
Yondcrjylland 
»Moteuisgen« lægger Id. 

Ovid den vil og ikke vil. 

Den meget omtalte ,,Fredsfore- 
nim« eller, som den officielt hedder: 
»Forening for tysk Zredsarbejde i 
NordslesviM blev stiftet den 15. 

December 1909. Den L Februar 
1910 blev den indført i Foreningss 
tegistret, og til Onsdagen den 9. 

Februar om Eftermiddagen Kl. R 

indkaldtes nu dens Medlemmek og 
de, der vil være det, til den førfte 
Generalforfamling, som afholdtes i 

Johansens Gæftgivergaard i Tings 
lev. Paa Dagsordenen stod tun eet 

Punkt: Formandens Beretning om 

Formingens mwærende Ztilling, 
dens Fokmaal og ArsbojdstL 

Vedtægterne 

§ 1. Foreningen bærer Nonnen 

Forening for tyjk Fredsarbejde i 

Nordslesvig, efter at den er ind- 
føkt i Foreningsregistret med den 

Tilfsjelse: insført Fo:«ening. Den 
hat sit Zæde i Tinglev. 

§2. Foreningen sm- wsk Fredss 
arbejde i Nordflesnig vil pleje nord- 

flesvigsk Stil i Forbindelfe med det 

tyske Folls Lin og bedare og frem- 
me en selvbevist Kærlighed til Fee- 
drelandet, der bar lin Nod i Hiern- 
stavnm 

§3. Den oil derfor: 
U Zorn den balder al nordsless 

vigsk Ejendommeliqhed i Ære, vil 
den hcevde Modersmaaled baade del 

W 

ltyske og det hauste pg tmige qgte 
log verdswtte days-r Falkelighsd. 

2) Den viI deckte Bevidstheden am· 
IMdvendigheden af vbr llmdonmz 
-yderligere Uddannelse paa Falte 
hfjskoletz Fagfkoler oa Fortsasttel » 

fesfkoler af enhver Art for at bringe? 
den i ncermerc FJ1«l1iud-else med tyskl 
Aandsliv. : 

s) Den ail samle de Tyfksiudede i 

Nordstesnig, i Særdeleshed ogsaa 
dank-der bar deres danske Moder-sp- 
maal kirrt, ved oplyfende Foredrag 
ag indlwldsrig Selskabeligtzed, Uds 
bredelse af godt Læsestof, Fremme 
af Hjemstavnskultur ag Udgivelse af 
et selvftændigt Medlemsiblaa 

4) Den vil imødegaa alle Vestræs 
helfen der har til Formaal at fkceri 
pe de nationale Modscetninger i 
Nordslesvig. 

§ 4. Tyske Mcend og Kvinder, der 

hatt fyldt det 18.- Aar, kan bliveMeds 
lemmer af Foreninaen· Anmodnini 
ger om Optagelse rettes til Beftyrels 
sen, der træffer Afgørelsen med Hen- 
syn til Optagelsen. 

Til disse faa Vedtasgter føjer 
Past. Schmidt i Vodder fom Fore- 
ningens Formand nogle nærmere 

Fortlartnger,· hvoraf vi hidfcetter 
folgende 

»Vi bygger ilke Brust 

Vi ftaar ikke midt imellem Mod- 

standerne for at stille tilfreds og hidi 
føre Forstaaelse. Vi bygger ikke 
Broer, som vi maaske bagefter fkulde 
bryde itu, fordi ingen vil benytte 
dem. Vi staar fuldt ud paa tysk 
Side. Men vi staat paa tysk Side 
med den afgjorte Villie til at fsre 
en ridderlig Kamp, som kan have 
Freden til Felse. Vi vil repræsens 
tere vor Tyskhed under uangribelige 
Former, holde den fri for Ophidsel- 
se over for den nationale WORK-kn- 

der, uddybe den ved en bedre erkunde- 

lig Forbindelse med det tysfc Falk 
og dernæst i enhver Henkende Nr 
Glceden ved vor nordslesviaste 
Hjemstavn og dens Særpræg At vi 
med en saadan Villie — ikke som 
Dommere — men til Bærn as· vort 

nationale« Adee ikke vil vige til- 
bage for at gsre Frant mod de fors 
skellige Fredsfarstyrrelsek, alt efter 
sont vi nu venter as et Resultat af 
samme, skal oglaa udtales.« 

