
anderiylland ! 
» 

Stillingen i Nordslesvig. 

J en Artikel i »Nordschlrswig« 
stiller Paswr Zchmidt, Voddcn 
Spøtgssmimlctx Taler Ihn-vollen 
of Stillinqtsn 1 klkordsleicsig »So-r oS 

eller inmd us? »Zuka Euar cr, at 

der netup under bis-sc Forlmld er 

Brug for Frudsfoteningm Juden 
hart et naaet til denne Slutning, 
sitiver han blandt anbet: 

En Ekastvvlse af Stillingm i 
Nordsleöviq maa betragtcss sum en 

Kendsgerning. 
Man halte blot, lwordan Dunste-r- 

Ie i Forbindelse mcd sidste Land- 
dagsvalg jublede over den udvidede 
Msft mellem danfk og tysk« og over 

den Maade, paa bvilkcn man fka 
tysk Side flød Tvangsvolitikkcns 
statpeste Nevrasfentant i Forgtundm 

Man tcrnle paa, bvordan man fra 
de Regerendcs Side venter fig alt 
af Tvang: man tcrnke paa Tvangs- 
fortsættclfesszolm paa Fokspgene 
paa at sparte Besen for danfk Kul- 
turindflvdolle i Nordflesviq, paa at 

Dænmw ov for Tukiftstmnmen ved 
chang. Man tænke 11aa, med lwor 
kinqe Omtanke dette fasttes i Vasrk 
Selv am Emncsr lom Sundhedspleie, 
Religion, Geografi fokbydes det 
Foredragsholdere fra Danmakk at 
tale. Myndiabederne tiltror fia 
mbenbart ikke felv Dammekraft til 
at bestemme, lwad der i det enkelte 
Tilfælde lan tillades ksllek ikke, 
;-- der gribes altid til Wang- 
sfspærrina Jndgrcb af Statgs 
fungiert 

Overfor dette taget det danske 
orsvarsarbejde naturligvis Fakt, 

ja Paftor Schmidt et ikke i Tvivl 
at under de forhaandenvætew 

For-hold hat Dansierne stim- 
eet end TystetneL 

Landtaad Seh-user» »Nein-lia- 
J et Btev fra Fyn til ,,Dyb- 

jl Posten« henvises til det betydes 
e Antal Udflugter. som i tidligete 

Im- foretoges til Sinderborg oq 
Dybbøl og under særdelcs god Til- 
Ming. »Der forbandtes med dis- 
fe Udflugtcr absolut ingen politiske 
Censigten men felvsplgelig sver 
Ravnet Dvbbøl en vis Tiltrækningsi 
kraft paa enbver Tansk. Hvor fre- 
Ielige disfe rejsende betfta vak, fes 
bebst detaf, at man ikke en enefte 
Sang fra Mondighedernes Side hat 
kmmet fsre den mindfte Klage over 

detes Ovttceden 
Dette Fothold er nu, fiden Land- 

taad Schanbergs Landgangsforbud, 
fuldftckndia rcvet i Styllet. Jngen 
ttknker nu met-e paa at tage til 
Sinderborg og DybbsL og felv de 
liest raffinetede Entkeprcsnsrer vil 
Ue formaa at lokke Folk med fig, 
naat de fkal gaa Tiagergang for 
at faa Lov til at gaa i Land. Tet- 
til er den nationale Samvittigbed 
bog heldigvis bleven for Im. Mcn 
Landgangsfotbudet bar ogsaa haft 
en anden Virkning. Intereser for 

Liberjydske For-bald er ftasrkt it 
ltagende Man er jo gcnnem 

Landgangsforbudet kommen til at 
staa Ansigt til Ansigt med preussisk 
LandraadspolitiL og Virtuingerne 
et ikte udeblevne. Udslaget af den- 
ue et i dette Tilfælde laa grelt, 
Ha enhver kan forstaa det. 

