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Ilensborg hat iflg. ,, jmdal« ind- 
ledet en Straffeforfølgelfe mod 
Aadets Medatbejder, cand. polit. 
Kr. R. Thomfen for Fornærtnelie 
imod Borgmester, Dr.Schindelhauek· 
Dei dreier sig om en tortfattet Be- 
tetniug fra et Byraadsmsde i Ha- 
derslen 

Paragraf 5. ,,Apenrader Tage- 
sblatt«, der ledes of en Altysker, 
iortællety at en Kreaturyandlek fra 
Nærheden af Aarhus for kort Tid 
siden j et Lokale i Aabenraa i for- 
stellige tysk- og dansksindede Her- 
rets Ncerværelse ertlæredc: ,,Hvis 
jeg kunde opnaa, at Grænsen blev 

sa: ved Skagen eller i der mindstc 
ved Aarhus, vilde jcg ftraks be- 
tale 50,000 Kroner«. Og Bladet 

fortfætter: »Vj er ogsaa overbeoiste 
em, at hvis der oirkelig en Gang 
vilde finde en Folkeafstemnjng Sted 
i Nordslesvig paa Grundlag af § 
ö, oude de daniksindede Folks frore 
Flertal vogte sig meger for at stem- 
me for en Forbindelfe med Dan- 
matk, da dette for de flefte jimpelti 
hen vilde oære skonomisk Ruin«. 

Men hvorfor i Alverden gør man 

da ikke et Forssg2 bemærker »Dan- 
nevirke« hektiL Hvis der bos os 

Danske i Nordjlesvig ikke findes no- 

get Ønske om at komme tilbpge tii 
Dur-matt kunde Preussen jo tun 
vinde ved at focetage Afstemnin- 
gen. Pan dette Spørgsmaal miser 
de tyske Stribenter os, masrkeligt 
not, altid Svar skyldige. 

X »Dannevirke« bemærkcr ojdere, 
It det vilde ocere heldigL om man 

kunde faa den paagældende mea- 

tukhandler nærmere benennen thi 
faa oilde man ogsaa kunne san 
at vide, om han vil godkende det 

altyite Blads Bereining. 

»Du-sie Sympathie i JyllaudQ 
J .,.Samb. Entwpr omtaler den 

gamle danfkfjendtlige Journalist 
cajus Miller i Berlin Rigstetsjas 
sen og sigek i denne Forbindelse: 

»va man derhos ikke vil ind- 
rjmme fra danfk Side, er Frygten 
Dr de wike Sympathier i Jylland, 
first og fremmest paa handelspw 
kitifk Omraade Den kunstige Maa- 
dr. hvorpaa man hat hidført en 
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clanqsomnsere Jerslscfssartige-Mad-etieH 
W det danfke FaTilcind og den 
fydlige Nahm hat ikke knnnet for- 
hindre, at Jylland ftadig merk bej- 

ler sig niod Syd, særlig mod Ham- 
sburg. Dertil kommer den regerendc 
Ødanskheds partipolitiske Modscets 

Iningsforhold til Zoll-and og Mi- 

,nifteriet Buhle-is tendenssiøfe Skorp- 
zhed i den retislige Fremfærd mod 

tde i Jyllcnid valgte Herrer Chri- 
Istensen og Berg er ikke bleven ubes 
kmcerket Vest for Ætet Ud fra det- 

Zte Synspunkt kan man fotstaaYtrins 
ger, der fornylig berettes om fta 
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Jylland, og hvori det beklages, at! 
Tysklcmd i 1864 ikke stracks tog hele 
Zastlandet«. 

Z Foryatteren til dette Tøjeri. be- 
·Inærker »Jyll. Pst.«, hat ganfke 
vist et kendt Navn i beklinske Jour- 
naliftfredse Skønt man itke altid 

.tagec hatn alvoiflig, benyttes han 
Fdog som anerkendt sagkyndig, hvad 
«nordifke Forihold angaar. Hans 
kFremftilling faar ogfaa en vis Be- 
tydninq oed at staa fom ledende 

Artikel i et saa anset Blad fom 
»Hamburgischer Correspondent«. Vi 

LIMIka der kender Forboldene, ved 
2jo, at det hele er Digt og Opfpind, 

et Fantasifofter, som Altyskerne yns 
der at lege med. Det er imidlertid 
en Leg, der ikke er helt uden Zure: 
den viser neinlig, i hvilken Ret- 
ning visse tyske Tanker gern-. 

Fleusbotg. Atbejdsljsheden. (Fl. 
Av.) Den store Arbejdslsshed, som 
tierfker her i Byen, saas den 10. 

