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For c: Var Tage Fideik, Wir-es 
der den US. April, sit to Optantet 
paa Vesnsrcgnem Gaardssjcr P. 
Toft og Emcdemcster AndreasMas 
Hiesem Emmerlm ifølge »Hjem· 
dal« Ordre til at modi- hos Amts- 
forstander Carl Deidlefsen paaHems 
qaard. 

Amtsfrrftanderen modtog dem 
med en Bemærkning om, at han 
hidtil var optraadt alt for mildt 
over-for Bisfolkningm Det var Mds 
venxigp c: han herefter optraadte 
med jun-re LJaaryhed. 

Tcrpoa Durste-you dem, um 

deres Born deltog i Moder ogZam· 
menkomstkr i Forsamlingsbufet, cig 
om txt-gen of dem havde besagt Ef- 
terkkoler eller Højfkolek i Daman 

Te to Ovtanter svaredz at de- 
kes Bøm — Toft bar 6 og Mark-ie- 
fen Z Born —- alle Var bleven na- 

tukajjferidse i 1907, efzcr at Votum- 
tmkxatcn var afslnttct. Te var der— 
for Vrcsnssiskcs Undersaattet. flere 
as dem var desuden allerede mon- 

dige. T-« kom i Forfamlingshufet, 
og en Tom-r af den sidstnævnte 
bandcs vwret poa en daan GIijola 

Amtsfprstanderen betegnede dette 
som milledeligt og erklcerede der- 
paa kor: og fyndigt, at de to Op- 
tanter tilde blive udsvifte bviiks de 

bereits-: ::Ikod, at detes Bis-m kom 
·i Fersamiingshcket eller tcsg vaa 

Pistole i Tanmark. Haude- de boet 
ander Ereks i Nordslesvig. tilssjs 
ede -er. Tetbleffm nilde de alle-ke- 
de forchssrsz bade været udrsistI 

De to- Optanter hævdede stil- 
færdigt, at da deres Børn var na- 

turalikerede maatte de ogsaa kimms 

wide got-: af de Rettigheder. Lu- 
vene gao vkeusfiske Statsbomers, 
pg for Tau vidt de Var myndiacz 
var Forældrene desuden ikkc i 
Stand THE at forbyde dem Bru,1,m 
of deres Ioplige Rettighedcsr. 

Textil start-de Amtsforftanderem 
at de dcq alligevel kunde ave den 
usdvendtge Jndflydelfe paa deres 
Bim, Haar de blot viIde. Lsg det 
Wer-, Tom han havde sagt: Holdt 
de ikke Ismene bot-te fka Zusam- 
lnigshuset og Heiskolerne rilde de- 

.blive udviste! 
—- Tiette et, som man ser, be- 

mærker f.-iZ-fe!mdccl«, et nyt Udflag 
as det indirekte Straffesystem Ved 
It two Forwldrene med Udviss 
ning. Teckr man at tvinge Børnene 
til at gis-c Afkald paa der-es lod- 
liqe Nrtiigbedeu 

IT Eu syst Risi. 
Tct Lxeräinske Blad »Das freies 

Volk« Hm- optaget et JndsendtJ 
hvoti Etapen brndes over de vreuss 
fisfe Kessringsmyndighedets Ad- 

færd i Nkrdslessvig Ter Fluttes 
med steigend-A 

FTMWr pi Daufkerne deres 
Sorg-g. a tzndcsrtmkkcr vi dem med 
Jernnækcz roher vi subver Tom 

Ahelft Nest til at beklagt-· IS over 

wentml Hudertrykkelike af Tyskets 
tschi lliskcndet Og Hi bsr i denne 

Sammerdceng Iægge Mærke til- 
hvad ekk konservativ Mond Tom 
Mosessor Teibrück siger bekom: 
»Am- sor Hefe Bett-en maa Vi gaa 
for a- xerre Hollerh fordi oi smod 
Mtne og Danimne gsr ak- 
M det, Tom vk er moralsk koste- 

; de over sog fort-muten aaar det 
— :" .· Her i Ungarn pg Mland.« 

-! En spensk Ton-. 