Oviö Landraaden altfaa trat at 
e kamt as eller bæmmet Natio- 
ftlelfen ved at sperrte for Ad- 

scknqm til Abbil, tager han fejl. 
W bortset fra andre Artus-tau- 

staat Dybbtl nu med en særlig 
s over sig, for dem, der ikke 

sä- vaeret den« 

TIste Virkemidlet. Med bvilke 
Mdler Tvangstnfkerne arbejder fes 
standt andet af fslgende Meddeleli 
se til tyske Blade: 

vorvidt den dansksindede Be- span gs fanatifke Had til Preus- 
sen gaat og bville Former den an- 

tnger. vifer ftlgende Tilfcelde: J 
Landsbyen Bedsted sAabenraa ! 
Mk) holdt en danfksindet Lande-; 
musde i preussist Unifotm ! 
Iom var hjemme paa Orlov, det for 
Miende at lade sin Milttkerhue med 
med den preugsiske Kokatde blive 
hjemme og i Siedet gaa i Kirke i 
Uniform med en Sttaabat paa Ho- 
vedet Denne uttolige New-Erdjqu- 
fe as Uniformen vakie naturliqvis 
i vide Kredfe Forqrgelfe Monden 
Us- denuneeret og idpmteg ti Da- 
se- streng Arrest Da den tyske 
Me hat btændemækket detteEkkL 
eins-et paa danst Had til Preussem 
W den Wiendtllge Preise i 

Mist-is op am Denunciation, 
stint anivelsen et stet fra auden 
Mc Landenætnsmandeus Dristigi 

— sich es Udfordrende Opfjtfec et en 

-M Läge nf det dansie Pat- 
-— ist«-M· 

W et det bekendt mik, 

den vedkommende Soldat var! 
fm et Jndremisfionshjem og vor« 
vna Nrund of Hovedpine of fin 
Moder bleven overtalt til at tage 
Ermatmt paa. Tot er det holt-. 

cn ZU, der benstter fimdan 
»Hei til siaa skidne Angreb sum 
Oet ovenunimste Exempler derved sig 
sehn ior det den er. 

P.Zn!1kor. J .,Flensborg Avis« 
itrisser T« blandt andet um den 
omlomnc Jolketingsnmnd P. Sci- 
broc: 

Man bar tidt let ad Sabroe oa 
inntes, nt bans Overdrivelser var 

anner niornuitige Komme Tidcr 
kmr tmn del ogfaa gjort Stadt-. 
book lmn tsilde gute godt: men in- 
qen lmr noqen Zinde tvivlet ow, 

at Trivijederen til bele hans Vitke 
mr Netfcrrdiqbedstrang oa Medlis 
denbed med dem, der led. 

Sabroe sad for et Aars Tid si- 
den paa en nordslesvigst Jertwejss 
ftation — kmn bavde et ufrivilligt 
Ovbold der — og fortalte for en 

tilfwldia Tilhsrekskare om Neben 
i en Stotbns Fattigkvarter. Hatt 
var altid rede til at slaa til Lvd 
ior dem. der bavde det daatliaft. 
De bavde hans fulde Hin-te og 

Ksbvnbavns Bsrn og Fattigfolk vib- 
ite det ng ftolede paa Sol-we Kmi 
de Mit-nd der lever af windets 
lltugt. de Arbeidere, der dral Lin- 
nen ov, og Voldsmænd og Dur- 
vlaaere bavde Grund til at gaa as 
Besen for bem: dem regnede bem 
ior de rinqefte P. Sabroe var So- 
eialift, for-di bang Hier-te dtoa lmm 
til Kamv for de lmaag Ret: men 

bang Akbefde laa ikke i Politikken 
Dei var en Kretligbedzqerning. 

