Beskyldninger biev idømt en 

Maanedsks Freitgfel for Fornærnielse 
nwd en dansk Tommer Men den 

tyike Redraktø blev benandet on ihn 
med et Par Hnndrede Ahn-f i Bude 

Hain-un En Baplads fra Olds 
tiden. Paa en Mark, tilbørende 
Gnardejer Jver Jnin i Dierncesy 
Pileaaord kalt-en er der ved Trie- 
ninnsarbejde bleven opgravet uscedi 
mittlig manne Potteskaar paa eet oq 
femme Zted Fundet bleo weddelt 
til Martin Gram i Ooptruin iorn 

bar ladet Plnidfen afdcekke Den er 

6 Meter lang on 3 Meter bred, nn- 

der 2 Spadenmal nraa Mnldjord 
fandtes et 1 Meter mit fort Jord- 
lag, som beftod of lntter onløite or- 

ganier Stoffen og i dette Lan fandi 
tes 10 forfkelliae Zion-J Vetter azi 

Lertar af smukt Arbefde on meer- 

kelige Former. Endvisdere fandtes en 

bel Del Dyreknsokler af Fortidens 
Dyk. En oldsagskyndig vil blive 
tiltaldt, oq Fundet vit blive under- 
kaftet en nøjeie Undersøgelie da det 

oiftsnok har ftor Betydning. Oele det 

famlede Fund bar Eferen fkænket 
til M. Grams Zamlinger for nordi- 
ite Old«sager. 

Anstatt-m En natlig Guts-. Da en 

Snedkerfvend, der boede pag et Vas- 
rekse i Nygade, ved 12sTiden Nat- 
ten til U. Jan. var gaaet til Jena-ji« 
bleo han forikrcekket ved lidt ester 
at hsre noget pusle og raste nden 

for hans Der· Svenden blev dog 
liggende, afventende twad der vilde 
ske. Tieren blev nu forsigtiq aabnet. 
oq en Monds-person kom langsomt 
hen til Sengen, hvor Svenden laa 

helt toll-g. Her ftod ban et Øjeblik 
stille og lyttede, faa hævede han sin 
Arm over Hovedet paa Svenden og 
satte sig paa Zeugekanten Nu blev 
det dog for flemt for Ist-seitdem iom 
twede det farligste Han raabte af 
fuld Kraft om Hfælp,«og iom et 

Lyn var den natlige Goesi forfvunden 
nd af Hufet ned ad Gaben. Monden, 
fom man troede havde noget i Sinde 
fik man ikke fat i Oan er heller 
ikke bleven kendt. 

Rjdditg. Fimtnixgkjsbilcnsr. 
Den 6. Januar, kunde en af Vyens 
bedfte Bot-geke, Boghandler H· Chr. 
Andersen, fejre sit 25 Aarö For- 
retningsjubilæum Hatt begyndte 
for 25 Aar siden sin Bogz og Pa- 
pirhandel i en lille Vatik. Men hatt 
kan se tilbage paa sin Virkfvnehed 

smed Tilftedsstillellr. idet han nu 

"felv ejer et« tmukt Hus og hat en 

pæn og god Forretning. Hans Chri- 
stian Andersen er afholdt og agtet 
baade fom Menaeske og Fokretq 
ningsmand, og det er vistnok etj 
almnrdeligt Ønske blandt hans Bett-; 
net og Fortentingsfotbnidckierz at 
W Fort-using man trivei og 

W i de ncsftftlgende 25 Aar, 
se IF has-es bang Familie mag 

s 
i 

allerede nistet nted Halen og vol- 
der, at Barometeret vifer hen i 
Vesret (V. T.) 

Hader-stet- Omegn. Judbtndstys 
veri. Nytaarsnat er der for-net et« 
fkækt Jndbrndstyveri has Gestad 
ver Buckan i Erlev (Paragraf 
5). Tyven eller Tyvene er gaasde 
gennem Salen ned i Skænkestuen 
og dersta ind i den private Lejligi 
bed, hvok de hat tømt 2 Penges 
pnnge samt Billetknssm Da Tyves 
riet skete, nat der ingen hjemmeJ 
As Tyvcn hat man intet sont helft« 
Spor. 