Jllkodersnmrieks boori Artjflen 
er forekommen, bemærfer bl a.: 

Der er noqet ji.talendc i nt here 
cr: oojjtisf rllcodfmnder udgive en 

sandmi Parole kliidderkiahcd og Ne- 

suekt her ni Taonct alt for nie-get 
i den onden Leit, og oi Danske kon 
ika have noqet imod, hoics det lyks 
ke« s. at fme Kommen ind i en merk 

.:i1 »ou« end den, der er dienen 

Iskodt ved den stmst und .-. Endrko 

.Presse. Men i det hele oq ftocc gæl 

tder dette, at oi man afoente Hand 
Unger, for vi dømmer. 

Den danske Befolkning skeluskr it- 
ke mellem de forskellige Afskygnicss 
get og enkelte Modstanderes mens 

tiltalende Kampform Den holder fig 
til Kendsgerningernes tydeligt taten- 
dse Sprog, fom det daglig lyder til 
os gennem Tvangspolitikken.« 

Ved selve Modet den 9. Feb. holdt 
Past. Schmidt en Tale, lworaf st- 
gende vil lex-fes med Interesse of 
alle, hois Hierte flaor varmt for 
Danskerne Syd for Kongeaoem 

»Det er sagt, at vi gaar mellem 
-Partierne, men det har vi aldrig 
villet. Vi maa skarpt frembæve, at 

vi vil styrke Tyskheden· 

(Meget kigtigtO Dette giver os 

Eksistensberettigelfe Vi maa ontsæt 
te Tanten i Handling, og vi maa 

ikke væte bange for at ofre en Del; 
vi hat jo ikke de Midler som den 
anden Organisation- 

Nm vi fee paa hele Tyikhedens 
Stillsug het, lau er der jo Faktoren 
sont der man regnes med. Vi M- 
der den Wge Stat og paa den 

and-n Side merk den mdre SMr. 
O- da et det, at det man Elbe for- 
sit-net i Nord-Nest at nagt vi staat 
Frid- fsr Medens Ærr. da er det; 
kkke fea W W 
tm, at ri vil have Stifte. Gent-vix 

Ihmddmmsrom 

de mai-ge Udvisninger,. 

Itout can man idem-, om der mais-i 
iset W stund-. Neu der fran- 
lM at Wen er for spec- 
EW W km U- Wes-n 
»Mit-I its- w de- ed M 
"« M·W,Wde«an’ikke 

i 

M 

feler sig ststtede ved sligt, men viY 
maa beklage det; det sprer os dybere 
ind i Ztrid som pi ikxe km eztske 
Thi vij dar sum-f spspm k e i at 

Icardsleszvig beoarer jji satliaeræg 
Vj staat som Gkaensebefoltning i 

Fa1·e, og det vilde være en Ulykkq 
om her nogetsgik tabt. 

Forholdet ved vor ernfe er helt 
anderledes end ved Rigets vorige 
Grwnfer. Mod Øst staat forskellis 
ge Racer med forskelligt religiøs 
Livsfyn og et heftigere Tempera- 
ment. Alt dette er noget andet, end 
vi har her. Her raader samme Reli- 
gion; vi er i det hele taget ens. 

Kun Sindelagct stiller-. 
Hvor saa meget er i Slægt og 

saa meget forener, maa Arbejdet vces 

He lettere. Vi fkal tun bevare det- 

lerdrene har haft. 

