
Yönderjglland 
Eu haard Dom. 

Redaktør Svensson idømt 4 Maa- 
neders Fængsel Den 19. Jan. for- 
handledes ved Senderborg Bisidders 
tet en Presfeiag mod Redaktør 
Svensfon af »Dybbøl-Posten«. 

Svensfson var ifølge nævnte Blad 
anklaget for Fornærnielse mod en 

sztnant Freund i Karlsruhe og 
dennes overordnede J ,,Dybbøl- 
Posten« for den 10. Juni i Fjor 
havde der ftaaet en Artikel »Militæ- 
re og Civile, hvad en tyikOfficer kan 

finde paa«, hvori der efter et danfk 
Blad gengaves en fra tyfke Aviser 
overiat Beretning otn et Sammens 
stød, som skulde have fundet Sted 
mellem en Løjtnant i Karlsruhe og 
en Vogmnand ved en derværende 
Fabrik. Herefter fkulde Løjtnanten 
have opført sig vaa en lidet tiltas 
lende Maade Der var tilføjet en 

uheldig Bemcerkning til Slutning. 
Løjtnanten havde med sine Folk 

og en Vogn holdt paa en Vef, der 

fette ov til den Fabrik, hvor Vogni 
manden havde Sysieliættelse. Da 
Vognmanden ikke kunde komme iorbi, 
havde han i en højligTone anniodet 
om fri Pasiage Løjtnanten vilde 
imidlertid ikke give Plads, og Begn- 
manden maatte faa se at komme 
forbi. sont han bedft hinde. Herved 
kørte han imod et Hjørne af Sol- 
daternes Bagn, og nu raabte Leit- 
nanten til ham, at ban skulde ov- 

give sit Navn. Vognmanden svas 
rede, at det havde han ikke nødig, 
sztnanten var ingen Politimyns 
dighed. Stands- Lseitenek komman- 
derede Løjtnanten nu, henvendt til 

sine Falk. Et Par af dem sprang 
straks hen og hvldt Seite-te Ta 

Bogmnanden nu Diskede paa for at 

komme af Steh, jkal han have kamt 

en af Soldaterne. Dette skuldeI 
yderligere have ophidset Løjtnans 
ten og givet Anledning til det Op- 

trin, spm havde sum-M vekJ 
uheldige Bekaning i Art-Mem ; 

Da Besidderretten i Henhold txtli 
Vidneudsagn havde frifundet Bonn- 
münden, hævdede Redaktø:· Evens-— 

son, at hcm ikke kunde indse. at Ar- 
tiklen indeholdt ndget sama-une-l 
ligt imod Løjtnant Freund, da den; 
Skildring, der var givet af Sam- 
menftødet i Artitlen, ikke afveg syn- 
derliqt fru, bvad der var fastslaaet 
under :)ietsforhandlingen i Karls- 
ruhe Bemcerkningen om Løjtnans 
ten-s foresatte Vilde han have udes 
ladt, hvis han havde faaet Artiklen 
lceft rigtigt igennem, før den kom i 
Bladet. Men det havde vceret Tagen 
efter Dyrstuet i Senderbotg, hvot 
man havde travlt med Præmielifter- 
ne. J alt Feld havde det ikke vætet 
hans Henfigt at forncerme nagen. 
Han kendte ingen af de paagældende 
og havde intet udestaaende med dem. 
Der vor fo heller ikke ncevnt Navne 
i Artiklen. 

Dommen 

Amtsadvokaten CArntsforftander 
Kjer) mente, at det var noget af det 
frivolefte, der var skrevet i lang Tid 

Han androg paa seks Manneders 

FcengfeL 
Reiten kaadslog kun et jJeblik 

Dommen lød paa fire Manne-ders- 
FængseL Artiklen indeholdt meget! 
slemme Fornærmelser baade mods 
Lejmanten og hans forefatte Det; 
var aldeles utilbsrligt at 5krive, ats 
Løftnanten havde «brølet«, og at 
ban var »brutal«. Der var ingen· 
Grund til at se mildt Pan Sagent 

l 
da den anklagede var tidligere straf- 
fet. 