Udoisnjngerne fra Nordslesvig 
oætter Osterkmanden adfkillig Op- 
mærksombck nqkaa i Zverkige 

»Dir-genä- Nnheter« i Stockholm 
kalder Wim- ..Berlingske Tidende« 
det indirefte Ztraffesyftem Tom dg- 

vteusfiskcs Mvndiqheder nu attei- 

fyneö m Ville .praktikere over- for 
den dankte nordslesvigske Befolk- 
nsinq, for en »usigelig Kamp- 
made«. 

Ordet for hvilket der er sat 
M, et saa krastigt, at vi spre- 
trækker at udelade det. At det ifkh 
et Meningen at sige Preusserne en( 

« Kompliment kremgaar tydeligt not 

is Mbelsen. 
De Kiste UMIIZMMOM mod 

» 
« Mmtr. 

« zI Iuledning of März-stande- 
— Mr nnd de to Dptontet 
M W Politik-us- 

rdighedernes Fremfcerd imod de to 

Dptantek maa beteqnes som et 

Brud paa de Forudsætninger, man 

git ud fka ved OptantsKonveutio- 
nens Afflutning. Regekingen vil 
derfor forbaabeutlig snakt faa Lei- 

»lighed til at udtale sig om, hvorle- 
des den stiller fig til disfe aldeles 
utilbørlige Trusler.« 

Om det samme Tilfælde striver 
.,København« : 

»Det dreier sig her otn et saas 
dont Frontangreb ikke mod Bewi- 
ningens politiske Oppositiontilbøie- 
liaheder. men mod dens Kulturliv 
oq fri verfonliae Bestemmelfesret, 
at Kolletperioden kun ved Til- 
fældenes Masngde — og latfaa 
blot foreløbigt — overgaar det, der 
her er ved at ske.« 

Lige haardt ask! 

Fra Egnen Syd for Aabenraa 
fortæller ,,Flensborg Avis«: 

»Im-lean afhvldtes der et Op- 
læsningsmøde i et privat Hjem i 
Zøndepsolstruu hvok blandt an- 

dre oasaa en Hfulmagersvend fra 
Kongekiget var med som Tilhsrer. 
En Tseneftekarl paa komme Guard, 
hvor Msdet fandtkStety var Uven 
med Svendm Gan meldte »Hm-k- 
trædelfen« til Amtsforftandcren i 
Nsllmm Tom ftcevnede Svenden i 
froer paa sit Konto-; UnderfFors 
betet meddelte han Spenden, at 
dcsnnc sandftmliavis kunde vente en 

lldnistünasordre en as Damme 
Soendeu Vakkede saa sin Koffert 
oq forlod det Sied, book ban bande- 
arbefdet i fire Aar, uden at ovpebie 
lldmäsninqsordren«. 

Eu Winde-lie- 
Om Preussernes sidste Fætd stri- 

ver «-søflkolebladet« blandt anbet: 
»Bei nn Als-jäh der nu er be- 

gnndt of Ssndekjydernes Kamp, 
«bor folgt-s med Opmasrksomhed as 

alle Dunkle i Kongetiqet. De ber 
benntte Lejligheden, om de ikke bar 
afort det spr. til at lade sig stille 
Ankigt til Anfigt med disse Ding, 
fsrfl og fremmest ved at lasse sun- 
derfndfkeBlode Kun gennem de 
mange Enkeltheder. Tom de bringet- 
kan man flafsc sig et virleligt Oder- 
blil over Kampens Gang og et 
Jndblil i, hvad der ligaer bagved 

Dubelt er del fo Livskraktem der 
giver Sejrsmulighedcr. Jo mere 

Liv, des stsrre Saal-. Og hvor er 

ELioet vel stcerkere, stiftete mere 

gredefuldt end i SinderiyllanM 
Men lwer Gang Stormen reifer 

»Na — og det ask den so med vis- 
Ike Mellemkum——, et det en Windel- 
lse til vix-, den Mindelfe, som Fre- 
derik Barde ier lunde blive trcet 
af at gentagu »Wer-: ille Sonder- 
inllands Danllhedk 

Sinn fast! 