; Jkke blot ved Regeringens Poli- 
stik, men ogfaa ved hele Udviklingen 
Her der kommet stcerkere Lidenikaber 
frem, men vi maa igekmem til friere 

IFormer Taenk dare, hvad det betys 
;der, at Tyssk oa Dansksindede me- 
Ides i famme Kirke Vi maa vaere 

Mode ved, at vi kan samles paa det 
Om1«aade. (Meget rigtiath 

Naar jeg i Presse-n har ytret mig 
Tom 

H Sprvgfagem 
faa vidfte jeg, at det kunde være et 

eint Punkt. Jeg er tidliqere traadt 
Hi Skranken for danske Sproatimer, 
Idet maa jeg fremdeles, men kan felvs 

Hfølgelig holde dette uden for Fore- 
"ningen; der maa dog være Plade 
Ifor forskellige Meninger. 
l Vi bar lidt under, at Zproget ikke 
er bleven ftyrtet Naar man ikke har 

htægtet det for mit Vedkommende, 

saa har jeg maattet krceoe samme 

iRet for andre. (Bravol) 

i Ved den franske Grænse taler 
mange Tyskfindede Franji. fordi det 

»er finere, det er Knltnrfvmaet Sau 
ldan er det itke Zier. Der er Guds 

ike You mange Tyfksindede, sont 
taler Dankt, men ikke fordi det er 

finere. 
Der nieder os paa Danik 

en høj og ung Kultur, 

maaske i Trcesko, for det er jo en 

Bondekultur. Men der er maaste i 

hele Europa ingen Kultur-, der i den 
Grad fortjener Navn af Folkekuli 
tur som den danske.« Ost-ev Kultu- 
ten siammer fra Grundtvig. Medeas 

lvore ftore Mcend ftaar paa Asstand 
fra Fall-eh saa lever de her i Folket. 
Derfor studeres denne Ejendomme- 
lighed overalt. Jeg fortaber mig ik· 
re serv ved at sysle med’deu, men 

den Taufe trcenger sig frem: Hvad 
skal vi gsre for at naa noget fig- 
nendes 

Det, sorn her bydes, maa ikke gaa 
tabt for Nordstesvig· Tænk bare 

paa, hvor mange Kmnmizsioner der 
sendes fkq Tysktcmd ti: DaumakkI 
for at itudere det. Vi maa ikke hol-1 
de as fjernt fra denne Kultur» der; 
er en Kraft deri. Og vi Ital ikte se 
denne trcengt tikbage af Gendar-- 
mer. Gravoh Jeg beklager tum- 
at ikke alle mine Jndlceg er komneT 
frem i hele Preöiem Dei vilde man-H 
sie dog have klaret Spsrgömaalck 
vedrsrende Sptoget.« 

Det var tun fou, der var mødts 
til Generalforsamlingen Forenjns 
gen kom til at bestna of tun 27 
Medlemsmet 

Stadt-org —- Gnldbryllup. Fre- 
dag den 4. Feb. festligholdt Peter 

IIønnichfen og Huftru ved Mittel- 
Ibokg deres Guldbryllup samtnen 
med Slægt, Venner og Rat-net As 
detes 8 Btrn var fem til Siede, 
de tre fravcerende er bosatte i Ame- 
rika. Guldbrudeparret hat 37 Bir- 
nebørn og 2 Btmebørnsbsm 

Guldbrudgommen er 70 og Guld- 
bruden næppe 68 Aar. Ved Flid og 
Sparfommeltghed har de gamle er- 

hvervet sig et iorgfrit Udkomme, 
ligefom de hat vundet sig en stor 
Bennekkeds. Stunichfen hat i tin 
TO drwet en betydelig Træhandel 
ist-a Sauen- Skove ttl Esbjerg Hann. 

sFor et Par Aar siden folgte han 

Hin Ejmdom ped Langewed Skov 
og byggede sig et smukt Hut ved 
Mitten-org Kro, hvot det agtvcerdis 
ge Ægtepar efter et vickfomt Liv 
houber at tillwinge der-es Ltvsafi 

«ten. 

