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Nordfletvigst Mindest-renns- 

Om ,,Nordslesvigsk Kvindefors 
ning«, strives i «Hejmdal« under 
Mærket A—s (Kandidat Callø) bl. 
a.: 

Der er føjet et ny Led ind i 
Kæden af nationale Zorsvarsvasrker. 
Nordslesoigs Kvinder har organijei 
tet sig i en politisk Forening, som oil 
faa sin Plads i forste Række Side 
om Side med de tre ftore nationale 
Foreninger. — — — 

,,Foreningens Formaal er at hjæls 
pe ubemidlede Folks Born paa dan- 
fke Skoler«, som det hedder i Lunens 
§ l. Dette Arbejde griber ikke ind i 
Skoleforeningens Virksomhed, Kviw 
deforeningen tager fat, hvor Stole- 
foreningen flipper. Hvad hjælper det, 
at Smaafolks Børn kan faa Unders 
stattelse til et Skaleophold naar de 
ikke hat en Seng at ligge i? 

«Nordslesvigfk Kvindeforening« er 

ikke et sEksperiment men tun en 

Fartfcettelse af et Arbeide sum hat 
staaet sin Prøve under iriere For- 
mer. »Sønderjydfke Koinders Arbei- 
de for at hjælpe mindre bemidlede 
Folks Born paa danske Efterskoler« 
hat baaret gode Frugter. JAaret 
1W7——08 hat de hjulpet JO, i 1908 
— NO 49 Børn, og Negnskabet for 
1:«)9—10, som kan ventes offents 
ljggjort i en næt Fremtid, vil fitkert 
opoife lige saa gunftige Resultaten 

J »Nordjlesvigsk Kaindeforening« 
hersker et udstrakt Zelustyre: »For- 
eningen inddeles i Krebse, hver med 
sin Tillidsmand, som opkræver Med-; 
lemsbidkagene og samtnen med an- 

dre stindet i Kreder tager Befrem- 
melse em, hvor Hjælpen skal ydes.« « 

G 5). Z 
J Fjor omfattede Foreningen il 

alt 53 saadanne Kredse, 47 paa et 

Soga, 5 paa to og 1 paa fem Zog-; 
ne. Maalet er: lokalt Selvstyre for 
hvert Sogn. — De Krebse, som end-« 
nu omfatter siere Sogne, bør der-. 
for deleQ « 

»Enhver Krebs raader over sine, 
egne Midler, men Aargovekskuddet 
indbetales i Hovedkassety hvokfra de 
Kredse saa kan faa Hjcelp, der iste- selv kan faa Penge nok til at direkte· 
der-S Udth" (§ S) i 

Dovedarbejdet ftal altfaa gutes-; 
nde i Krediene: Sognets Kvinder tasi set Bestanmelse om Hjælpen og 
mader over Midlerne. Denne Uds 

, 

ftykning af Arbejdet medfsrer eni dobbelt FordeL Foreningens Birk-- 
fomhed bygges helt og holdent ov 

paa den personlige Jndsigt i For- 
holdene, og Selvforvaltningen sger 
Interessen jor Arbejdet og udvikler 
Ansparsfslelsem 

Men Friheden gaar lovlig vidt, 
war det hedder i Slutningen af § 6: 
"«Vil en Krebs selv forvalte sit Oder- 
stud» kan den, om det fkulde være 

jede-endigt ingen Hjcelp faa fra 
divedkaöseM Det er at fproenge 
soreningens Enhed, naar det over- 
lades til de etckelte Kredses Form-tit- 
hefindende om de vil have For-bin- 
dtlfe med Hovedkasfen eller ej. —- 

« Det er enlyver nordslesvigst Kvins 
des Pligt mod sit Falk og fig felv at 
melde sig ind i «Nordslesvigsk Kvins 

·defvtening«. 
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En daafk Ptæft ndvift. s 

VI 

Forsamlingshuset i Zol, P. Nørs J· 

gaard, Holthaard, og N. Nielsem ! 

Ganderup, skulde Folk paa Egnen L 

String den 24. Juli have haft Lei-. 
lished til at høre Paftor Albeet frais 
Frederiksbetg, for fem Aar siden it« 

M ped Ribe. Men det com ander- i 

lud-, striver ,,Hejmdal«. Formani ? 