—- — ——- — ».«Mm tilføjer: 
» 

Folk, der daqlig bar med Mad- 
arbejde at gøre ned, book let det kan- 
hcende, at en uhcldjg Vom-s 5nigeri 
sig ind i Bladets Spalten VI Wer 
del-for ogfaa i scerlig Grad. Zwei- 
baard den sonderborgfke Underretss 
Kendelse er. . 

Redaktsr Svensfon er i Foroejen· 
idemt 2 Manneders FcengseL Meds 
den sidste Dom bliver det altsaa et· 
balvt Aar En saadan Tilskikkelfe 
er ikke ukendt for nordslesvigfker 
Journalister. Alligevel met-Mer- 
lwer Dom, der overgaar en Kollega, 
at vi, der hat prjvet noget lignens 
de fsler med den domfceldte ogj 
hunder, at selv om Straffen ikkej 
san fomndres, at han vil udstaq 
den uden at tage Skade paa Sand-; 
beden. 

Biolderup. stirbst-wart MI. Aru 
At Tyikerne i Bioldenm Zoqti inm- 
ler linderikrister for at iaa ilere ty- 
ske Gudsjstjeneiter bar eiter der-es- 
egnc Udtalelfer sin Grund i, at det 
blev dem nægtet at fynge de tyste 
Julesamler ved Gudstjenesten Jules 
often Altsaa, naar det ikke laders 
fig gøre ved visfe Lejligbeder at ind- ! 

imugle noget Tny i de danike Guds- 
tfenester, san gør de Springet fuldt 
ud og forlanger ilere tyike Gudss 
tjenester. s 

Maaike mener de, at Kirkebeisget,« 
som i det ellers saa kirkelige Sonn » 

nu ikke skal være at prale of, paa«« 
denne Maade bliver bedre. Nu froh 
oi jo fe, hvad Konsistoriet siger til « 

det. Hvordan bei gaor eller ikke 
gam, saa er det dog bebst, at »ev- 

bver faar fit«. ! 
Stadt-ed Afholdsfqgew (Zl I 

Av.) Ligesom paa Als og de Restes 
Steder i Nordflesvig har Afholdsi 
sagen i de fidste Par Aar ogfaa 
faaet Fodfcefte her, særlig blandt 
Ungdommen J Dybbøl Sogn bin-; 
der i Fjor oprettet en Forening, derl 
famles hos Sognets Præft og tm7 
bar 50 Medlemmer. J Sottrup hat 
3 Foreninger med tilsammen 200 
Medlemmer deres Lokale i »M- 
holdshjemmet«. Kun i Ullerup« 
Sogn holder man fig endnu heltk 
passiv. Det hak heller ikke men« 
Sinde met stemt med Deikketiet 
het; bog er der Planet oppe oms 
Drittelie as en Mira med- 
alkoholfrie Dritteer ved Scle i Wien paa en hertil Mit, Met 
helpiqt beligqende Mast-lebt Der . 
W M en saadan Mo ved« 
de andre Statt-mer i Smwved 

M. TM Ottern-. Attek 
et en sf de Me, iom i 1864 for-i 
M ot md Overmaqtem gemei» 
Jud M W Mode uemlig chri-. Hm Wen Seiten-. Ists-de vor k- RI- i W bei W c 

i Witw- men maqtte 

—l 
-- 

YPaa Grund af tiltagende Svaghed 
tage Ophold has Landbolsmand J. 
C anfen lmiis Hnstrn Odi- egi Vlejes 
dank-r as den nidodlu ag« Zwar lmn 
Zmd en kasrlig Blend Ton nidøde 
var en god danfk Mand, fom altid 
mødte, naar Pligten kaldte Ære 
være hans Minde. 

Ballen-L Hvad Falk man vg ikke 
mau. (F-l. Av.) Snedker Jeppe 
Lykan i Skaft, der til Foraaret vil 
opføre et nyt Hus, sagte forleden 
om Byggetilladelse Den knnde nok 

bevilgest men ban maatte ikke, som 
paatænkt, tække sit Hus med Pap. 
Bilde ban bygne skulde hcm lcegge 
Teglsten paa sit Hug. Grunden til 
dette Incerkelige Paabnd fkal være 

den, at et ldus med Tagpap efter 
Myndighedernes Ska vilde vans 

site Landskabet. Hvorledes nian af 
den Grund kan paalasgge en Mond 
en Merndgift af omtrent 1000 Mk., 
er mildeft talt nbegribeligt. 