M IV Udsisuisw Tjenestepii 
ge Nielsine Men, fidt i Øse ved 

Mede der var i Tjeneste hochttmsdsg 
ejer Fest-Am i Skodboeg, er blevenJ 

W 

udvist med tre Dages BarseL 
»Schleswigsche Grenzpost«, der hat 
saaet Meddelelsen sra Landraadsi 
form-en tilføjer at det er sket, sordi 
inin isnr dcltnget i Jdkætssvelser i 
Stodlmm Fut«snmlingshus. 

Ton nduistc inwde tjent i Sognet 
i slete Aar. 

Holbsl Sonn-. — Eu gammel Ve- 
teran. Forhenværende Gnnrdnmnd 
JenS Jensen i Kobberholn1, nn bo- 

siddende paa Risnshoved, fejrede den 
9. Februar, sin 86. Aars Fødselss 
dag samisien med Bat-n og Vorne- 
lmrn Gamie Jenseit er endnu snlds 
kommen aandssrisk og legemlig vel. 

Han sortcrller gerne sra Treaarstris 
gen, lmori han deltog paa danle Si- 
de· Han er vistnok den eneste endnn 
lenende Veteran sra Trennt-sk1-igen 
i Holbøl Bagn- 

ztristiausselt Omegn. —- Estets 
mtklr. Torsdagen den 10. Feb. sied- 
tes til Hvile paa Aller stirtegaard 
Entemand, Rentier Christian Han- 
sen Vork. Han var, uagtet han næri 

mest maatte betragtes sont ,,en as 
de Stille i Landet««, en vartntsji 
lende Ven as vor gode Sag, og al- 

dtig er han vegen tilbage, sksnt fle- 
re Gange i de senere Aar Sygdoni 
ftillede sig hindrende i Vejen for 
hans soogelige Hetbred, men altid 
lsar han sat alt ind paa at vcere med- 
naar det gjaldt »at laste i Flok«. 

Men ogsaa as en anden Grund 
fortsener den hedengnngne scerlig at 
omtales. Hatt var nemlig en as de 

nie-get san, som, stønt han tun ved 

Jernslid og ualmindelig Sparsam- 
melighed havde arbejdet sig op til at 
blive en temmelig velstillet Mand, 
dog nltid var rede til at hjælpe sine 
trwngende Medmennesker, der var 

vcerdige l)ertil, ikke nlene med mangt 
et virteligt godt Rand-, men ogsao 
med virkelige Midler, saa at der 
ikke er ina helt san her paa Egneth 
sont ni: Ved hans Bortgang og til 
cntnwr Tid herester med Taknemmei 
ligbed vil mindes hom, som han i 
snldeste Maul hat sortjent det. 

C.J.H. i ».«Mm 

Hader-leih stiller-Rogimentet. 
sortsættes. U. Februar. Den 
preussiske Kultnsminister hat i 

Overenstemmelse med Regeringen i 
Slesvig til Priester og Lærere i 

Senderborg Amt udstedt Forbud 
inkod, at de optrceder som Taler-e 
i danste Forsamlingshuse, selv om 

det dreier sig om suldstændig upolii 
tiste Einver. Kultusministerens Or- 
dre er og aa reitet til Pkæsterne i 
disses Jgeuskab as Lokalskoleins 
spektsketx 

Ester hvad Pastor Tønnesen i 
Hoptrup, Jndre Mission-Z Jst-eh i 
Nordslesvig, meddeler, agtek Den 
nordilesvigske Præstesorening som 
Fslge deras at meddele Ministeretn 
at Medlemmerne, d. v. s. Stjrstes 
par-ten as Nordslesvigs Prcester. ikke 

Her i Stand til som Lokalfloleinspeks 
ister at esterkomme dette Tilbud« 
da det kan blive skæbnesvangect sor 
Tdem i deres Hovedembedes som 
Statsprwster. 

sttste og bedstc Udvqlg 
as 

ViklcdsBrevkort for 
enhver Anledning. 