Im for »Selkoig Fokening«, 
« 

sondejet Streu Laukitzen i Fol, 
ss amtlig Fredaq Middag en Stævi 

fing fra Amsforstander Masfow i 

Ide til at mtde sammt Dass 

l 
! 
X 

!- 
Ester Jndlsydelse af Gerne ale 

! 
I 
I 
i 

L 

vilde blive udvist. Amsfokstanderen 
havde dekfor mutt, at det var rig- 
tigst at forebygge dette ved at give 
Lauritzen Befled hurtigst muligt. 
Det var jo efter hans Mening ikke 
rigtig at lade Præsten rejfe den lan- 

lge Vej forgæves. 
I Da Lauritzen kom hjkm fra des 

.ding, meddelte han straks Peter Nsri 
gaar og Niels Nielfen Resultatet, 

Zog Bestemmelsen blev sau, at Mødet 
jskulde afholdes i Guardejer Niels 
kNielsens Have. 
I Ogsaa dette maa imidlertid An- 
Igiveren have faaet at vide, thiSøni 
’dag Eftermiddag var Gendakmen 

Ived Forfamlingshufet, og da han 
blev klar over, at Mødet skulde af- 
holdes paa Ganderupgaard, kom han 

Iogfaa derned og overrakte Pastor 
xAlbeck en Udvisningsordre, som han 
phavde bragt med. 
L Paftor Albeck maatte straks tage 
Taf Steh, da Gendatmen ellers hav- 
"de Ordre til at arrestete hom. Tib- 
ligere Laster P. Jessen, Gram, 
boldt faa et kristeligt Foredrag for 
Forsomlingen. 

Mistanken for Angineriet er ret- 
tet mod en bestemt Mand. 

Præftetnc under Kontrol. 

En Judiender tager ifølge »Mutt« 
i ,,T.ondcrnsche Zeitung« Prassterss 
og Lcerers Hussprog under Behand- 
ling. Han figer, at der er en hscl 
Rcckke Præstehjem i Nordflesvig, 
hvor der tales Rigsdanfk, skønt den 
ene af Parterne er Eyd fra. z 

Vi kender, hedder det, et Prcrstes 
par, der talte Tysk i Forlovelfesii tiden og Tysk i Ægteskctbet, men 

fom begyndte at tale Danfk, da denj celdste Søn voksede til. En andens 
ugift Papst tarek Dunst til si» Hug-· 
holdekae og fktiver Dunst til sinl 
Menighed, han benytter oven i Kis- bet latinske Bogstaver i Lighed med« 
Danskerne. Han soger fra Prædikei 
stolen at faa Forældrene til at sen- 
de deres Bsrn til demfk Kisana- 
tionsundervisning. Selv om en 

Præst ægter en af Landets Dstre, 
viser han en Mangel paa nationaltz Sindelag, naar han taler Rigsdanss 
i sit Hut. 
Saavidt den tyske JndsendeL Man 

fer, at han gaat grundigt tilVærks, 
hatt kontrollerer Præsterneg Breve til 
deres Menigheder, hans lange Øten 
naar til Kæteftefolks og Ægtefolks 
Samtaler. Hatt todet i Prcesterneg 
intime Forhold, og hvad han findet-, 
stiller han offentligt til Skue. 

Fels. Er Foredtagsmtde holdtesk 
Fredag Aften den 22. Juli i »Land- 
zohfemmet« med Lærerinde Frøken 
Blov af Vejle som Fokedkagsholderiij 
Te. 

Freien Plov begyndte sit Fore- 
drag med at tale lidt om de gamle 

« 

Tempe- og Trylleviser. Der er etj 
Ird, som siger: »Der er mere mel- 
em Himmel og Jord, som de læri 
se trat-« Helt fra de gamle Tider 7 

Iar der herfket Tro paa Naturvæs 
enet. Vi mener nu som ofteft, det 
Iører en fvunden Tid til. Visen om 

.Agnete og Havmanden« var Poesi 
ro den Tib. 

Derefter talte hun om Bisen, som 
Iandler om Or. Bis-mar, der drak 
if Elverdronningens Bæger, saa han 
Ilemte sit Hjem og sin Fæftemø. Vi 
kal og maa gøre as Naturen un- 

serdanig, men vogte os for, at den 
aar dæmonifk Magt over os, saa 
Ii kommer til at scette Skabningen 
ver Skaberm 

Frsken Plov talte detnæst om Bi- 
en: »Herr Peder Laster Runer over 

Eva-USE Ten, der Laster Mutter-, 
our en andeus Billie ind under fin 
sillie og Meist- Hypnotisering i vor 

cid er det samme; men ve det Men- 
« 

Heft-, fom Wer sin Mast til det 
« 

inde- 

sstewe ex det, im sue-est 
: 

siedet si, im messen en, cis-fem. 
drMJethsleuk 
Istsiitsdklksisssssissth 
sk- Ists-»Unile 
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i ethvert Mvnneske Spirer til godt 
og ondt. Heldige er de Mennefkkr. 
fom vokfer op i et Hjem under god 
Jndslydelse, saa Spiren til det gode 
kan vokse og udfolde sig 

Vi bsr holde Jdealerne rene og 
staune, thi vor Vestemmelse er, at 
Livet skal leves til Guds Ære. 