Austritt-. Judbtudstyve paq Spit. 
Ratten til Z. Jan. er der begaaet 
Jndbmdstyveki has Landmand An- 
ders Christensen paa Nustrup Makk. 
Tyvene hat flaaet et Skrfvcsbord i 

Stykker: men Monden havde Pen- 
gene gemte et anbot Stett Devi- 
mod tog de 30 Mark fra Tjenestes 
pigen· Det antaaes at ner Falk, 
der vidfte, at Christenscn havde 
Penge. 

Gramby. Juletmet btændtr. Paa 
Sygehuset her var der pyntet Julei 
træ i alle Systeftner til Glrkde for 
de syge. Tredie Juli-day gik der 
Jld i et af Trost-me og det Ink- 
kedes ikke at faa Jlden slukket, før 
Træet og al Pynt var Ade-tagt Hel- 
digvis sketc der ifkc ftørre Ska.de. 

Snudved. Fulgtes ad i Dulden. —- 

(Fl. Av.) Onsdaq den 29. Dec. 
afgik ved Døden Aftergtsmand Kr. 

Clausen i Rufens medcns bans 
Hustrn iordedes for ikke rot mange- 
Dage sidm Den afdøde var kendt 

og afholdt fom on brav danfMand, 
stille og bramsfri i al sin Fond. 

thaftcu Omegu. Korn paa Mar- 
ken vedtNytaarstid sFl Dle End 
nn fes der Korn i Zkottc paa Mar- 

ken ved en af do storeNaarch i Nekr- 

heden af Graaften, ligesaa en Tel 
Roet 

Geistlig Vettalenhed 
og vetdstig.-) 

Vi stunk over-for den store og al 

uorligc Opgwe u: tilbuqcerobrc Fi- 
benbam Zna gcvldcr dct at flibc 
not-c- Tnnbul og ikko møde mcd Min- 

ger, der er Eli-Je of sammelt Elid 
on gmmncsl ElendriaIL 

Et of vors vigtiastc mebcn er 

Forkyndclscu i stirtcrnc og Fore- 
dmgisfulcn on her tmsnger mang- 
foldige Klingt-r til at slilvcs merk el- 
ler mindre-. 

J de sidste 30 Aar hat undertegs 
nede hørt flerc baade verdsliqe og 
gejstlige Talerc end Inaaskd 70 pCt. 
of mine Bysbøm. Og ncmr jeg sank 
menliguer dem, er jeg ikke i fjernes 
fte TvivI om, at de Vordslige Ta- 
lere gennemgaaende er de gejstlige 
meget oval-kann Og Grunde-n er 

ingenlunde større naturliq Veltas 

lenbed, starre Sving og Furt og 
Varme og Kund-scab. Hovedforskellen 
ligger i, at der er langt mere og fyl 
digere Jndhold i de verdslige Fore- 
drag end i de gejstlige· 

Den verdslige Taler ded, at han 
fkal sky Fyldekalk, Omsvsb og over- 

flsdige Sevaølgeligheder. Han fkal 
dynge Stos paa Stos i fin Tale; 
helft nyt Stof, som Alb-ferne ikke 
hat hørt tyve Gange forud, og san 
krydre det med lädt muntre og mor- 

fomme Vendinger. 
Den gejstlige Taler er jo for saa 

vidt mindre beldig ftillet, fom han 
kun kan »I«we op« paa Tilhsrernp 
med en yderft diskret Spsg, hvis 
han overhovedet kan det- 

Sau meget starre Vægt man han 
lægge paa at ask-e sin Tales Ind- 
hold Iaa fyldigt,« afvekslendse og 
navnlig nyt fom muligt. 

Wen hvor syndes der ikke imod 
disse selvfslgelige Regier! 
Mumden ligger ikke deri, at de 

geistlige Talete ille vil gsre sig til- 
strcekkelig Umge. Den ligger i for- 
ækdsede Forbilleder. Man fester ikke 
Noahs tilftrækkeiig hist 

De fleste geistlige Tale-re Walde 
Hm dct For-fis forud at nedstrive 

«) Denn- Ickrtikel er nylig fort- 
kommet i »W chlklaw as 
W fpt 7Whavns Prcester. 
Neu si SM, M san læfo met- 
W Man hg i Amerika- 