Gratulations Brevkokt 
med dansk Tekst. Menge for- 
skellige Block-, sorteret per Duf. 
25 Conts. 

Brevkort med Bibeltekst 
Dansk, flere Zlags med forskellige 
Tekst. Sorteret, per Dus. 25c. 

Prospektkort fra Blair 
o g O m e g n. Jndbefatter Som- 
fundets Stole og Forlagshus, 
samt den danfke Kirkc. Sorteret 
sper Dus. 25c. 

Prospektkort fra Dan- 
matk. Ca. 50 forskellige særdes 
les fmukte farvetrykte Kost fra 
sttnneste Egne i Landet, Jndbes 
farter mange« bekendte Kikker. 
Sorteret per Duf. Löc. 

PaaskesBrevkort med dansk 
Blieltekst kat i 6 Mit-er 
pas fint Karten, fremstillet et 
Karg omsvundet med Blomster. s 
forskelligr. Tellterne valgte af os 

men Arbejdet udftrt i Tyfkland 
wisse er ubetinget de imukkeste 
Kort af sit Slags as fælges dog 
i Sæt ckf 122Stykker med trykt 
Our-flog for 25e. 

Sorteret Prsvevalg af alle 
wenstaaende per Duf. 25c. 

Das M wlo Mc- 
Mp Its. 

STEVENS 
NEW VISIBLE LOADING 
REPEATMG RIFLE NO. 70 

The most occur-te .22 caljbet 
Repedting Ritte made. 

Two modehk »n-: made tot- .2:3 stinkt. the 
other tot· .:c·.: long nut- naturwiss-G 
Hanslles 15—.s:2 shnrt entstrickt-T um«-« 
use always in slqlze tunl- hssiw ji« ins-« 
oftmals-in For the .22 long uns-. 12 
Gut-ideen- 
Wesgm »F pmmslsk 
Extra str««g(1«,njk«(sc-:tr1ust0rs. 

THE STZVENS No. 70 RZPZATSR 
is should-tot « mnzmulcvl Uin give-s uni- 
Vetssl muss genun. 

Eint-J Wilh bei-il from und Amt-th- 
reuk Hist-sc 

List !'y·i«« sQ-« 
Ssmk « ein-V -sns 

« zuf k-«kj1! 
-('«’l Ist-HI- 

»r« .-vs,k-«-—;s-,a;«-,.«z«n 
r« s— He f n« zpn c- 

.I. sTEVEIs ÄRM C 
TOOL CO. 

» 
P. O. ssx M 

cslccka FAUS. W- 

ANHMCOTINE PtPE 
»Als THE PLEASURE WITIOUT III-: FAMI« 

Tsaijss Mark häng 

40c Tllgikoöcl 

II- plpe they let yII male st Is- 
Limks .- k-(«1(««"ls-".s· fik-« ».H«.H(«Itnl«s11. 
Absurbs HE- ««-««-!-u-- «t«l keeps on 

instit-g zween 
31 u m «1«’s.«-i «i«-s5s 11««11j»)«eiblt 

smokk »s- I-- H i«-l us)«M»«·«.1i 
Money back if not sstlsisctoky. 

order z or more todt-y. 
I. NEUGES, The staates-f Frlcsck 

613 N.71h st, sc.1«»uts. M» j 
Fkrü LAPL! 

s FULL-Als m « dem 
may ou s feste .·. 

ßsl « 

Abs-use- to euer 
Irr-Wie- --- Des-gen 
s. vkmcsis « U M mi- ( 

l 

Ist III-Isla- llnktixbetl ox Ilyggs 
us os« th punctua- 

UNAKDM LIIIE Mk III-IT 

Alle Folco-des- als-et 
CVII AMITIIIU fss 

Ia s Io jin-. II sta. 