Sabroe bat-de i det vdre wegen 

Mut-gang, mange vekuniæte Vanfkei 
liqbeder. Brydetiek med sit Petti- 
naar bcm gik ad egne Befe, Dom- 
stolene ttuede over Hovedet nam- 

bans Jvet og Retfcetdighedsttang 
ledte how for vin ud: men lmu 
var ftolt as det Arbeide. hcm gjotdh 
ban lsftede altid sit Hoved og toq 
fat wo nn. 

Sabtoe var en nationalt bedide 
en god danfk Mand. san fulgte 
med Interesse vor Konnt-. Lad fet 
ikke strenan saqde ban enaang. 
Name det ladet fta Darman at 
Vorn misbandles, oq at Kvinder 
lider ondt, san er det noaet. det 
alle Veqne ster. Tet stek ogfaa oq 
meqet vætke i Tom-Ind: J bsret 
det bate Me. Men i Demmatk er 

Kampen taqet ov til Verm fest dem, 
der lidek bookdeft oa meft uforfkvldt 
Det er et Teqn paa. bvor vidt vi 
er i Kultur, at det Land, J lam- 
acs imod, er Vckrd at genfoteneg 
med. er videre i and oa menneskes 
lig Udviklinq end det Land. der nu 

berstet over edel-. 

Der spefdes efter Hasses-punk- 
tet. Aabenbatt er Den tyske Fore- 
nings Kredse ikke glade for Land- 
raad Schsnbetgs Bedkifter og den 
danske Regt-rings Beamte MIle- 
ninqskontoret i Hadetslev gennems 
spejdet dobbelt ivkigt den danske 
Presse for at finde noget at tynge; 
den anden Vægtstaal ned med. z 
Gennem Den tyske Futenings Korsj 
kespondance udspredes nu med stets 
Form-gelte en Meddelelse om en 

,,irkedentistifk Tillendegivelfe as 
aktive dankte Soldatet«. 

Ved en Underofficersfest i Fre- 
dericia, hvot first Oberst Liljefalk 
talte, skal i en senete Tale Haabet 
am, at det stilte attet maa btje 
sig samtnen, være blevet toller 
Dette opfotdkes nu den berlinske 
Regeking til at paatale. 

Historien er anbenbatt ftætkt nd- 
vyntet. Der bliver W Buksst 
af dette Stykke Uf, menek «Mm.«. 

Mel-e Vsld og Tuns. St af de 
ivrigste Blade,til at kræve mete 

Bald og Tvang over for Sinderi 
jyllcmdg Dunste er ,,Hmnburget? 
Nachrichten«. For nylig bar det 
været ude med en Artikel om Jor- 
den, bvori det Irr-ver nyr. state 
Midlet til Opksb af Jord. Dei 
beddek Wurde-: 

»Det er eftet vort Sksn i spkste 
Række saure nsdvendigt at besætte 
de omstridte og truede Egne i 
vort Nordgrcrnseland med kernetyske 
Nybvaaere, for at Danskhedeng yderi 
lichte Fremtrasngen kan standfes.« 

Videre hedder det: ,,Det et allere- 
de vansielinere end spr, fordi Dan- 
fkekne nasses vkm og bar »rigeli- 
ae«(!) Midler, der flydet fra »Kon- 
aeriaet-« og km de nordflesvtgste 
danstr Pengeinftitulteri?).« 

Saaledes paavirkes den offentlis 
ge Mening i Tysiland bestandig as 
Folc, der hat et indgtoet Bad til 
alt, hvad der er dunst. 

damit I W. »Geiste- 
Mstrup Sonn-« for-Los Rand-m 
den so satt en Mast til M 
M m W »Ist-si- fesj 
M W for-Mk 

Mandag Aften Kl. 9 fra Enends 
borg, men Sktbet tnaatte paa Nrnud 
us haardt Vejk sage Die under Inn-J- 
Endknst, indtjl tnsnad Mut-neunun- 
den, Tirdag. Da lmvde Vejret tagt 
siq neget, men sinnst var endnn ii 
Un fandan Ura, fnrnwdcntlig onsaai 
sum Folge af Jordrystelfen, at Sti-( 
her-s Form-, Komij Grause-m inc! 
mindedes nogen Zinde at have var-! 
ret nde i en lianende stastk Sie-J 
Jana Stillinqen var i lmj Grad 
tritifk. Skibet mntnmledes sont en 

Gold paa de oprørte Vølger og kom- 
i 3 Timer neeften ikke of Stedet. 

