
Zänderjglland 
Politisk dee i Stett-set 

MS Eftermiddag afholdtes 
Use ,,Mm.« et politist Mode paa( 
Banddohjetnmw i Skætbæk. Det. 
Ist bessgt of henved 200 Personek; 
II overvceredes af en Gendarm dg’ 
Ia Politibetjent 

Modet aabnedes af Hjulmager H. 
J Jeffen og Gefing, paa hvis For- 
flag Guardejer P. Tender of Birke- 
kv Inlgtes lom Ordftyrer. 

P Tonder: Jeg betragter dette 
Jede iom et Histmsde Sommeren 
hat meret god, vi hat Grund til at 
»Im-e tiliredfe med Aarets Hast. Det 
Tun-me kan ogsaa figes folkeligt set 
Den siditeTids politifkeBegivenheder, 
Magister Clausens Udvisning og 
seklig for denne Egns Vedkommens 
de kaen Boefens Anholdelie, har 
ice mindft bidraget til at rufke os 

Mgne Zlnttelig takkede han dem, 
sont vade bidraget til, at Landba- 
ermmetkimde udvides og forbedres. 

Dei-Um auch Ordet til Redaltør 
Soens70n -.17 Sande-www som boldt 
et Fensqu om de sidste Aars poli- 
tilke Udnjfling i vor Landsdelx Kal- 
ietperioden var et tilbagelagt Tidss 
sfsnit den dankt-wisse Tilnærmelfe 
links-no Tilftandene for Øjeblikket 
ydede i Retning af en selvstændig. 
walbexsidit vel tilrettelagt og nel 

qennemtænkt Tvangsvolitik. 
Tiieren onikede at benytte Lejligs 

Jeden th at give en Karakteristik of 
den danif-tyike Tilncermelse og dens 
Resultaten Der var mange, Tom isin 
de i Tilnærmelfen faa et ftort og 
defliat Trek, og der var bleven sun-’ 
set mange Lovfange til dets Ækei Ren man fkulde kende et Træ paa; 
Ists Frugter. saaledes ogsaa her. ( Han dvcelede derefter ved Forhols 
U overfor de politiske Modstandere, 
Idtalte sig am, hvor vidt Forsigtig- 
Um dutde dtives og fluttede medi It sige: qu vs ier i det ddglige Liv 
C bitter Forsigtighed binde Mun- 
UI alt for meget paa hinandenDet 
U vore Modftandere nok besorge 
It gmnmelt Ord siger: Man skal 
se binde Munden Paa den Offe, 
U tærsker. Den danfke Befolkning 
It Aar nd og Aar ind i et von- 

sägt og haakdt Alt-beide den kan 
he al den Bevcegelsesfrihed beben-, 
I- vore Modstandere levner os. 
M at tcenke, tto og tale, det en 

Netz gantle Ret«. Skal vi ikke— 
(- Gvne i alt Fald —- holde fast 
Ud det! 

Talen lsnnedes med ftærkt Bi- 
M 

Mr et indlyoldsrigt Foredrag. 
san Miste, hvor ftor en Be- 
Mg det havde for danske Folkz« 
st« leere Ismene deres Modersmaal 
Verm ligeledes nsdvendigt at lee- 
Iskem at akbefde og vceke sparsam- 
Ielige for at Veftaa i den nationale 
M for vor Jord, og ligefaa ftor 
seydning havde det for den aandes 
De Kamp. Gan anbefalede til Slut 
se nnge at vogte vel paa Tidens 
seyn og lege at udfylde deres Pladg 
san dedste Mande. 

Dei gode Foredrag fandt lige fom 
Ist steife en god Modtagelse. Si- 
its dlev der holdt en Del Smaas 

Das-ver Jener fka Broager holdt 

biet-, 
Te- — I 

Dommeu i Jst-gen Millets Sei-H 
Om denne Dom, der er blossen mod- 

hget med Tilfredsftillelfe ovemlt,s 
M danka Folk bor, ffriver.,Flens-- 
ist-g Avis«: 

f 

»Es-wen Mcsller bar været Asan 
Und for en Bäbandling, fom felv i« 
Molks Udlkrndiabedsbiftorie Maor» 
Ia Lige, Aar efter Aar er gaaede,«z 
is sfller bat ille kann-et vide. um« 
II nagen Sinde vilde faa den Ret, 
U- fpt ham et soleklar. Dei er nuj 
W. Rettens Bei under onus-! 
s Stute et baade lang og trang, 
Uhrvkstsig paa ny i denne Sag.; 
sen den z slelse, endeliq at have- 
U Ha set vil væke faa ltftendez 
it ihr-Umwanon 