Til Stutning anbefalede Fore- 
dragsholdersken sæklig at læfe Bis- 
ger af Olfert Rikard, Skovgaards 
Petersen og flere af den Slags. De 
er sunde og gode. 

Ved Koffebordet oplæste Frøken 
Plov et Stykke af Oehlenschlægers 
Tragedie ,,Hagbart og Signe«. 

Msdet fluttcde med Sangem »Lær 
mig Nattens Stierne«. 

Rjdding Omegu· Fra Landstr- 
gets Omrqadr. Te fidste Dages Regu- 
fvejr bar, fkrinesz der den .2.5 Juli, 
vcrret meget velkomment for Land 

smænkd da Tørken alle-rede igen hav 
Ide beqyndt at gøre sig følelig, cher 
ftmsngte Grcess og Nosmarkerne til 

Ien god Blødning. 
F Roekne er nu faa vidt7 at de har 
lukket for Jorden saa Nensning og 
Hakning nu for det mefte maa be 

tragtes Tom fuldcndt j 
Not bar man nu ogfaa for deti 

Inn-sie i Has, da Arbejdet i Aar paa’ 
Grund af det gode chr er blevet· 
nie-M fromfkyndet. l 

Enkelte Siedet bar man nu be i 
i 
l 

ayndt med at bøste Rua, bvad der 
doa bører til Undtagclserne; men 

detfom Veiret bliver qodt Vfl Rugs 
hsften blive almindelig i indem-H 
rende llac. Naar Rngbøsthn er endt, 
vil man mange Steder kunne fort- 
fætte med Son1merkornet, iscrr Bog- 
markerne modner det stasrkt paa. 

Fscensbotg. Jstcddagea, den 25del 
Juli, blev ifølge ,,Flensborg Avis'« 
paa fasdvanlig Bis mindet oed, at 

Qrigekgraoene og Ktsmvebøjen pan 
Byens gamle Kirkegaard fmnkkedes 
med Blomfter og Kranke Dei var 

jo denne Gang 60 Aar, siden Aa- 
get stod, faa der var faa meget meke 

Grund til at dvcele ved Dagen 
Bette kendtes ogfaa fnart at voere 

Tilsældet paa det Væld as Mom- 
ster og pas de fmukke Kranse med 
fignerede Wand, der straks fra Mor- 
genstunden prydede Gradene Der 
var sendt fignerede Ranse fra Gar- 
derfokeningen for Aar-has og Om- 
egn, fra den fyske Garderforenina 
for Horsens og Omegn, Sydffcels 
landg Garderforeninq. fra Komiteen 
for thedfeften i Kebenbanvm fra 
Sanderiyfk Forening for Dorfens on 

Otnegn on fra- den fnnfke Gott-er- 
foreninq i Odenfe En vrægtig fig- 
neret Aruns nedlaqdes fka 13. Ba- 
kaillon oed Trepkas Sten. 

Starb-et De preussifke Miti- 
kættielfer i Nokdflesvig oil ogfaä 
komme til at strwkke fig belt ber ud 
Iaa Besteregnen Den 19. og 20. 

September vi( Zkærbcek By saa 

Indcvarteting as en Bataillon Fodi 
Tolk. noget Feltartilleri og Nytteri. 

Siden Krigen 1864 hat Skærbcet 
kke haft Jndkvartering of Militær: 
nen fiden Genfætdet om de 100,000 
Englændernes Landgang pag Sless 
Iigs Veftkyft spsger i tysfe Militai 
Eifers Gier-ne, ladet det til, at de 
wenssifke Militærmyndighedet færs 
ig hat der-s mecetkfomhed ben- 
iendt paa Besteregnm hvilket de 

nange Anlcg of Militætramper 
angs bele Kyften her er et Vidness 
Iyrd am. 