Ferst benved Kl. 10 Tirsdaa For- 
middag naaede man velbeholdent 
ind til Studerballe 

Der berssede en overokdentlia 
JEnasielse blandt Passageretne, li- 
aefom sznnen oqsaa bavde plaget 
dem slemt. 

Kavtafnen sagte Ved sit toliqe oa 
ftstte Versen at indande de Nimm-—- 
liae Mod. J. K. i ,,Mm«. 

Flusska quudt de Dichte? 
Ved den store Jernbaneulvkke i syst-; refylland var Ksbmand Martin; 
Zvenstrnv her at Bnm Svensttnvy 
var fsdt tRM oq altfaa 47 Aar; 
nammel kmn var tm Akt-. men blevx 
i 1901 preusfifk Undeksaat· T 

J over 20 Aar bar ban isslaei »Mensbora Anss« to Gange nat-; 
sfa beresst bete Nokdssesvig for MoJ 
dekirmaet Niellen sc Jakobs, i bviH 
ket ban for en bnlv Snes Aar fide 
indttaadte com Medindebaver. ; Meng ban i Aar toretoa sin aaksI 

liae Jammer-reife reiste bans Gn- 
ktrn tatst i Juli til Zanderbo mai Fam- og toq Ovbold der: Lordaax den 20 Juli vilde Soenstknnd taae; 
detover for liaeledes at opbolde sigz 
der noale Dage. Undeij ramteI 
Dsden hatt-· ; 

Med det fotulyllede Tog Isttej 
ogsaa Gasstgiver H. H. Peterer vgl 
Könnt-u fra Sommetfted. Jugen af! 
dem kam til Stadt-. Peterer havdew 
i Lundekstov vætet fammen med» 
Ktbmand Svmsttim Peter-sen Its-J 
te lcenge estrk Svmsttup. Omsider. 
fandtes hmt med knuft Hoved. Sven-’ 
ftrnps Hnstru ventede paa Baue-; 
qaarden i Esbfetg eftet fin Maus-W 

Tom-nd Med Ruh-steil vil 
man begynde de fleftc Siedet het: 
vaa Egncsn i denne qu, striver 
..Mm.« af 29. Juli. Nuan or sor« 

.det meste alle Vegne god i Tonnen.· 
) Gaardejet Andreas Andersen paa 
Kirkehsj avler i Aar en uswdvanlia 
god RugavL der er, Aks iblandt fom 
tællet 105 Kenner-. 

VeftkysteIL Eu umkkelis Ulysse. 
sFL Av.) Mandag Formiddag den 
28. Juli var Mastdejer Hans B. 
Anderer og Hustru i Mfoldrn paa 
Markt-n for at akbcjde c Hset oa 
havde da medtaget to smaa Dtenae 
vaa 6 og 4 Aar. En Griff adskils 
te en Gtæsienne fra Hisennem bvors 
vaa der gik 2 Kalbe, lom Drenqene 
kendte. Den one Kalv var kommen 
nd af Kot-betet, men gis oa slæbte 
med en Kobbelline, som den Elde 
Treng tog og bandt om fin Hals. 
Forasldrene bitte et bsjt Sktig og 
ilede til. Men til der-es state For- 
fkrækkelse saa de, at Bornet var 

kvalt 

Aaseutam Den hjemliqe Messin- 
fnbtikatiou, som indtil for ungle- 
Aar sidcsn var saa godt Tom nden 
Vctydning, bat tacht et uanet Op- 
fving. De to bkrvcvrende Fabrikkor 
Vastiansen sc Co. og Heinrich Colle- 
fcsn zä- Co., som serrlia bar lagt siq 
efter at bygge Motoren sysfelfættet 
ikke alene hver en ftok Arbcjderflok, 
misn der maa endoq arbejbes over 