J en ledende Artikel i «Flensbotg 
Avis«, i hvilken den senkte Tids 
Tmngslmndlinaer omtales, strives 
hlandt andetr 

Under en henfynslss Forfslgels 
se maa den enlelte holde Nyggen 
rank og Treue ftive Det er ikke no- 

giet ubilligt Forlanaende om et 

Mod, fom mange ilke ejer. Hvem 
der foretrcekker andre Synspunlteys 
kan fimpeltben tage det fom etz 
IsanIA ms m ROTHE fipkk EVEN-lautlan 

ftc Vef. Fm minne- RentaaOXYpp 
wisset vi til fuldcs EVENan Ism» 

den Mona, Mnndiqbpdemcs paaAls 
Dildss Krumme Forældrenc til ati 
mais den-s Vom hfcm kra come-. 
riqske Stole-r ved at true mrd at 
ikdnise alle- Ovttmter on danske Un-( 
dersaatter. Tet saa megej mørkh 
nd, Mcdfølelsen med de uskyldigr. 
Tom fkulde ftrasses, rat stot» Menl dct var let at se, at oav man efterz 
nrm dette Punkt, vilbe Tommesktus 
en blive klemt endnu mete, og Myns 
diqbedekne vilde have fundet etMid- 
del til at fremtvinge den ene Jud-H 
rsmmelfe eftek den andeu. Der udsj 
stedtes da det Ltfen, at Truslets 
ikke stulde ænses, og Myndigheder- 
ne udfjrte den Me- 

Nu, da Skrcemmeforspgene be- 
qynder at optræbe igen i de mest 
.uttltalende SkikkelseV man denn- 

»Lære nemmes og huskes. Hvem der 
bsier vaedeh vil faa det bsjet 
endnu We og komme ttl at leve 
i stckdig Uttyghed Holder Mod- 
ftanderne fis Mk for gode til at 
bruge Mge Skræmmemibler. skal 
vi ikke leite dem ngaven ved at 
lade o- strmnme. 

Den enketv aavnec sig selb, si- 
ue Heime- og Clægtnhge og sin 

Sag meit oed ikfe at lade sig skræms 
me of nagen TrufeL Den samlede 
Tanskyed varetager tun fin Taro 
ved heller ikke naar det set merkt 

;ud, at vige ud af Spor, men frit 
at vcdkende fig, hvad den tror og 

»Unter. » 

Hævdes dette Standpunkt udcn 
iVaklem faa vil der ogsaa være 

Enighed out, at Udæskninger er 

Isrkesløfe Der skal hverken vifes 
zststre Krashed eller starre Blidhcd, 
Imen Ro og Fast·hed, og der skal 
fortsættes med det Unckdomss og 

Oplysningsatbejde, som i Tidens 
Lob bar faaet meke og mere Vind 
,i Zeilene. 
; Pan dette Grundlag kan vi i- 
mødefe on m) Kollektid med Sindss 

-ro. Danjkheden hat jo til Fulde 
cerfand at det kan være ftrengt 
Fander Jrnens Klo, men den hat 
Yogskaa faaet Vished for, at den san 

Iftaa fig, og at Modgangstidcr 
jmalfætthr Modstandskruften. Vi 

;Ued, at illkodftandekne kun vil ov 

ncn at vlette del-es ijold og at 

fkade del-es Sag- 
I Habe-»New Pludseligt Divqu 
Den 27. April afgik pludselfg ved 

Tode-« if1g. ,.Mm.« Vankdikekm 
P Fö. sijems i en Illder as godt l 

·to og trefindstyve Aar. lGan ar- 

.bejdede i Davon on fslte sig da ildc 
tilpas, hvorfor lmn gik ind til fin 

Hufttu. Hun lob eftcr Lassen, men 

da hun vendte tilbage, var ban al- 
lerede dad. 

? P. H. Kjems bat i« mange Aar 
haft den bekendte Manufaktukforret— 

lning pack Storexmdiy og ban har i 

zovers en halv Sues Aar fiddet i 
1Tit-Minnen for Oaderslev Bank. 