Jan. ved Jndgangen til det ny 
Vcerft, hvor der om Morgenen ved 

kOttetiden taltes arbejdslsse i Hun- 
dredevis, som Ventede paa at faa en 

af Vcerftmeitrene i Tale for muligs 
vis at faa Arbede. Tet lykkedes ikke 
for nogen af dem. Af Zuedkerne 
gaar der alene-henimod et hat-at 
Hundrede arbejdslsfe og af disie 

zjkal 27 vckre gifte og have flere 
kBsrm 

LKorrespondancer 
Conukil Vluffø, Ja. 

Zremod er Verdens vilde Rost 
Med Tamp ug med Vind til ange 
Hjeumd er Hinter-J milde Trøs1, 

»Te: Tmifker saa var-m hertndel 

Zaadan syngcr vi i en lille Zang, 
og sauledes er det ogfaa. Fremad er 

Raubm, som lyder alle Beque, ug kt 
te mindft Inder der til Gude Vørn 
et »Fremad«, men famtidig et»Hjem- 
ad«. Dette minder vor Menigheds 
Aarsmøder os am. De bringet os 
til at ftandse ved Milepælen og se 
tinage paa det Aar, der hecirandt, 
og Fremad mod det, der kommen 

Vi hat saa ogsaa haft vore Aarsi 

, møder her baade Menighedens, Kvins 

ideforeningens og Ungdomsforenins 
· gens, og alle forløb godt: nogle af de 
tidligere Embedsmænd blev genvalgs 
te, og nogle nye kom ind. 

Vi saa vel ikke saa meget af dette 

,,Fremad« i 1909, men lidt fretnad 
gisk det dog paa flere Maoder. Her- 
ren være lovet, vi hsrte da af og til 
et stille Aandens Sus iblandt os» 
Sau skal det nu vcere vor Bin ogl 
vort Ønske for Menighederne trindt 
onckking og for as sein, at Herrens 
vor Gud vil hjcelpe os ,,ftemad« i 
1910. Lad oö kæmpe Heu-end Krigr. 
og lad vokt Feltraad viere et kraf- 

Ttigt ,,Fremad«, thi fe, han kommek 

inart, og Konng Ærinde hat Hast. 
Spindag deit 30. Jan. fejtede Mr. 

og MU. Martin Nebsen deres Silv- 
brtjllup. Da Sslvbrudepatret havde 
udtalt Met om at gaa til Alters 
i Mk Insel-nim, var der be- 
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iom for 25 Aar siden ægteviede dem 
her i Byerc Menigheden overrakte 
dein en Sølvkande nied Vakke. 

Her i Council Bluffsz er vi endnu 
itte grebue af den nye Bevcegelse, 
sont kaldes »Mein Strike«. Stunden 
ved jeg ikke, thi Priserne er Iikkert 
hsje not. Men maastr det er, fordi 
en Doktor stren, at hvis vi holdt pp 
med at spife K-d, var der Fare for- 
at vore Tcender vilde gaa i Ferraad 
nelfe; men det get de fikkert Me, 
faa længe vi spifer ,,round steuk«. 
Det ek faa vel da viit ogsaa bedre 
at give en høj Pris fsor Kød og bevo- 
re sine Tændet end at lade dem mad- 
ne, og vi saa fkulde ksbe et nyt 
»Gebis«. 

Efter at have haft en Vinter i 
December saa kolb, som vi ikke hat 
haft i mange Aar, fik vi faa en 

Januar med Solskin og mildt Bejk 
som »vi ikke bar haft i mange Aar«. 

Og kunde vi nu faa et tidligt For- 
aar, vilde det iitkert ogsaa blive 
det tidligst Foraar ,,vi havde haft i 

man-ge Aar«. Vi havde da en hvid 
Jul med en af disse Sneftorme som 
vi heller ifke ,,bar haft i mangeAakC 
Der er et gammelt Ord, fom siger: 
»Hvid Jul giver gren Paasle, og 
hvem ved —- paa Sendag er det 

Fostelavn og faa er Paasken jo 
ikte langt dorte, og med den inaaske 
heller ikke Forum-et 

Kære »Max« bvem du jaa siden er. 

jeg siger dig Taf for din Notar-its- 
hilfen og vil med det famme gribe 
Anledningen til at fpørge dig: hvors 
for fynes du, at »Skriba« er faa 
hejtidelig? det vilde interessere ham 
at vide. Og, »Skriba«, din fidfte 
Artikel vakte min Nysgerrighed ef- 
ter at ie, hvor Inange Gange du 

kunde skrive dit Navn Det var lige 
ved at lebe rundt for Øjnene, thi 
det var der ikke mindre end IS 

Gange Det var næsten not til at 

btive Nidder af Ekribekitemes Ok- 
den Nu num du itfe blive alt for 

rørt over denne Taute, men mod- 
tage den i Ydmyghed 

Sau til Slut en venlig Hilfen til 
den hele Stab as Korrespondenter 
lige fra Californien til »Greater 
New York,« og alle ,,Danskeren«s 
Lasset-e 

En S k riv e r. 