Tiden for at hmne over-holde Af- 
lcveringsfrifterne Bassianer F- 
Co. bvgger sætlig Diesel- oq To- 
takt-Raaoliemototek, medenz Hein- 
rich Sollt-sen se Co. meke bar tagt 
sig efter at bngge Brindisi-stored 

-- O-.-.—- 

List fta Studagsfkolemtdet 
i Blatt. 

At vore Ssnner maa vasrc sont 
Manier-, der etc komm- til Fro- 
dighed i den-s Ungdom; vore DI- 
tre som District-may der ere uds 
huggede efter Templets Stil. Sal. 
144, 12. Teksten brugt ved Anb- 
ningsmjdet Fredag Aste-n, hvor 
Ssndagsfkolen ftemholdtes som U 
meget vigtigt Leb i Arbejdet for at 
opdrage og bedare de unge i Me- 
nigheden. 

Ljrdaq Formiddag indledtes Em- 
net — Dritte Fort-rinqu btr en 

lamvittighedsfuld Sindagsskolelæter 
stille til sig fecvk Dei below- 
at bei var Fordtinqey son- stulde 
stillst as den mkelte ttl hanc solt-, 

det ansaas for selvindlysende. 
L. Elske og have Omsorg for fin 
Klasse-. —- Arbejde i Tro og tage- 
Nerningen som fta Herren. —Y 
Hat-e Evne til at undervise. — 

Wnde noget til Vilwlcn og den 
kristelige Leere k- Lckrcken burde 
saa Vidt mulig læte Lclticrne, han 
forlanger, at Birncnc skal last-c 
—— Maa have nogct at meddele i 
den korte Tib, Klassen vater, og 
sur at have det betont-des tre Tinq 
— førft Fabel-Welle andet For- 
bctedelle,- og tredie Forbcrcdclsc. 
Tot var ille not blot at lade Bar- 
ncne stemslge detes Leltie oq san 
fasttc sig hen ved den andcn Endo 
as Bauten og vente vaa Slutnins 
gan: man maa have noaet at med- 
dcsle paa faa let fattclig Maade fom 
mulia ou btuae Spargsmaal an- 

aaaende Lcktiem og dem, de tids 
liqekc hat haft. —- Punktlighed 
srcmhasvedcs fom en ovcrotdentliq 
Dnd oa godt Ekscmmsl Vckr til 
Stede lidt fsr Tidm 

Lordaa Estermiddag: —- Hokus-H 
dan naas Bat-net grauem Undervisss 
namens ! 

Bat-net et en"Vrrlon, og med« 
fonsftaacsnde Udviklina bar det man- 

u- Mnliaheder. Barth et en Stab- 
ning med udsdellg Ziwk 

»vor at naa Barnct med Undcr 
! 

visninqen maa der optettess For-l 
bindelfe mellem Born og Leere-r —j 
Mkbindclle faa dct give-r Gcnlnd 
flaar an hos Bat-not —- Tcr maa 

vakles Jntereslet Nefcne til Sjcrw 
len et sØret og chi. Man ber 
holde sig inden for Bamets Opsj 
sattelfesevne —- lnntte Undervlgiz 
klingen til, hvad Bat-net allerede hats 
ovfattet —- lsgendc hvordan man. 

i hvad der foreliager. lan ttasnge 
igennem til Bat-stets Bevidsthcd 
Guds Qrd lsger Tillnytningss 
punkt i Mennefkets Samvittighcd 

Smdag Eftmniddaq. —- For- 
ældrenes Anlvar over for Sindags- 
skolegekningm 

lldtalelscr gis det tungc Trag, sum 
want-s af, Ordet — Ausvak —. 