M M vil stge Men Landetj 
os W vil alle dunste. 
est her folgt med k denn-« 

des endenqu ! s Z Z 

Neu der er endmt een Fing. Jer- 
gen Meller studetede i sin Tid Juw- 
da hcm pludselig blev erklæket for 
Optant og reven ud af sin Karriere 
Det er nu fastflaaet, at de preussipie 
Myndigheder gjorde dette med Urels 
te. Hvem godtgør Miller det ubei 

åregnelige Tab han hat lidt?« 

) Hjstem Folgende er Udmlq af; 
»Modeksmaalet« : 

Errigsted, den 7. September-. Foc« 
Idenne EgnB Vedkommende er Hefer 
nu tilendebragt. 

Kleverhjet gav en god Midni- 
hsst En Del of Hset blev bjerget i 
udmærlet Tilstand Det H-, sont fik 
den megen Regn sidst i Juni og 
ferst i Juli, da Klsverhssten var i 
fuld Gang, er nceppe saa værdifuldt 
ssom det, der blev bjerget fer Reg- 
nen. 

Rug dyrkes der ikke saa meget as 
her pack Egnem den blev de flesus 
Siedet paa Grund af det vcmskeliae 
Efteraar lidt sildig facet, og derwr 
vifte det sig ogfaa i Foraaret, at 
den var fortynd, dog ladet den til 
at give en Middselhjst 

Hveden blev ligefom Nagen de 
flestc Steders sildig saaet, den var 

dekfor mange Steder lidt tynd og 
kort i Straaet, hisorfor den lanntfm 
fylder Tom det foregaaende Aar.To.1 
ladet den efter Tærffningsrefnltas 
terne til at give et temmelia andt 
Udbytte, man tør viftnol siae en and 
Middelhsft. 

Sommerkornet fylder næppe Ina; 
smeget fom i Fior, men er bodre Ema-J 
Ide i Kerne og Strau. Det kon-. gebt 
ji Sus. 
I Nonne-, undtagen paa de lauer-.- 

FJsordexz tegner til at give et godt 
jUdbytte 

Grces har der ogsaa vceret riges 
ligt af hele Sommeten, saa Inn-get 
hat trivedes udmcerket. 

Vi tør vistnok med Tilfredshed 
fe tilbage paa denSommer. fom nu 

fnsart tager Afsked med os- 
Billeslund den 6. Septemvet 

Ageri og Enghs gav Middelhsst af 
god Kvalitet og kam næsten alt godt 
i Huå 

Kymbessm der nu omtrem cr 

faedig her paa Egnem man i fiu 
Helhed betegnes som tilfredsftillende 

Vinterfæden, der her hovsdlaqeliq 
er Rug, fyldte noget mindre i Aar. 
Den var i Reglen for sent ich-et og 
stod som Felge detaf trog-It tynd· 
Toppen k: god, men Fetdudbutcet 
vil Hist resppe naa middel 

Den tidliaft faaede Vom-im lcdl 
meget i den tsrte Tid farst i Juni. 
Den blev fort oq noget tynd.-Svad 
der var saaet seiten-, fik mere Gavn 
af Regnen og blev gansse ordentlig. 
Baarsæden gioer til Fyld under 

IMiddeL den er dog godt fernerhi- 
;oa hoem der bar tærftet, er tilfreds 
«med Foldudbytteudvaliteten af haa- 

»de Straa og Kerne er fortrinlig og 
vil sikkert afqive et helt anderledes 
godt Feder end fidste Aars speist 

Med Græs har det været sætdeles 
rigeligt i Sommer-, oq Kvaliteten 
hat vceret ged. Kvæget er da ogsaa 
trivedes ufædvanlig godt. 