Lyötbild Its-. Krisis-Ist Uns- 
mutmjda Ocpr Sindag den LI» 
Juli holdtes der for fika Gang en 

ttrte kristetig Ungdomsfest i Los- 
cbild. Ved Tretiden var der famlet 
nindft 250 Mennefker i den store 
pkcegtige Presstegaardskyave 

Mtdet degyndte med Sqlmem 
Ema fast min Sie-PS hvorefter 
Nissioææk Knudsen as Augnsienborg 
Ia Post-r Petri-sen af Iandslet 
alt-. Dmftet holdts en Pause, og 
der ferne-ed- qtatis M til de 
acht-raste Medium Jus im man 

sur fætdig med des-, trat en Tok- 
W over. sc Wiss- flog- 

W 

presst. J Steden for bar Konsistori- 
i Mel udmevnt Pastor Arnold l 
Hvidding til Prcest her. Smdag den 
31. Juli, holdt han sin Tiltkædels 
sespkædiken om Formiddagen til 
fædvanlig Tid paa Dansk og om 

Eftermiddagen Kl. 2 paa TysL 

Hat-erstem En Bisværm i Skor- 
ftcncn. Da en Malersvend fotleden 
Dag i Færd med at kalte en af 
Zkorstene paa Nørbygaakd, blev han 
ikke saa lidt forskrækket ved at op- 
dage, at der i denne fad en Bisværm 

»Maleren maatte straks standfe Ar- 

!bejdet, da han var bange for at 
"blive overfalden as disse. Bierue op- 
holder slg endnu (29. Juli) i Skor- 
stenen, og Grunden hertil er vel 
den, at Skorstenen i denne Tid ikke 
bliver benyttet. 

Tre Senderjyden J fin Omtale 
of afdøde Professor Matzcn gengii 
ver ,,Flens3d. Av.« følgeude Trcek 
im den Tid, da »den lille Profes- 
sor« var Landstingets Formand: 

Sammcn med Sofus VIII-bro- 
dcr var Folketingets Formand, del- 
tog Professor Matzen i Nytaarss 
Euren hos Kong Christian Ved 
denne Lejliglled kom den gamle 
Klange ben til Matzen og Høgsbto, 
nnderholdt sig i nogen Tid med 
dem og ntrede i Somralens Leb: 
Det alceder mig at se den danske 
Zfatsmaat repmsfenteret af os tre 
Emiderjyder.«' 

m Landksberei tl e e Montana lanad 
North-tu Pari- 
fu Ru. — nahen 

.- Sem. Valv Pris for dem sont ta er 
Ohvniesiead Alt nærm te hos Baums ask 
ansatte Emigtations Agnu. 

A. Berggreem 
lmmismtinn Akt. X. P. Ky. 

Lack, Wis- 

Heommctrftamcnt 
Nyt Form-u —- laugt og small. 

Det danske Bibelselskabs Udgave. 
Ny Oversættelse. Latinfke Typer. 

Nr. U. Paa almindeligt Papir. 
Jndb. i Chagrin med Guldfnit 
og runde Hjørner. Størrelse 
374 XZZA og ni Sekstendedele 
Tomme tyk. —- —— .60 

Nr. 12. Paa Jndia Papir. Chagtin 
med Overfald. Guldsnit. Sam- 
me Format fom Nr. U, men kun 
W Tomme tyk — —- — .80. 

Denne fcerdeles smukke og bekvemi 
kne Udgave vil afhjælpe et længe 
fslt Sonn. Jndfend Bestilling 
7traks. 

Dau. Luth. Buhl Haufe. 
Blair, Nebr 

The MS 
cIeansek 
cos- The 
Ist-m 

cIIIeanser « 

II lsthc only thing you need 
to do III your cleaning——in the 
kitchen. dairzz bath·mom. 
paklor. pevtry and throughout 
the house and in the bat-n. 

I ost- Mss cis-mi- 
I politis- IIII, tappt-, tin, nich-I und ; 

; III net-I satt-cu. Mkn for-Inn- 
I « ins bunt-Im so seid of eins-H Ists s 

i Its-t- posde 
Is ,- 

; 
) 

W W 
spät-Ue OU Das-d cis-Ins- 

os Ist Tote-IV nah but-g- tell 
tin-e v Ists Inn-r satt Iipo 
Miso-I III dm ad vill 
set du«-s ot euch 

« 

,.D——ss— 
spät-U- OU Doch Ost-Ie- 

ou M M, nd bmuy nas- 

Jst-:- sm. »s- « s« 
z s as- poisos— I u— III quäkt-. 