Tster Lsnum. En tyvagtig Tiggetn 
Forleden bad en »fattig Reisende« 
has Enke M. Paulsen i Øfter La- 
gmn om »en mild Gave«. Da Konen 

gik ind i en Sidestne for at bente 
sin Petmemnm, san Landftmgeren 
sit Snit til at forfvinde med el 
Lonnnenn som bang vaa Vasagen 
Konen ondanede itmls ved sin Til- 

baqelomft Tyveriet oq teles 
fonerede efter Gen-dannen i Sons- 
1und. Dei lytkedes lum at saa fat i 

Fyren i Hovslnnd Gan bmmes til 
Llnbenran VaretasgtsarreiL 

Raben-Inn Manne ftetnmcde Fi- 
fketc on dnarlinc Priiet lzl An) 
Eiter den iencre Tidsi store Fang- 
fler lnsr lmr der indfnudet sig man- 

ne fremmede Fifkerh faa der nu 

sm. Jan) liqner en bel lille Flan- 
de ni fremmede Konser i Harmen. 
Bari- de un ikke bliner iknffede, dn 
Pein-n er qnnct ncd til nassten in 
geniinnx for de fidite Fangster havde 
Fislerne kun en ten Fortjeneste as 5 
Penning pr. Ol. Skal Ovljoldet i 
det fremmede spare Regning, maa 

der iaaledes ikke fanges saa lidt. 
Men da der efter en Nedgang i 
Reaelen plejer at fslge en Opgang, 
er det ikle unmligt, at Prifen i de 

« 

steermeste Dage atter lan stige 

Gram Omegth Dyeplageri ogI 
Deikketi. Tre Mand, sont havde væs 

set inde i Gramdy Kro, kørte der- 
ira til Kastrup i en saa rasende Fari, » 

It Foll barmedes over det. Hesten J 
blev nidsket til at lebe alt, hvad 

« 

den kunde. Da de kam til Knstrup, 
l 

Jasltede Vognen, og de to af Soldei 
brødrene blev tennnelig haardt kvcei 
itede, san de maatte løres tilbaqe til 
Gram med forlnmdne Hodeder ag. der lege Lægehjælp. 

Arm. Akt-steter En mis- 
nenkelig Person, der havde doel has 
Gestalt-er Garn-de og ved AfreHen 
ikke lunde detale blev af den her- 
særende Gen-dann anhaldt og indsat 
E Art-often Den unholdte, der fere- 
zav at ville lobe en stor Gnatd og 
Dære Eier af 50,000 Mk» er vistnok 
Den laImne Person, sam fotleden 
lvede Bedtagetiet i Hader-fla- over 
For et Pai- Gestgivete For migt 
Ioregav han at have Familie i Span· 
Det, hvilket viste stg ogsaq at viere 
:igttg. 

OW Sm m Illi- Sitten 
er keinmal Den fsestr For-dars- 
zedndet, Stern-n et alletede kom- : 

men, ists-et »M!·Posten«. 
Dei et overoedentlig til-list, den 

er kommen i Aas-, da vi ewdnu (19. 
Jan) siet ingen Mater ihar haft. « 

Mal del m estet dem, faak vi 
oist i det hele met inqui- Men det 
geelder vel ogtaa her: een Svale 
get innen Sommer-. 

F 

foin fer, og jeg tilbragte mange ufors 
glennnelige Timer i deres hyggelige 
Siem Neverend Peter havde ende- 
los-«I Haku-riet for min Skyle han 
usw«-Ins km nel denne Gang fom 
kenn-e lnsn nlle mine Fortetningers 
med de nuc Tit-new Doktor Shawe,. 
Lasgeniissioncrren dar min gamle 
Ven im en tidligere :llej5e. da lmn i 
1902 behandlede min solle zinsak 
Zlmgdnr i det udnnerkede illissiionss 
boipitul Ogiaa nu hian lmn mia 
med Rand oq Daad El Aar efter 
døde Doktor Elmwe i Leb; lian dar 

en Mand, der lmnde oiet bele sit 
Lin til at afbjaslpe Reden i den li- 
dende Menneilebed 