Los-T fis-» m- sie-nunme- 
Vol-holt Ihm-. Tko sitt-ass- es 

kir- slktuik Dunleme 
s Ism- nsM M·M«. 
Uslnslh Illlskflsll 
Wn älAOMÄ ask one m s( MAY-such 

Nye Böser. 
— 

Skønlittcratur. 
OmsL Jndb. 

Jbiem Henkik 
Brand.............951.45 
Peer Gynt Ob 1.45 

Ei Dattel-few .7s Uss 

Kongsemnerne og Cildet paa Saldo-I. .75 

Tekje Biqen .10 
« « Pragbtdgau Es .75 

Samlede Pan-seh (Mindeubgave) s.00 8.00 

Jngrmanm B. S. 

Nomantiste Faktwaiugek .75 

Valdemar Sejr ngen Udgavej 1.00 
« « (Gyldendql) Bd 1.20 

Ekik Menveds Bamdom quu WIJ 1.00 
« « (Gyldendal) .65 1.20 

Kong Eer og de erblsie qun Uds..) 1.00 
« « (Gyldmda1) Ezs 1.20 

Print Otto as Dannmtt Ecen M) 1.00 
« « GMO .Cs l.20 

Baldemar den Stor- og Dranan sat- 

gtete........... 1.20 

Landsbybstnene ....... so Ists 

Kaalund, H. B. 

Samlede Digte LSO 1.20 
Kiclland Alex-. L. 

Samlede Bretter l—V1 M 84.90 NII 

Lands-m Jakob- 
Crommells Dotter .85 

Lagert-h Selnm 
Kristuslegender ....... LCI 

Legt-»der og Fortællingek LI 

Lille Niels Holgekfens vidtmbekllge Reise 
med Vildgæsfene LIO 

Samlede Bretter-, udkommeti ea. 25 

HEfteraperhæfte .18 

Substription awde 

Lunge-, Thomas: 
Udvalgte Skrifter l—ll l.20 

i 
Lie, Jana-: 

Lodsen og hans Husttu .50 

Kommandørens Dstre ....... .50 

Naar Sol gaak ned .50 

Onde Magter .50 

Naor «zertttæppei faldek .50 

Familien paa Gilje 
Smnlcde Værkek (Folleudgave IM) 10.00 

Megen og god Lasning 1,2, s. Oper Del W 

Mtllcy E Hohes G- sl. Mk 
Prwften i Krigen Bd 

Tre asmine Venner ....... ZU 

Den gamle Prcestegaatd 1.1s 

Melsem Zah- 
EtMsde ........ 

Wangen sc 

Kulsvieke . W 

Kildetne .80 

Gmende Kræstrt 
Samlede Partei-, TO 

Schleuschlcgey M- 

Alqddin M 

Nordens Gudet .00. 

St.Hansaftenfpil ss 

Udvalgte Digtninge 
Tragedier Matt-umwinan 
Poetiike Strifter I.—-XV. TM 

Pult-han« sMüllct, Im 
Adam Homo 
Fite Digte oq Danierindeu 
Ungdomskilden U 

Poetiske Skriftet 1—-s TO 

WeaJLIL 
Jslcndetnessætd l-—4 . IN 

Plag, Tat-L: 
M1—2.Follendsave IM IN 

Port-priva» destil- 
Detforjcttedesaud .. ists 

Messek.....».s.U 
Alles-Wette. ..1«.O 

1.70 

Los 
1.00 
1.00 
l.00 
Los 
II 

17.0c 

II 
LO 
III 

.s0 
1.40 
LIO 
IN 
OR 
III 

II 
LII 
LIC 
.7I 

LZO 
18.00 

1.90 

s.70 

II 

Iss 
UII 
150 

sum-sey Lud- 

UndetNordenvindenssvsss sc 
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