Coulter, Ja. 

Dei er mit-let noget i Music-Trag 
deime Gang ined at mchele nage- 
til «Tanilc1«en«, ins-n »in-die sent 
end aldrixi« er Der Uift negat, sum 
licddcsr. 

Hort Tid efter min sidste Med 

delelje, til »Danskeren«, en Gang i 

Efteraaret, blev Mer Chr. Ma-? 

sen syg af Lungebciændelie, og csi 
ter nogle Dages Sygeleje døde hun. 
Huu blev under sior Teltagelie bi- 

gravet fra vor Kirke paa Cunltx 
Kirkegaard. Hun vil visi være es 

Del bekeudt ud over Samfunde!, d 

hun hat været Kolkepige paa B!.:j 
Skole for en Del Aar tilbagc. Dr- 
des Pigenavn var Banne Mitte-lieu 

Vi begyndte vor Jul med at have 

Juletrwfest i Kirlen lille Juleaftenx 
Børnene fremiagde detes smao og 
state Styller, som de havde jam, 
on kom helt godt fra det, og n: 

havde alle en hel fornsjdig Aftm 
Juledag begyndte vore Julemøder 
med Gudstjeneste i Kirlen. Vure 
Moder i Julen var just ikle begun- 
stiget af godt Beit, for det im 
haardt og sneede meget af. Tiden 

l Den 27. December holdt Wenig 
heden sit Aarsmth Johannes s» 

hausen blev geiwalgt iom Sekretai 
oq Ole Haufen valgt til Dealon 
H. P. Peter-sen fom Delegat til 

Samtundets Aardmsde til Som 
mer. Dei havde qaaet sin jævm 
Gang, og Pensekasien var i got 
Orden. Dei Nein fpm M a1 

viere Meiaqch der taqu Bro- 
betrauten af TM vsd vore satt- 
wide-; men i Aar flap vi let her 
ipvex da. Im Haut-n bra- vors 
M Mai til WM nu E 

Sommer Hat-i hat vie-et got 
"mod u i det fyyndne Nat, oq bot 
bit vi que ham M spk 

Der hat ver-L lile Wel- 
MW i GIW m- im 

ins-gl- Ugerz del vil oqfaa M sit 

ist-st- 
— Miit M Moll-h vor korrig- 
Mk- W, tm met i des-s 
hethu nasse as ibi- Beninder. 

Der bil, via alt am eiM Beim-I 

W Mc oft-Im Mission-m- 

der fra den 25. til den 27. Febr» 
Kort efter Jul havde Menighes 

den ,,Surprisse« paa vore Ptæstes 
folkx en stor Forfamling var til 
Lieds-, ou en fkøn Stund tilbragtes 
imnmen med Prreftefolfene. 

Vi har liidintil lmft shaard Vin- 
ter; det fryfer haardt og ftadigt, og 
meget Suevejr, dog ifle megen 

thor111, faa Sneen ligger jcevnt. Det 

Ier flere Aar, sideu vi har haft iaa 
jcevn Zlædeføm men det er ganske 

·be.sværligt for to Slæder, som møs 
des, at komme forbi hinanden og det 

llører ikle til Sjceldenhederne, at en 

of dem oaslter i Eneen. 
Korr. 

25 Aarsanbilæumsfest. 

oflpoldtes of den d. l. Meniglied her 
"i Fremont, Nebr» fra den 12. til 

Yden lu. Januar-. 
Lilenigheden havde fendt Jndby- 

delse til de Priester, sont lmooe be- 

tjent den i de 25 Aar, den hat« Ums 

ret stiftet, og til Etede var Præi 
iteme A. M. Andersen, J. NisdalL 
A. Fiirkeganro A. W Lustb, P. S. 

Viq og C. C. Kloth. 
»Im-IN A. Z. Nelseu vor ille til 

Etede men sendte fkriftlig Hilfe-l til 

Mooet 
Vi siaer saa Tnk til eder, at J 

lom til Festen, men først Tat til 
Herren for sit Ord, lmn iendte eder 

at bringe o-:"-. Det oar stenne Dage- 
oi fil Lots at tilbringe samtnen, og 

nmatte ioa dog den qode Saed, der 

bleso uoicmet bcrre wegen Fruat 
Postor zijrteaaard holdt Aale 

njlmiitnlen Onsdng Aften — Tetft: 
Majas Ill, 1—8. 

Torsdag Efterusidoaa N Aften og 

Fremer Aften mr Der Mode, hoot 
ilere m· du Lnsilmenzns Præiter prek- 
.’T!«’.«t’. 