Manne of mine skønnefte Erindrini 
get fra de lange Aar, jeg har til- 
bragt i Allen, stammer fra Missions- 
statione1·ne: jo bedte jeg leerte Mis« 
sionoererne at senden desto mere be- 
nndrede jeg del-es tgalntodims, stand- 
hiiftige oa oer utafnemmeliae Ar- 

bejde Alle de Damm-treu iom jeg 
traf non i det vestliqe Hintalmm, 
stunk nna et fast-deler højt Tanne-liess 
trin on lommer herud overordentlig 
godr iorlseredte for deres Opgnoe 
Dorfe-r er det oltid onløftende at 
dunsle iblnndt dem. jllf nulevende, 
Europa-Ue iindesJ innen, der kan 
nmnle fia med disfe Missionccrer is 
wwskaii til Ludatsonet og dcts Oel 
itorie Jexi lieh-ver bnre at niran 
Tr. Karl Mart on Paitor A. H.· 
Rrancko to Masnd der er fuldflcensk 
djg Iijemcne nac- etlwert Omraade, 
der nngcmr den streng-it videnskabeY 
ligze arkædlogifke Forikninq«« 

linge Sovie, for lwem intet er» 

:1ellint. on lwis overer Etasge iste- 
er nasr ino godt inøbleret iom diste1 
-.I.Ic'i-:ijjonærer·5, de trot, dct lmrer til 
nod Tone at bokmndle LIliissionckrers 
ne med onerlegen For-sagt at dadle 
dem, nt dolusns ii,1 til Donnner over 

kein san .n fordennne dereg Arbejde 
: wissend-edein Tfeneite. Hvad Re- 
sunnt ni derei- ntaknennnelige Ar- 
bejdsc end tun-am oære, den uegeni 
mntine ilmnp for en cerlig Overbei 
dissning er altid beundringsocerdig. 
ca i en Tid, der er jaa rig paai 
Inoditridende Faktoren forekommer 
det sont en Forløsning, lejlighedsvis 
Indnn at træffe Mennesker, der klem- 
nsr for Lysets Sejr paa Jordan 

J Leb hat Missionærerne en Me- 
1i»ql)ed, iom de belmndler ined den« 
terer Heniynsfuldhed og Pietet, velf 
)idende, at den im Fædrene nedarss 
iede Religion er gnaet over oq bleveni 
Tlød og Blod i de Jndfødte og derfor 
Eun ladet sig besejre ved forsigtigt ! 

)g taalmodigt Arbejde. Selv La- 
naprcesteme, iom aldrig bei-get 
Nissionsstationerne, omtaler altid 
Nissioncererne godt og hat blind Til- 
"id til dem: tl1i bortlet fka Mission-Z- 
Irbejdet virkek Missionæreme ogsaa 
Jed den-s qode Eksempel Missionss 
iofpitalet bliver overmsdentlig meget 
denytteL og Lcegekunsten er en fikker 
Bei til de Jndfsdtes Hinten 

DF Sven Hedin forrige Aar vends 
e tilboqe fra— sin sisdste Reife i Ti- 
sets Jndre, var ligeledes de fsrste 
Europæere, han« traf paa, Udsendins 
se fro Brsdkemenighedens Mis- 
ion. Sven lOel-in- Wee deeom l 
Zlntningen as sin« Beg: »Den 28. 
lugust 1908 flog vi Left i Lands- 
men Pu, og jeg Als-tagte her to 

tforgsleenmelige Doge i Herknhutters 
nissioneeeeknes gæstfrie dient Her- 
«erne Marx og Schnabel og dere- 
slfkværdlge Faseilie over-teile mig- 
ned Geld-den Her stormede oglaas 
usinde Nyhedek fea den ltore Beei-v 
Den ind paa neig. Jeg var til Mode-; 
dm en, der endng igen hat namä« 
m: revmde Bemü- nyst pg m« 

idder m lyetee til Brendlngenx J 
wer to Aar hat-de ieg ikke let en 

suec-mee: lelv lignede jeg en tides 
lonlk Londeveiirtver. Men M 
nærekne pndfede mig op need en 

euren-ils Sommetflædning as Iav 
miq en lndlstReilehiælm pn Me- 
del-.6 

III Wien til Simi- og Jn- 
dkes Use-de Wie Mt ved 
des end-Ilse- WW Roten-· 
We fra sit Wd der lam- 
Wet dem til Slens i fllgens 
liest-R 