Reserve tegner i Almindelighed 
godt. Der er dog Forikel fra Ejens 
dom til enden, hvad der mest har 
sin Grund i Eiernes starre eller min- 
dre Dvgtighed. Man see desværre, 
at Kaalbrokfvampen bredet fig i 

« 

Turnips og Kaaltabimarkerne 

Sidfte Esteraar blev Jokden me- 

get mangelfuldt behandlet, og Fsls 7 

gerne deraf hat mange Siedet været 

kendelige i Aar i uren og ubekvem 
Jord. J Aar kan der blive .Tid til 
at foketage en grundig Efteraarsbes 
handling, hvad der er af stor Be- 1 

tydning. 
Nam- alt bliver opgiort, maa 

1 

Sommer-en kaldes god for Land- ; 
mændene « 

Linttup Sogm den 5. September-. z 
Hjhtften faldt i Aar tidlig og blev l 

1 

l· 
l 

l 

( 

tilendebragt i fokholdsvis fort Tib. 
Täij for-mit under icerliq 
dem-e Mache-. Use-Beet m 

W seit II bkev fdt W W 
W I lett-W W. Dei 

« 

Sommerkotnet er overalt lidt kort 
i Straaet. Bygget giver god Mid- 
delhsst med Henfyn til Kemeudbyts 
tet, det samme gcelder om Blond- 
kornet og Haaren Sidstnævntserns 
fort er paa de lavere Marter førft 
bleven ophøstet i den foklebne Use, 
saa Bjergningen vil kunne afsluttes 
i inderwrende Uge, hvis Vejret hol 
der sig 

Kartoilerne giner en god Afgrøde 
i Aar, baade hvad Mængde ogStørs 
kelse angaar, men nogle Siedet kla- 
ges der over, at der begynder at 

vise sig Sygdom i dem. 

» Roemarkerne hat enkelte Steder 

Yvoldt betydelige Venikeligheder ved 

ZRenholdelsem saa det des-vierte er 

en Sjældenhed at finde en ten Noe 
mark Fugtigheden i den senere Tid 
hak gavnet Bæksten meget, og alle 

’Ræsorter vil med et mildt Efteraar 
jmm et godt ndbytte. 

! Flensborg. ankjrt af en Hinl- 
»kidek —- afgaaet ved Tedeu. (Fl. 
Av..) Frcdag Morgen den L. Sein 
forlod en celdre Mand, tidligereMn 
stinist Johan Liith, jin Volig i 

I»annergade« og begav sig ud til 

»zimsaa for at plnkke Brombær. 
Jkke længe efier fandtes han imidi 
lertid liggende beoidstløs paa en 

Spadierevej mellem Krusaa og So- 
fti og bit-v derpaa kørt til sit Hieni- 
hoor Monden korn under Lægebiss 
handling, indtil han nd vaa Eiter 
middagen afqik ved Boden 

Tot oplnstes, at den forulnkkede 
ver blevet Paakert ai en Hjulrideie 
og en yngre Mnrivend her fra Byen, 
Eichler, der arbejder nde ma Lan- 
det i Ncerheden af det Lied, hvor 
Ulvkken stete, blev anholdt iom mis- 
tcrnkt for at inne Gerningsmanden 

Gab-L Landbtugetz Dosten er nu 

(10. Sei-U omtrent tilendebkagt. 
sKun hist on her staat et mindre 
Stykke Havre Veiret er jo noaet 
vanskeligt, faa det toger Tid med at 

faa Nester-ne ind. 
Der tages nu kraftigt fat med 

Tærfkningem iom for storste Delen 
udfstes med Mastine, for de fis-te 
Saat-des Vedkommende med Damp- ( 

iærfkeværk. 
Man er godt i Gang med Jor- 

dens Efteraarsbehqndling. Rugfaas 
ningen vil Mett med det fsrfie de- 
gynde over-alt der ma Egnen 

thditsegnes. Frisch-Mc J- 
Aar giver Frugtljtstrn et godt Uds 
bvtte her paa Egnem ifær Æbles vg- 
Pæretrwer ignes at viere overordents 
iig rige paa Fragt Blomftrinqen 
foreqik ogsaa under fasrlia beldige 
Veirforhold 

Mk— »O —- 

JsdifkeNutidsstrmningek. I 
fBistop A. S. Poulien i »Nordjft 

Ilskissionsskrift«.I 

Zom bekendt vil Ziocttftekne være 

et kent politisk Parti, og de bar sor- 

fætlig og ftrenat boldt alt reliqiesst 
udenfor der-es Program. HuerNang 
derfor en Taler ansloq en religiøs 
Tone eller berørte Jodespøkgiinmw 
leis religisfe Side, blev dette hidtil 
beftandig ofvift: thi Zionismens 
Opqave gik alene ud paa at staffe 
de forfulgte Jeder et retslig sikret 
Tilflugtsfted, et Hjem : deres Faz- 
dres Land. Jmidlertid havde Ti- 
deme forandret Fig sauledes, at man 

ved den sidfte Kongres (19()9) itkei 
mere bar kunnet opretholde dennez 
Grundfætnina helt. Ogsaa Sionisksss 
men maa erfare, at m« lever i ens 
Tidsalder, fom krcever klare Aha-: 
relfee d 