Zorn For-www at bringe udsdeligc 
chrle ind i Tilvkrrelscn, og hvad 
de muligt kan blivc, set i For-hold 
til, hvad de er bestemt til — fest 
te Ansvar gives iste. Og her be 
trank-des Sindagöskolen fom For- 
asldkes Nsdhjcelp i sen Ger-: 
ning, der man gsres med Bat-net ; 
for at det kan naa sin hsfe Be- 
stemmelse —- i Sandhed at blive en 

Jcsu Kristi Tiener ellcr Timetinde 
s-. Lg ud fta dette maa Foreldth 
frommt-, støtte og opmuntte Ssns 
dagsffoleir Sorge for, at Jst-neue 
kommer stadig, i Tide oc; mcd Les- 
tien lætt. 

Fotwldrene maa holde ud, blive 
v(-d, til VII-neue et fasrdige — fast- 
dige til at begnnde ——- til at tagt- 
noget ai dct syst-re Ansvar fka For- 
asldrkne vaa sia Ielv. 

Ved Slutningsmsdet blev vi 
mindet otn det state Maul — dri 
fmnme Sind væte i edek, fotn og 
var i Kristug Jesus: tbi det vil 
hindre at man stivnet i vigfe For- 
mer enten Laste- eller Livsformer 
— Formen, hvori og hvorefter alt 
fkal passe, hvis det sial Bunde 
vente vor Anerkendelfe 

Fr. Peter-sen 

Gcnnem Jndlednmg og senkte 

l 
! 

--—M 

Balkanfkeden. 
Af 

Redaktør Vertel Fuglsang 
i »Ist-. ngl.« 

Fteden mellem de nu fidst ind- 
bthch kriaendc 5 kristne Vulkan- 
mogter sluttcdcs endelig i Forgaats 
mundtliqt i Numkknieuss Hovcsdsmd 
Busen-st, og Frcdsprotolollen un- 

dekskreves sorwodentlig spart bog- 
efter, enten famme Das eller i 
Saat-. Tyrkiet staat uden for denne 
Fredsllutning og mastaay at den 
fertige Fredgflutning, den i Lon- 
don, ikke meke gelber-, da den var 

stuttet med en Modpatt, der stod 
opfskt som ,,allieket«, men fom kam 
iudbykdes op at stach med andre 
Ord: oplsste sig selts- hvotfot ogiaa 
Tykket Tom den enden Bart siulde 
vasre lsst fra denne, i svrigt heller 
ikkes ratifieerede eller endelig aud- 
ktsndte, Frev. Uden uy formel Was- 
csrklærknq ssulde Tytkiet altsaa for 
san vidt endnu være i Krig med de 
4 kristne Vallanstatets sont opkiw 
dellg angreh det. 

Freden i Mikarest er derimod 
en Leut-gamma- Vulqarien hat«-de 
undewutdeket sine Fischen kund-e- 
eftet det haatde Las-, det havde 
trukket i Krigen mod tyrkeme —- 

ikke tage det ov met baede Sei-bek- 
ne, Montenogrinerne oq Ort-lerne 
vaa een Gang, og da iaa yderligere 
Inmænetne com M, einend i et 
ulskodigt Felttos, M set give 
tobt Landes var Mag-, der var 

Werken Mc euer W tillmz 
smWMm M, Ul- 

standen i del hele slrækkelig. Saa 
stred Vulgarien fskft diplomatisk for 
alligevel at redde faa nie-get Land 
fotn 1nnligt; men da baade Serbien 
og (s'sra-lenland saftholdt deresKrav 
til det ydersm Valgte angarien 
til sjdst resolut i Vulakest at bøje 
sig For detesss Kran, da det Imdvens 
dignis Inaatte have Fred og sure- 
tkak en mager Fred for en »fed" 
Tätig. « 