»Im «i seh 

lderes Tale. Derefter skulsde de ben- 

Ifynsljst af Mannikriptet bortfkeere 
Ienlwer overflødig Sætntng, som ikke 

Innnniede en Oplysning eller en 

Pl nun-, bortskære ethveri indledende 
Ord, sont itke var new-endigt til 

IForberedelfen asi den kommende 
Virkning, og endelig bortskcere en- 

hver Ting, sotn var gimnnelkendt 
og iom det altfaa var unnttigt og 
ncesten fornasnneligt at fortælle Til- 
hererne 

De flefte vilde da med For-blos- 
felse opdaqe, at en ftor Tale til H 
Time ikrmnper ind til en Talepei 
riode paa et sivarter eller mindre, 
——— og de vilde samtidig med Glæde 
opdage, at der blev Plads i Fore- 
draget til at fortælle Tilshørerne 
endnu ulmre ntange Tina.fom de 
kunde have godt af. 

Oemmeliglieden ved de mange 
tomsnune Stolestader i mange Kirler 
er Preedikenernes altfor rinae Jud- 
hold. 

Nundskebekkliannerem der har 
lwrt iaa nendelia inange indlwldss 
tnnae oa ledige verdskiliae Fiore- 
drcm, lokkes ikke af en Prwdiken, 
der beftanr i at ovlæie et Hammel- 
kendt Bibelfted un saa gentage dets 

Jndhold vidt oa bredt i de almins 
deligste da Ineft tyndilidte Vendins 
Her nden noan ncevnevcrrdia Til- 
føjehe der Bunde virke nn, lieriaens 
de da tankevceklende 

Tette ikal sinesx da Prasfterne 
maa liere eiter det. Te ital ikle 
tasnke Pan det alntindeliae, fafte 
Kirkepublikum de fasrdests iblandt. 
En itor Dei af de Full-, rimeljguiizs 
de Mein-, linker nassten aldriq need-J- 
ljJe Taler-e da kan altsaa ikke sam- 

menligne. 
Te fkal — enten du staat paa 

Prædikestolen euer Wo Talerswlen 
—- tasnle tun de: ftore Publikum- 
der tun i Nu da Na- inger de gefli— 
lim- Talere on foin lnn altfor oer 
for-Inder lsiudxitjeneften eller Mødet 
dnlit ifnffede 

Im bar f. Ets. liørt flere af de 
Foredraasrwkker, der bar veeret af- 
lyoldt i Bethesjsda on tiscicertpalaset 
ai de kirtetige Kredie Jeg var ofte 
i lnjj Grad forbaniet over, lmilket 
rinnt-, annnneltendt og fortlidt Ind- 
hold oirkeliq tundstabsriae Talere 
troede at knnne bnde i et ntrolig 
tykt Omsveb af overflødiae Ord. 

Moder-ne er jo altid overfyldt, for 
en ftvr Del af de allestedsnærvcrrens 
de, forpraskede faite Kvindefkarer.— 
Men nye Falk og navnlig nye Mænd 
oindes tun iringe Grad. 

Jeg taler af Erfaring. Ved en 

Foredragsrcekke havde jeg faaet en 

Familie med, som bar-de haft noget 
If et Gennembrnd i hvert Fald var 

i en alvorljg ment Beayndelse De 
liavde aldrig været til qejftlige Fore- 
drag fer. De stod 2 Foredraa igeni 
nein —- iaa kom de aldrig niere. 

En anden Gang havde im Ist-— 
tl nye Folk med fra 6 Familien 
næsten alle Mennetker, som nylig- 
bavde oplevet noget alvorligt oa 
Inente det alvorligt. 

De tom med Forvmtningek, kadi 
Taler-en aniaas for en lærd Mand. 

Men ban gjorde saa uendelig lidt 
ud af Einnet, fkjulte sit Pund faa 
godt, og veevede i den Grad almiins 
deligt om de faa rigtig grundig 
acnmnelkendte Ding, han tunde finde 
i Emnet, medens han omshyggelig 
undgkk at fortælle as en eneste 
Sinn-le nyt —- faa Foredraget vir- 
tede som en Spand koldt Band paa 
alle disse nye Mennesker. og de for- 
lod Msdet dybt stuffede og i dtyb 
Fonmdting over, at faa tyndt og 
tarveligt et Foredrag kunde samle 
1,200 Mennefker om fig. 