Den san pludfeliq Hedengangne 
»Im gjort et ftort Arbejde for 
lGoodiTemplarfagen «· Bnen og 
glemte ingen Linde-. at han Var 

runden af danfk Nod 

. —-Slaaet sig ihieh wuskorlen hos 

IGcestgivek Kfær i Nstregade fand- 
»tes om Motgcnen den 23· Apr. liq- 
«qende dsd neden for Opaangen til 
sit Kammer. Den tslkoldtc Lanze 
erklækede, at Kerlen ved at styrte 
ned of Opgangen til Kammeret 
bar-de paadraget fig en Ofeknerys 
Helft-, Tau III-den sieblikkelig var 

indtraadt. 
Ten forulnllede stammer km Ti- 

üedegnem hats blev 95 Aar gam- 
.mel og hed Rudolf Hausen 

Flenöhtnw En Hundtcdsnkigs 
»Ftdfelsdag. J Anledninq af Ente 

JAnna Enckelkes Fødfelsdag den 27. 
»Am-. afholdtes der ifslqe »Mens- 
»bom Thais-« Aste-non fornd en lille 
Gsåtidelighed i nor Fruc- Kirke Se- 
nere Pack Aftenenillumineredes alle 
Juli-ne i den sure Dei as Mariekik 
le. 

Nasstc Morgen braut et Zangkor 
den bundredaatiae en Allem og 
ved Middagstid msdte Ovcsrdorgs 
messer Tr. Todsen, der vaa den 
tyfke Krisers Veqne over-kalte den 
gamle Kone en Porrelasnslnp med 
wiss-kean Billede samt en Los-Isl- 
ningsskkivelfe. der var udfærdiaet 
i det keiferlige Civilkabinet. End- 
oidere nmdte Flirleforftanderfcabet 
i Vor Frue Sogn med Provst Nie- 
fe i Spidsen samt andre Gran-lan- 
ter. Den gantle Dame nnderlwldt 
sig livligt nied alle de matte. 

Its-sind Dtdsfsllk lFL Av) 
J Aarenes Lsd bat Dsden tyndet 
steckt nd i de qamle dqnlke Fleniks 
borgeres REM- Nn er oglac Stett-E 
huggermester Thomas Jenlen il 
Weitzgade ksldt dort, 66 Aar ng 
mel. — 

Han var i en Aarrækkcs andenl 
Oldermand i St. Knide Gilde, nie-T 
den-Z Gustav Johanner oq fenert 
Vinhandler Cheræundle ftod fom 
farste Oldermand. J de fidfte Aar 
hat Jensen været fskste Oldkrmand, 
Iindtil han i Fior trak fig tilbage.« 
Lavets aamle Feine-, Gaver fras 
danske Konger. og Sslvtsj varJ 
hans Stolthetx Jener var en trosj 
fast danfk Mand, der ikke holdt sig 
til-sage naar det ajaldt. 

; Nishi-w Es Bild-. Den herver- 
Irende Mejeribestyter Meer hat af 
Amtsforstanderkontoret faaet ikendt 
en Bsde paa 20 Mark for Mk 
inben et Dsgn at have afmetdt 
en« fraflyttet Mejerist, som var 

shjemmehsrende i Konqcriqet. Meis- 
riften havde selv atmeldt sig oq fau- 
et wittert-M men- dette hat man 

"paa Amtsfotstanderkontoret ille an- 

set for tilftrækkeligt, fktnt det hids 
til har været Skik og Brug, at naar 

een gjorde det, var det not. 
-— En Iræfkomager blev for en 

Tid siden ligeledciz idsmt en BU- 
de af Amtsforstandekkyntoret, fokdi 
han ikke havde afmeldt en Svend 
i rette Tib. Baden var paa 30 

Mark: men den bit-v nedsat oed en 

Rctsforhandling. 
J 

Skctbæk. Dunst Archiv-wunder- 
visitiuq. (Fl. Av.) J Gasse Stole 
er den danka Religiousundervisz 
ning for fleke Aar fiden bleven nd- 
ryddet. Et Par Mænd forspgte i 
Fjor at faa den genindfsrt for de- 
res Varus Vedkommende, mfn uden 
Resultat J Slærbæks Stoler fin- 
des der dog entelte, iom hat holdt 
fast ved at faa Religion-en for de- 
res Vorn vaa Modersmaalet: men 

des vwrre er der tun alt for fau, 
der indfer den Velgerni11a, de szør 
mod deres Vorn ved at lade dem 

faa Noli-rinnen i dct Spros. Paa 
boillet de kan twnte fixi, at det lau 
blive til Gaxm og Velsigncslfe for 
Romena Da tyjk Religion for de 
imaa frafdaniktalende Hjetn er og 
bliver en dsd Nil-fing for dan Det 
Vor der-for meget øtiskeligi. on! fle- 
re end itidligere Aar vilde lobe 
dem faa dansk Religion. 