E Kote-ne Meer-rede leg Akten- 
cudsijmestru i Mit-Mien. Oboe 
stets-net W at here Oeqelets milde 
Tot-er og los-n en use-this stillen 
Meist Hdde i eei Wien Arke pg i 
thellahed lade de form-neue 
all-male see exkl-e lockst l cylindris- 
emi« 

Du einst-« Psnceklauez 
Bezepulwn des zalzes til 

moderat Pris- 
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Andr. Schoui Forlag 
til meget. 

Nedfatte Prifer. 

Isicih Ediuoudo de: 

Spanien og Spaniernr. 376 Si- 
det. Ftr 81.70, nu Suc. 

Holland. 438 Sider· For 31.80 
nu 70c. 

secon,v Ast-tin 
Menveskets fyv Principper eller 
Grundbestanddele. 142 Sider. Fjr 
60e. nu We. 

siichet (— Einst-) J.: 
chrkktian den 2den, Skuespil i 
s Akter. 228 Sider. Jst 81.00, 
un Oc. 
We, Ei Sagn fra Hebtideri 
It. 264 Sidet 81.40, un 40c. 

W ad- 
« III Mord Breve til die-um« 
si1M. M 125 Jll. 242 Si- 

UHM Ist J0.00, un s1.20. 

www-two- 
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Sven Hedin sg 
Mission-ertrug 

J sin ny, ftore Reisebestrivelsse 
»Transhimalaya«. omtaler Sven He- 
din blandt andet ogfaa Bksdremei 
nighedens og enkelte andre Missio- 
ncerer, som han traf paa fin fidste 
Reife i Mien. J det Affnit, hvor He- 
din fortæller om sine Forberedelser 
til Afrejfen fra Leh, fkriver han med 
Hensyn til de derboende Missionæs 
ker- 

»HernhutterMissionæret-ne ydede 
mig uvurderlige Tjenefter: de mod- 
tog mig lige saa gæstfrit og venligt 

LEADlNG lAllY slc 
Der or ins-en anser Sko til Nympan Proben Som 

pcn nognn JlaslsulH ksm k( umncnlikxnw mail disk-e klas- 
sl—lc0, mssdnnns. selsjildoudo skm De » syot pas Lip- 

snsk-. cum sit-ru- ilon Amt-to K()mkort. og billig-o givet 
DotSS Fixle et uobeslt 0;.: luoslvtne Uds(«elldc. 

l- 
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sko formt-r Eise-merk ns llolillmkmscl l en sinnl, Dom List dem 
M ds- mst Impuls-. schon-Haares og ten-sc kjmsssscmkjøkoaO floc 
Pilmsslhk Dom kzm tunc-L cll tm Pris. wm Hikn ist- lmleko oncklok al- 

mlmleligo stro. Don-:- hkukumcllok vll korszcm lMu cllok skm Ul os. 

Fir- Skkskyf »s« Jst-! TJJE LEJJJLYU ,«4J)y, 
sc elf-f Ell-»w- anm Jlmnlss - jscm öcmlrnih 

Hin lhlsilm ril Eksmlo m Kam sum csn Akolmneller. sont 
ji«-w -;«- Hur Umsiqu lwly Iko· gemeint Il Des-n nic. post- 
lsst u tt »Im-c lzxkspkoelmsk M Wirth-« Fl-. Miniatur- 
U gzek was llonorlillt llosrrmskm Maul-a Wash- 

ington Ninus-Ist Jus-. Yssmm (’u—lnon skm Hpoclul 
Me « Klio-e- »l( « sa-. 1t Mut-. old-ko. 