J Aarhundreder hak- Jedefoltets 
ikke været saa almindelig og ftærkt« 
ovtaget Tom nu af den Tause, at det, 
hat en messiankk Opgave ovetforj 
Menneskeheden. Endnu aldrig bars 
de talt san htflvdt og saa ossentligt 
som nu om deres mesfianfke Frem- 
tidstald: bestandig starken ladet de 
siq forlyde med, at de nu unser Ti- 
denforatvcerekemmdademaa 
opfvlbe dere- Messiaskald over-for 
Menmfkehedm 

Heller ikke Month-me tun belt 
unddnqe sig dem sit-Inaba lieu- 
qeee. See-lede- hsk da vakat- m 
»Kann-essen i Muts en as dere- 
MW send W den Was 
san-e «- isipuw steter m a« 
M time ou tu W Iowa-, 
tun las its-e vidm oq W 
LM 

Pressa-c kund- ane M Gaddo-d 
nagt de siqek om Jsdefolkeh at det 
ek bkevet adspvedt i Ver-den for paa 
sin Livsvej at bringe Verden For- 
løsningm 

Hvad saaledes Dr. Oppenheimer 
fremførte som en Antydning blot, 
det har en anden, Ver ikke er Sto- 
nift, men alligevel fis EOrdeD ndtalt 
tydeligere, og dermed nist, at de 

-gamle Profetiers Spaadomme itle er 

.glemt i Jødefolket, men lever op 
iaen med stadig vokerde Magt 

Formanden for det tysksisralitiske 
Synagoge-Forbund har i Hamburg 
holdt en Tale til Sionisterne og 
ytret: Den Vej ad hvilken Israel 

Ykommet til Sion er længit belendt 
for dem alle, og Garantien for den- 

.ne Vejs Sitteer hat den Alaode 

selv overtaget, idet han har sagt: 
»Na Sion ikal Forløieren komme, 

snaak Misgerningen er fiernet fra 

Fantobe Denne Vej maatte de fol- 
;1e,og det var hans indcrligfte JØn 
ske, at denne Vej inart maatte føre 
;dem til deres Længflers Land- 
sledes som den Algode i iin Kasrlaigs 
ilieds Fylde havde forjasttet dem. 

Er ikle dette Tegn Paa, at ogsaa 

jJødefolket er oed at vaagne af fin 

»Jain og Mel-, at oaiaa for det kom- 
mer Afxmrelsens Tid, da dct maa 

»trænqc ind i Guds Rige cned Magi. 
»Nigtignok maa der sie wem-t- iaare 

any-geh før drt virlelin er paa den 

rette Vej til Mai-let Men vi ved 

w, at vor Herre Jesus svlv bar sagt- 
om Jødcfoltet og dets Qpaaoe for 
Nuds Rige. at de, der durch nasse 

de førim ikullc blixscs dis iidite. Ali-! 
Iiacwksl er det dog et saure betde 

s--:-s·nldt Tidens Tegn, at der 01 j 
iaa i cht jadiike Folk ltcgyndor at" 
rørc iig en saa dnb Rølclic af bestes-« 
Kald 

Jeder-no i Pujæsnna Lil Ton- 

,me«i· Llladcsne isrinesrs im Jerusa-, 
Zeni, at offer Kundaørelien af deu- 
tyrtiike Forfatninq ftrømmer Jst-dem 

·ne im alle Verdensdele til den-s; 
qatnle Fasdreland Ali-ne i Jerusa-; 

Heut tilbører fire Femiedele of Bis-I 
ziulknirmen fra. 100,0()()) den mo-. 

iaiske Tro, medens der i soffen Ti-« 
beriaäå Zafed og Haksa, ved Karmel 
finde-Z Jsder i TitusindtaL Nasstens 
hele den udftmkte Esdradlonleette 
hat de wwa og der-es opblomiireni 
de Kolonier udsttcekker siq fra Don 

til Betiaba, ja endnu længere Sud 
oaa indtil benimod ÆgnvtensGrEn. 