ngdomsmtdet i Ilslisfionshufet 
Zondag Akten den 23. AM. havde 

»samlet fuldt Has. Forst- talte Se« 
stretæk Knlling. Han pegedc vaa de 
IFremtidsmulighedeu som unge 

;Masnd bar, nam- de vil leve der-es 
Lin Tom trog-ide- Kriftmt 

Eiter on Kasse-Pause talte Post 
Tons-Neu nd im et Ord i Mose- 
!bog. Han paaviite, book aode de 
Wom- er, Tom den mme Slasgt for 

Tiden lever under i Forhold til 
den for 50 Aar fide-L Maatte faa 
de- gode Kaar ikke faa os til at altem- 
mso Herren vor Gut-, men drage os 
Hast-merk til bunt 

Vehikel-. Ungdomsmjdet paa 
Landbobjcmmet .forleden Esndag 
var besogt as omtrent 120 Del- 
tagere. Sekretær Paullm fta 
medstruv kalte over et Ord af 
Johannes 20. Kapitel ocn Jesu 
Aabenbarelfe for fine Distile Se- 
nere talte Eekretwr Clnllina fra 
Hedeksleo ud fm Lukas 9. Kapitel 
om Kalt-et til Efterfølaolle. Modct 
overvasredes of ers Genoann 

Sammet-steh Da der ikle maatte 

stænkes stfr. lFl Av.) Til Zau- 
dag Aftrn den 2LZ. April havde 
Sangforenfngen indbudt Folledans 
kern- fra Vedfted til at give en Ov- 
visning i Kaftvkkmd Forfatnlings- 
has-. Noget not ved dcnne Leitfa- 

Ihed var det, at Gendarmen Tagen 
Ei Fokvkien serv-d udskkkukning as 

IFdaffa og da Modet var ositsntliat, 
»kom Gendakmen og besaa alt nd- 

koa indvendig Ined en færlig Grun- 
Fdighckx alt intens Ganrdejer V. 
Fugu-sang gav gratis Kasse oq leie- 
ch et Var Falk til at laka denno. 

Opvaktningen bessrgedes fom ford- 
Vanlig of Teltaqekne selv til de 

medbragte Madkuwe. For finNund- 
shaandetlzed med den brune Drik 

Hgav Forfamlingen P Fuglfkmg et 

’begejstket Hurm 
"Ta Gendarmen huvde endt sit; 

gode Eftersyn og havde patkouillesj 
yet en Tid udenfok, forlod han« 
Skuepladfen, og Fokfamlingen af- 
sluttede Aste-ten med Bal. Det et 

ftrste Gang, der hat været Politi- 
tilfyn i vort Foksamlingshtts. 

Ritters-Esa- 
tic Jabaumuiipnm 

For content se KbL Nr. 19. ...................... 8480391 
Kenmarcr. N. D., Trinitatis Mgh.5 Sandagsskole 1325 
Brush, Colo» Paasteoffet paa Eben-Esset ............ 6.00 
Wem-arm Wis» Vor Frelsets Mgh.s Ungdomsforening 

til en Kirke ................................ 28.00 
Seranton, Ja.,· Den d.«l. Ungdomsforening til en Kikke 10.()U 
Northsield, Mum., Paitor J. Zimonjen og Hustr1182; 

Sylvia Simonfen 50c ........................ 2.50 
Pay Sippi. Wis» Sondagsskolebsrnene .......... .- « 3.50 

Tilsammen .............. 84867.16 
Til Jndianermiöfionen 

Fsr bittend se KbL Nr. 19 81199.96 
Verone, Neb., Bstnenes Offer ved Missionsmsdet .. « 3.5Q 
Brush, Colo» Paaskeoffer paa Eben-Eze: ............ 6.00 
Hamlim Ja» Baumes Offek ved Missionsmsdet 7.21 