« N 

O « « P. lla er Boot D sltoe Co. M f 
Mllvaukee, Wis. 
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Billeden 

AsscHENPELDT-HANSENS 

An icluftieret 

OLiirkieljistorie for gäenigkjeden 
fcpreligger nu Immplet iudimnclen i tu smukkc ug solicit- 
Biud pas heuhnldsvis 570 ug 593 stsms Sitltsr nied mutig-e 

net er et Zierde-los ypperiigt chkk. sie-r kur- 
tjeuer sit finde-s itsthvtsrt txt-isten HjenL stileku er lieu-, 
okx Iudhuldet pas een Gang unticrli()1tlcu(it,s. Dein-tende- og 
ophyggecide. 

Der insgymlcss msu Hi Hkildriug ak Aus-stetiin Paulus og ds- 
undio Ap()glt,i-, stereftek komme-r JouefnllkoIi Historie iudtil 
uu. saa har vi Skiidringeu ak (i«-u sorgte )1·«uighes1 mutl Jesus 
Livskiidek on l«ivst·rugter. sann-n Aulob j diuktyrtideu og hau- 
Anløb Kennem de fordre Aarhuudrodeks Vkaugiairdumme samt 
huus Fumgjz pas-it kvszle Gurts Misisiikbed i Visrdeus Pay-mag 
after at san-u Mviiogspist Kirkeu Preu. Vi gokiiemftosr ist«-keimt- 
skab most adskillige kreiumgksutite Ast-niem- lctmupen des-holds- 
Guds Faus- hojt over Versicusiivet (srysostmuuk(. Ambrmiius. 

Axt-iustiti) Vs Her du glitt-W- Han(-ri Kloster-nistet ug Pan-imm- 
m Hi Rot-sog pag ut Live- lcirkseu Vestleushisrrociømmo Vt bo- 
trageer kreiutisles de Keimes-. ils-r rejsor sig usod l«av·«(lgmmet, 0 
som paa Reform-ulimsucissu muut en høriig spir, meu dem-es 
ogsaa "1’ilbiigosiag«t trat lIIIveciouicuets Ziele-, stetig genas-m Jo- 
suitterues Mond-sij Buuvidore ijsuileus For-sog pau. esse- 
Beim-nationin at. skille Lam- ug l«iv frs hin-unten (l«l(-:ismeu. 
Uissimduksiem sum: einieslig lkasionsillsm us Neuen-Arke, niou 

oxsas Trost-vers Nimqu kamdrud i sure Dage- Ugsiia Hor- 
nsns Seien-gnug i dou yclro Mission samt sektiwvæsksslsekuo 1 
Nutideu heimlich-. 

Vætkct udkom i 48 Apostel-G 10 cis. per1-1kcfte. Det 
fass nu samlet til folgende Prisen 

Iklæft(«r..»........ ............ FAM- 
lnclbunsüm i· sie-liest Fælskbinsl » HFFO 
Inclbunrlem i· Inn-sk- BJUCL » « FZOG 

Dnnisli hatsan Publishlng sonst-, 
til-A l li,. NE BR 

,,l)ansltekeu« og »Komm 

lfølge fornyet Ovekenskomst mcd 
»N0rdcn« Publishing Cu» Racine, 
Wis» set vi 08 i stånul til atter at til- 

byde tkt Aar-s Äbmmemcnt pna 
»I)nnskeren« og »Noch-EIN til-sam- 
men km- 82.00; 
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DANA COLLEGE 
BLAIR, :: :: NEBRASKA. 

Glis-I sie Dust-staunen 
Estetaatstetminen begyudet den 29. November 

spie TM streckt Mit Wut-s 
OWU seh Disp. 

ass- Msst Klassiik oq videnstabeligt 
W: Firma-ist state-disk Kurs-It 

Mosis-re set-beredet til crinilatts 
Seminarium: Firmariqt W. 

Ist-cl: UdstrderState cekttfieate til Inaba-me 
som bestaqt Ellmnen 

Weid: Bogssrinq og Stenogrqu eet a to- 
utiqi smqu 

Unsic: Organ, Wo, Wollu- sang. 
Undanks-its sit-« Bude-ins ss Kunst-aliu- sieu essen 

semius 
Uhu-flehe Ins-s i Dust si set i Eilet-e Instit-tm 

M. Wams oq Loqi 81600 for site Usen For Stolen-tret 
hetalt i sotstud Uson 

M estet Kata: vg. 
c. s. Vase-, Forst. 
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