Men innen twt paa Fredens nas- 

rige Velsignelser i nastvasrende Til- 
fwlde. Den bar afløft de akute Myr- 
derier og Todens paafølgende No 
paa Zlagmarleknex tnen alle syn- 
dige taler otn den sont en lnn fokes 
lsbig erd Wunden dertil ek, at 

Hadet siddet angarerne i Hiertet, 
og nt baade Zerberne og Neu-lerne 
ved det og lpsmer sia few, lmem 
de ,,lmnske« Vulaarek nasfte Gang 
vil angribe, naar de paann er kont- 
met nogenlnnde til Knrftetz oa naar 

dette vil ste. 
Havde angarerne for et Pak 

Maaneder siden vidft, bvad de nn 

ded, nildc de have kunnet llutte 
Kriaen med et størke Vntte end de- 
res Fasller. de vilde i Alverdens 
Øjne have flaaet omgivne as Miner- 
nimbns, regnede for Vallanhalvs 
sen-J sodann-e Ftetntiden vilde i 
tnangfoldige Heuleender liaget dem 
nahen. 

Nu et del blevet ganer andetles 
dest— og i Virteligheden gaaet for 
langt til den anden Side, fokdi det 
alliaevel et og bliver en Kendsgep 
ninq, at Vulaatekne er af et haar- 
deke, bkutalere, ntete hensnnsløst og 

krigerisk Stof end de fantasifulde 
Graskera bvillet disle sidste til de- 
res STade vil faa at fsle, nam- de 
en Gang om fast-re eller flere Aar 
skal til at forfvare den nordeftliae 
og nordliae Del as deres vundne 
Bytte Inod Animus-tue 

Tisle lidste bat ikke saaet paa 
lanat ncer alt det Land i Maledos 
nim, der kan liges at væte befolket 
af Balgerei-. Ovet Halvdelen deraf 
er delt mellem Grasketne og Set- 
berne, oq beri liggek en stets Frem- 
til-Blase 

Vulaaricsn goar nd of Krisens 
fidfte Omganq med omtkcnt lun 
Halvdelen of det i farstc Onmana 
vundne og bar desuden til Nimms- 
nim maattet asstoa sit nordøftligltc 
Stylke ldet dog ikke er videre stort): 
men alligcvcsl bar det vundet ikle 
nbetndeligt Landudvidelle vcd sin 
fydlige Max-nie Endnu meke hat 
imidlektid Sekbcrne og Graskcrnc 
minder Setbernc hak itkc alone 
soc-est Vakdakdalen for lig sclv, men 

cndoq flere Vnor Ølt verlor, Gras- 
lcsrne ille alone Saloniti. men ag- 

saa bele den store og ils-me kalridisse 
fKönle ja, helt lien til og nie-d Vycn 
Kavalla Nordveft for Øen The-los. 
Landet her er laa vcktdisnldt To- 
boksland (soakaldt »Tyrlill« Tobak 
til Cigatetter og Sliag), at det be- 
talcss med ca. 5000 Krone-r pr. Td. 
Land, livotfok Gen-lerne vcd den-s 
Forbandch Ministervraslidcnt Ve- 
nizeloå oglaa bar ltridt lom stok 
i Vatarest soc at laa det. 

Tot liqu ikke udtri)klcligt, om 

Bulgakerne oocrhovedkt taat nogen 
Abgang til Ægæetl)avet; nie-n det 
man dog formodcs, at de faar en 

smal Stkibe ned dertiL »Ist for det 

græske Kavalm Vest for det tykkiltc 
Ends. Te faok her imidlettid for 
lidt i Fokhold til den utvivlsommc 
Kraft, der findes i den-s Rate, og 

og lksnt de var ganske ulydige mod 
Ruslands Rand, der gaves i god 
Mming inden Udbruddet of sidste 
quang as Meigen, straffer Rus- 
land dem dog Me, men holder — 