L-I:«?n«1, zllienigltedens Etiftelscss 
i. Lloldt Paitor itirkegaard Fore- 

dmig over Enmet: ,,.clirlens bibelskel 
(E«i:«1:nd«: og om Aftenen holdt Pastx 
:"l. M. Anderseu Festtalen nd fra 
Matth. 12, 28——-12, og Post. Risdal 
qoo en Ooerligt over Meniglledens 
Arbeit-e » 

Eøndag Formiddasg forrettede Post. 
Klotb ved Striftemanl og Altergang. 

Prof. Vig ljoldt -Hsj111esieprædi- 
ken, Tekst Luk. 19, 1—-10 Om Ef- 
termiddagen prcrditede Pastor A. 

M. Anderlen og Risdall 
Ved Slutningsnmdet om Aftenen 

orædilede Past. Lund og Kirkegaard, 
og Meuigbedens Præft, E. N· An- 
dersen, talte nogle faa Ord og lyste 
Velsignellew 

Past. A. M. .Andersen begyndte 
Missionen her i Franont, og derefs 
ter kom Past. Risdall,« lom fil Me- 

nigheden ltiftet og bygget en lille 
Kirte paa 3. Gabe. Senere -— for 
omtrent 10 Aar siden —---— byggede 
Meniabeden en Præstebolig oed Si- 
den as Kirtm 

For ca. 3 Aar siden laa Wenig- 
heden lig njdsaget til at foretage 
større Reparationer ved Kirken og 
besluttede laa i Siedet for at repa- 
rere og bygge til den gamle da at 

leelqe hele Elends-muten og Mge 
nn siirle og thltebolig l en bedre 

og mere central Del af Byen. 
Denne Menidhedenö Beslutning 

bad vi lau Herren veliigne, og Her- 
ten sial htwe Tat for lin moqen 
Naade imod od. Vi har nu en try- 
lmuk Arke paa Gift-net at 4. og 

Union Gabe og en bekvem Prieste- 
bolig ved Siden beruf. 

Det er lus, lom better ad, udad 
til.« J et Tiber af 25 klar liet 
so wegen Form-ins vgl-n i en 

Wenig-ded. 
Im ei de gamle lsver endmu 

npgle her Herren knldt bott, an- 

: dreslsae Ver-den kalsdt bott: men net 
er ykoremdteh og det er Heere-It 

: VIII htm list le lelv last- at M 

sei-. e-. sw- wbzwk ·- de 

vecl Bagnmgen, 
der er det,CAlumet Bak- 
jng inder viser sin 
Fortkin Iighech Sin 

uncierlige Mag-L til nt hatte-, sin emsig-— sng 
tende E v ne til m produtere den nydeligste 
Bagning ——og dets Økonomi. Ved Zagt-in- 
gen der er clcn eneste MA«1(1(-.hv0rpxm De 
med Held lmn pmvts ritt ug sammcnljgne 
det med de dyre sugg- Dc kalt lltkc mistro 
diese L(1talelser, for De hin- pmvct 
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spitz Dem Kolonlslhsndln as sc. De ius- cslmaets 

Tilkendt højeste Præmie pas Worlcks 
« 

Pure Food Exposition, chicago, 1907· 

Nye Bøgetx 
Olfcrt Ricardx Flristns og haust Mand. 

Studier over religisft Sjasleliv i Lys af bibelsle 
Skikkelser og Optrin. Pkis sl.10. 

L. c. Petri-fein Dvad jeg bitterede Its-c Rufst-ausset- 
Hovedpunttetne i den lristne Birnelærdom i korte 

konkrete sScktninger med anskuelige Etsempler fra Bibe- 
len og Mennestelivet. 69 Sider .25. 

Chr. Lyuqe: Alpen-es Jst-sel. 
En lille Valdenserhistorie med 17 Jlluftrationer. 

101 Sider. .40. 

Abels-h Monat-: Gut er stillst-ed 
En Rætte Prwditener overfatte af N. Dalhoff. Et 

Ord i tstte Tid om Ktiftendommen til »de dannede blandt 
dens Fokagtere«. 100 Sider. .30. 

Paul Oldeulmrm Gan til Alters. 

Et Ord til unge. 20 Sider .05. 

I. B. Meyer-: Et helligt Tempel. 
Nogle Ord til unge Mænd om Renhed. 19 Sider. .05. 

H. P. Daulem »Der statt sites-est- 
Bejledning til Bibellæsning for hver Dag i Aal-et 

1910. Udgivet as Kittelig Forening for den Jndre Mig- 
sion i Demnach 30 Stdn-. .10. 

Dr. Tone-« Taler til Guds Mehntiejderr. 
Holdte Baden over for Arbejdeke i Guds Rigr. Autorifos 
ret Ovetfættelfe ved Anton Bast. 64 Sider .20. 

Dssili Luth. Publ. Haufe, 
Blatt-, Nebr. 
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