-ie. Ttksinder for-ladet Perfien for at 

finde Ln og Las i det hellige Land, 
og fra Odcsfa kommer der Hundrei 
der med hvert Stil-. Natmlig at- 

ttcmr de jødifke Kavitalifter at er- 

hverve Jordandalm iom vor Ets- 
Sultan Abduk Hamids Prämissen- 
dnm Zioniitemes Agenter finde-k- 
ooemlt i Landet, nq of de muhoms 
medcmike Landscqeder Gifde ov- 

ikøber de store-Landstrækninger. Je« H 
Hruialem er allen-de blevet en jødiifz 
BU. Handelt-n oq Bank-me er m» E 

snopoliferede of Jøderne Neqerinmsn ! 

»hei- fundet det nødvendig at manni ; 
"iere ei Korvs af fsdifke Primitiv- 
tjente Uher Pengesummer iendes 

Haarliq til Palcesiina fra alle Eqne i 

Europa og Amerika for at hiælpe- 
Kolonifterne oa bygge Boligety Ho- 
spitaler, Skoler og Syqelmfe J 

Jerusalem akene findes der alleredes 
over 100 jsdiske Skalen oq Synas 
goger vokfer frem i hele Landes. 
Lan-MS Ver-di er stærkt for-get De 
uvidende oq forkomne Jndfsdte for- 
trænqes alleveane af de fkarve fi) 
eurovckisksjødifke Nybtmgere on dis- 
ies modeene Landbruqsredskaber og 
Mctoder bar aflokket Jorden Afng- 
der, fom de Jndfsdte aldrig hat« 
Mmt ow. 

« 

AnalsWalcestinasSelikobet et sisz I ( 
oniftisk Bank- oq Handelsforetaqensts de, vinder daglig stsrte Omfang og I 
Jndfkydelst Den efendommeliqe Til- I 
hageholdknhkd sg Summenhotdet I 
bos den jtdifke Rate, begynder alles s 
rede at W Osmgnnemes Opposi- I 
tim. Den ungtyrkiske Regering staat 
her over-for et vanskeligt Problem 
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til Jud-entsunken 
Ist trittst-et- IbL Nr. M ...................................... NR 
Nov. WashJ Zeus og Kann Spinth ........................... law 

Tilfsmmen .. .. 95330 
til Instanetsisfliam 

III bitt-Ut- KIL Nr. 38 ....................................... WILL 
Bkooklmy N.Y.: Saleinsluth.ikvf.... 500 

Falmouth, Me» Kof. ..................................... 900 
cordova Hüer Sondagsst’s Osier ved Missionsmsda »Es 

Tilfammen .. .. 38520 
Tit Japan-Minnen 

For winkt-eh KbL Nr. 88 ............................. » » ... 01029.99 
Dann-htm, Neka de uns-, til en Wirke, .......................... 27 05 

Eqstom Sah Birnenei Missionsfoken ............................ Miso 

Ray Weih: JensogKaren Spinth 500 
Brooklym It. Y-: Salemi kath. va .. ............. hoc 
Bofton Mass: Ungdomsfokbund for Atlantic Krebs til en KixUte 100.00 
Falmouth, Me, va ............................................. 9.00 

Tillammen » WITH 
Tit Womiumässionm 

Jstkvitteret, Kbl Nr. I.58 813737 
Ray Wash: Jens og Karen Spinth ............................... hm 
Falmouth, Me« Anf. 9.00 

Tilfammen .. BTZJ 
Tit Lamms. 

For kvitteret, LbL Nr. 36 ................................ ..... 8246 05 

Roy, Wash.: Jens og Waren Svinth ........................... 10.00 
zunimmt-, Me Kvs ........................................... 2500 

Tiliatnmen Ajle 
Blaue Nebr» 23 September Mo Mut-us Beck- 

L sauer-( h« »T. sont-. o. »Hm-» mzksi sgs « 

s 

Til Kredsmisfionen. 
Minaefota Krebs- 

Hsstossek i Imm- Mgb Haselwood UWZC 

Bau Rredsens Vegne hiertelig Tak- P. Claufen, 
Kam-set sm- Mmsn Krebs 

Bvx ask-, Albert Lea, Mhm 

Wisconsin medik 

For Mike-set tm- ...................... Jus-,- 

Mavle Voll-U its Tenmsnk Wis, .. Iowa 

Iiiiammen Käf-IS 

Med Taf nsodtcgeL Ilnwn Niclfeik 
Rasch-Irr Hof Glaswin Ink- 

32 West Volk St., thkoih WIS 

Dampskibsbillctter 
mwl 

cunard Unions storehunigaskibo 
Neigt-Si nf 
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