Nu tkal der holdes en ny Nække 
af Foredtag i Bethesda og Silvani- 
Maatte nu Taler-ne der iäe lade sig 
blmtde as det Faktum at alt er 

udfoslgt komd, men tænke vaa de 

mange nye Feld der maaste vtl sidde 
i Wlincerne og hvem det ne- 
dig M san tom de Falk, leg tor- 
an hat W. — 

A um have staat den gelitltae 
W pp i Bilde med den 

verw- ,. 

Ost me Meat predike nu som 
for 40 Hat Adm, da deisstvie Pu- 
blkwssa U- hsvde biet tue mengt- og 

Fort-M var M tm store- 
» Djdetanaaatvm geist- 
like Ida-, tom er MAX-nd- its 

baue colony 
Garuthers, 

Fromm Connty, Galikornim 
et anbefalet til Landsmcend i »Da-Ismen« Nr 80, s· De- 
cember 1909 as dennylig valgte Pacific Kreds’ Land 
Komite. Vi ventek her It faa et start daan Settlement. 
Der er allerede mange, fom hat ksbt Land af os her. 

ZU lyur til gis-la 

5000 Acrcs 
Prier er fra 840 til 70. Lette Betingelset. Beligs 

genheden 2 til 3 Mil fra Vyen. For nætmere Oplysnina 
se Anbefalingen i ovennævnte Nr. af »Danikeren«. Alle 
Spsrgsmaal angaaendc Landet og endet besvarcs ftkats. 

Bedste Lejlighed for al Slngs Fortetning i Sommers 

christiaaseu s- llearilcsen, 
1143 J St., Ist-Buo, Californiq. 

,,l)ansl(eren« og ,,Nor(1eu« 

Ifnlgcs furnytJt (,)vcrunskmnst tin-d 
»N»r(l(-n" Publikshing Cu» Rad-Im 
Wis» Her vi us i stund til nttcr at til— 

hydc pl Aar-» «-U)«nn(sm·-nt Ins-I 
..l):m.-k«,sr(sn« og »N(-r(I(-n«« til-mut- 
tmsn sur 82.()0. 

DAN LUTH. PUBL. HOUSE 
libAlR XlleR. 

ro In )t«t «.-x tks 
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JBibelordbog 
Judeholder ca. 45,000 alfabetisk ordnm cenviininsek til den 

Mist Ost-ist Udarbejdet af K. O. med Inbesalinq as stof. Sile 
Johaiom St- sqede Udgave. 520 Sidet used Fristde as 
set heilige Land samt adfkillise Jllustrationer. En yppktlis Dich 
for Wert 

xlkdsat Yriø ts- 1.2() 

Vanill- LW Paßt Haus«-, ; 
s Visit, seit-. 

W 

Special t, "l’ilbu(l! 
Ved Køb kii helc Restlageret af 

Luther-s Reformator-ists strikten- 
ser vi Us i Stand til at sælzzc denne værdifulde Bo 
for ilenubetyklelige sum at ssc forth-lag eller shso 1 

Viklskhincl 
Den oprimlelige Bogladepris i Dimmitrk var 9 Kr. 

Bogen er vel værd at ejc 
bis-Isl- Lstlsem Publithsss sour. 
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DANA cOLLEGE. 
BLAItY :: :: NEBRASKA. 

Stole- fn Dssstssuerituetr. 
Eftcmatøtrkminkn bcgyndet den 29. November 

Lsfe Tun-di setellet steht-ist help-its 
Optik-sei m Dis-. 

costs- Iutsssz Klagsisk og videnfkabeligt. 
Indess- Fireaarigt akademist Anmut 

Its-Quint: Herbst-der til Trinitatis 
Seminatium: Fiteaarist Mut 

Russl: UdftederState Cettisirqte til imhqmu 
iom bestaar Ectomm 

cis-mich Bogfsrina og Stenogrqu eet a to- 
miit darin-. 

Ruck-: Organ, Him, Bioltm san-. 
uudetvississ give« stehe-ins os Kunst-salicis use- est-I 

set-täus. 
Udsætkede Kurs-s i Dust si set i cis-se Abels-ges 

M, Mittag og Loqi H16.00 for site qur. Iot Stola-st- 
detalt i sokstud 8130.00. 

Striv ester Kam-m 
« 

c. I. passen, Forst. 