Tilfammen .............. 8121667 

Til Jndremisfionem 
For foitteket, se KbL Nr. 19 ...................... 3253508 
:Icokthfield, Minn., Past. J. Simoner .............. 2.00 

Tilfacumen .......... 82537.08 
Til Mormonmissionen· 

For Witten-L se Köl. Nr. 19 ...................... 8674.19 
Nortbfield, Minn» Pastor J. Simoner og Huftku 2.«0 

« 
Tilfammen ...... 8676.49 

Jubilæumsgave. 
F-: kvitteret je Klar Nr. 19 ........................ 8148050 
Witwen-Um Nebr. Mads A. Jensen sw, QRasmusfen 83, 

GGJohnfen Sä, J. C. Jenseit, G. Sandeks ho. sl 2000 
Basile Wills, Nebr» P. Nygaard sm, Chas Johuscn Pö, 

Hans Thayfenskä ............................ 1?.00 
Creightom Nebr., Louis- Laksen, Nosmus Johnsen hass- 10.00 
Sparta, Nebr» Jakob Haufen 83, Lars Hausen st, 

Christ Larsen BL, en unmvnt 85 ................ 1300 
Coulter, Ja. Past. A. C. Weis-nimm .............. 25.()0 
Elk Horn, Ja. Past. Th. N. Jersild, Anton Haner hv. 

s25z Peter Ktoman, Peter Nasmusscn hv. 820; 
Laut-its Pejtetfen sto; J. C. Johaner 85 ........ 105.00 

Tilsammen .......... 8167650 

Til lsbende Udgifter. 
Fsr Instinkt se Kb l. Nr. 19 ...................... 8208130 
Northfield, Minn» Paftor J. Simoner ............ 2·00 

zusammen ............ 821060 
Bleir, den 11. Maj, Mil. 

Otto Hausen, 
Kass. for »D. spre. d. ev il. Kikke i Am.« 

Billigt men goal. 
Redenftaaende Baget er væsentligst Reftoplaq, opktbt til seist 

lave Priser. hvotfor vi set os i Stand til at byde oote Kundet W 
fjælkme Anledning. Bsgerne er alle i Omflag. wen i ten ei Isd 
Stand. 

Dr. O. satte-few »Pkædikenet«. 1., Z. og 4. Gattuan Mobi- 
ois 263, 322 og 322 Tiber-: i Dmslas, hvn 25 cis· 

Pisto- Dus Kopfe-: ,,Jeiu Linnelfer. udlagt og fokklstet i Bibel- 
lcksningek«, 926 Sidek; i Dmslag 50 Ets. 

»Ist-in tte Bei-g i Bethania«,Bibellæsninqet. 428 site-; s 
Omslaq 40 Ets- 

.Jesu Krisis Person og Liv«· En Nackte Studiek l. es I. Del. 
i alt 1060 Sider; i Omflaq 81.00. 

Luther-s Ideksstokiste Strifm i lldvals ved J. Koper og Vi. sk. 
Nielsut 828 Sidek, 85 Tis. 

Ebn. Blum-lieu H e l l i g J o r d. Neifebilledet fko Pol-estim. 
345 Stoke Sidek med mange udmættede Billedek USE 

FUHammekicMDentkistneKikkesHistorie III-sind 
Nyttdskitkem 721 Sidet. 81.00. 

Den almindelige Boghdepris paa alle disfe thet M flm 
Sange sa- stor. Benyt Anledningen nu. 

Du. Luth. stic. das-. 
Bluts Lebt-. 
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·"cos-em-msku sonst-f 
CARANTI FOR KVALITET 00 RENAEQ 

WACM sNUFP et- tllbekcckt sk den bedste. Samt-. ils-, M III 
stritt-e Bladtobslh til bvilke lnm met-uns last-diaman- cr til-st. com er naturligs 
shntlinsstosiet til Bludtobsk os sbsolut kene tMa-Ekstkaktet. sausmalin spro- 
eusen bibeboldet Tab-klang ode Bismlmbetz og alle de bitte stofkek og m 
M finde- i natutlig Bhdwba bunt-gn- 

coPENHAcEN sum-v II DEN Etwa-kn- mvs Ut. slcw oc 
stated-Inc- 

Issslmäls If Muts l bM 
WOWM MW 