II los-si- cut- o- III I 

Mund-sen 
Ttt sonstwo-um 

Ist witteren Ist. Rr. 32 ...................................... sstnm 
Evan, Mino-: Jens Mike-eter ................................... 5.00 

Titsammen ... Mps 
Tit Jahtanemtsttonm 

III Ivitteret, Kist. Nr. 32 ...................................... 8305.62 
Jameswwn Kan : MU. P. Anderer ........................... t.00 
Racine, Wis» Emaus Mghi. Kot ............................... Um 
Evan. Minn. : Jesus Mitwier ................................ 5 00 

Tilsammen 33662 
Tit Jst-anstimmen 

Jst kvitteket. Abt. Nr. 32, ............................ .. I MJIC 
Couneil Btuss, Ja.: csser fka Ungdomsi., ttt en Kitt- .............. 4o.50 
Tonnen Ja.: en musan » » » ...... l.00 
Nettoe, Wiss Ema-U Malp- M. .............................. Ame 
Evan. Miit-u Jene Mike-elfen ............................... hoc 
Jamestowm Knan Mrs."P. Indetsen ................... ..... 1.00 

Titsammen. .. 788 90 
Ttt Diamant-statt 

III kvitteret, KbL Nr. st ............... ................... 879 37 
questvwm stunk Mw P. Anderer ......................... 1.t)0 
Evan, Minn.: Jens Mike-elfen ................................. two 
thcineA WiDJ Emaus Mghs. Hof ............................... AM» 

Tilfammen...· 110.Z7 
Tit tobende Udgiften 

Fsr kvitterct for, Nr. 27 ......................................... 2.00 
Evan, Nisus-: Jens Mikaetfen ........... ................... 5.00 

Tilsammen 7.00 

R et te ts e. J KbL Nr. 24 er til Japanmisf. Ivitt. soc 565 fra Atlantic 
Krebs Ungdomsforenth ftat være Ungdomsiorbusd oft-. til Underhold of 
Missioncer Miutct 

Blau-. Nebr» 12 August ttttu Matt-us Bett- 
Iqstesssx tm »T. tot-ich ts. ev.:tc·s»s. Sul( i sitt-I 

Was-es county, N. Dak» 
et Banner com-hast i Statt-n »j- ti1i-)-(l(-r slen bede l«(-j1jglu-«1 sm- "ltn·t--hnent"l 
Land elltsk konnt-. til Pripisk fm 815 Ins-CI sxm ltsllts Villfimt sit-If Fund »- scul 0vek. 
ou. skul«-r 0 skuudinuvlskr Zither i.’icklu-c10.s«· ji«-ob Land lick l Steuer sur St 

.l(-je. sittlvtif 
( 

P- N- Ichnscllp csssslss Mit Itsts Its-III- LIIIIIXO9 N- DIR- 

I-osksssskkwsxkksxskkdkkissz 
. sk 

·- s- 
IN 

: To Uye : 
: tclustrerede Gavelioger : 
. .. se 

« for Zorn og Auge » 

II vil i Zommerens Lpb udcomme paa vort Formg. s-· 

I Særskilt Prisfoktegnelse over disfe og andre Gen- «- 

: fundsz passende som Gaver til Bsrn i Søndagsfkoxe : 
,- og Hiern, vil foceligge omkring l. Sept. «- 

tc Opmækkfomheden henvendes imidlertid paa oore st- 

V Annoncer i Samfundets Mode. . 

ab s- 

ic- s s- 

« Yamas- Lutli. publ. Yousr. « 
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ges-Zkkkksskkwkkwiss-stossw- 

Nye Bøgen 
Offett Nitsch Krisen og hist Und. 

Studiet over religisst Sfæleliv i Lys as hibellke 
Meliet os Ordin. Pri- f1.10. 

L. c· Mem Hub fes distetede site Institute-. 
dovedpsunktekne i den kristne Bunde-them i koste 

kontrete Sætninger med anskuelige Eisemplet fta Bibe- 
len og Menneftelivet. 69 Sidek .25. 

Chr. Lust: Aber-ei Jst-el. 
En lille Valdenserhistvrie nnd 17 Jllufttationer. 

101 Sidkt .40. 

Idol-I Unit: Gib et Leelished 
cn Mc Predikenet oveksatte af N. Most It 

Otd i rette Iid om Kristendommen til »de dannede blandt 
dont sonst-XI 100 Sider. .30· 

Pol Use-ists: Gu til Muth 

St Otd til unge. 20 Sider .05. 

F. s. seyen Ei hellist Tempel. 
Nost- Okd til unqe Mund om Renhed. 19 situ. .05. 

p. s. Vase-: »Der su- W- 
ijtouiuq tit kaum isk soe- Dss i Imi 

mo. W as ais sumjnq for den sum su- 
fim i W. 80 Ade-. .10. 

Dr. Titus Tols- tll M Iw. 
holst Erde-I Mk for scheiden i Inds MI. IM 
nt W U Inton hast 64 sites .10. 

DIIM MI- IIIL M. 
plus-, Ied- 