samtnen med Hin-ich der of Frygt 
for et StoriSekbien nænneft holder 
med Balgaktsen —- Haanden over 

dem oq nedlaqde l Bukatrit Protest 
mod, at Byerne Kotsjamh thin, 
Radovista og Strumnitza stulde til- 
falde Sei-bien- hvtlket doq siete for 
Flertallets Bei-kommende Bande 
Snbetne og Gtækekue trygter det- 
foe Stormaqthevtllon as Busen-est- 
erdeu, Gute-ne med Heut-ti- pqa 
Ma. Sei-hern- paa lmævnte 
Byer. 

Denne Fkygt er fuldlornmen bck 
grundet for del-es Vedkotnntendc: 
thi Stormagterne — i bvert Til- 
fkklde sØstriq og Ausland —- vil 
littert lsne at komme til at nenne-n- 
fe Ftedsbctingclserne wann og enn- 

dre dem mete til Gunst for Vulqu- 
kim De kan nennt jve et Tryl pna 
Grækenland ftil Sts), mindre let 
paa Serbien, der tsr trodse Øftria, 
da en Landkrig mod det vilde udaktc 
til en Stormagtslrlg. Alt dette ved 
Bulgariem der ssr Fredsslutningen 
erklæredr. at det kun nsdtvungent 
underkastrde siq Ftedsbettngelserne 
og detfor paakaldte Stokmaqternes 
Jndstridm Pan den anden Side 
ktm en lasan Jndfkriden lngenluns 
de Endre den fotelsblqe Fred til 
en vitkellq darin Fred. Selv om 

Siena-Sinne sog Kavala fra Otte- 
seene og qav det til Bisher-me 

vilde dekmed den ophævede Misuøje 
lios den ene (Bulgarekne) lun blive 
til en vakt do. hos den mich Wirke- 
lerne)· 

Sau staat der endda den meaet 
ftore Vanskeliqlied tilboge med Tyr- 
lerne, der paanv lmr overiwnmiet 
Italien — Landet fra Ksmstuntinoi 
Wl vesnson lielt on til Adrimiovel 

og atter lot lia inii i demu- 

iidfte BU. Jugen onek eiidim, inmi- 

ledes de oflol blive fordre-net der- 

im. Stokmagterne llal im til ai 

»formone« dem til at opgive Vorn: 
men Tot-lerne vil nasppe respektere 
dekes Foriiianinqer. naar de ikke 
ledsaqes as Maatndfoldelfe Numm- 
nerne —- dek ikke et udmattede ai 
en elletede satt Kria hat er- 

llwret, at de ika vil viere Europas 
Politibetjent over for anken i Abt-i- 
nnopel, Vulgarernc er for udmattei 
de til paany at begynde en ikle let 
Mig, og en Manke mellem dem 
og Serbeme lendlige plus Gm- 
kerne) om l Fasllessiab at fordrive 

Tntkerne er vel utcrnkellg med des 
Hod, sont herser mellmn dem. Dei 
ct da m cndnu th Nimdcy hvorles 
des Tyrkcmc fknl blims fordnsvet 
fra Adrinnopel 

Nosultatct of Krisen er do ble- 
net dist, at Scrbiosn og «I5rækeitchnd 
lmcr for W er bleisct omtront for- 
doblcdc i Ztørtclscn lwilkct nok vg- 
fna ncmr dctte Punkt holt ord- 
ncs — vil blivc Tilfwldet for Mon- 
tmmwcs Vedkonnmndc, da det al- 
len-do bar faaet Udvidcslse fvdpaa 
og si)døst·una (ved Stutarispen oq 
Jst dckfot), ligcfom det sikkert faat 
..Trikkevcsngc" (nc·mlia i Novibazar) 
af Sctbicn for nu i fidste Omgans 
of Ktigcn at bar-e biulpct det. Ru- 
mcknien bar uden vatdflag faaet 
en mindre men nie-get nnttig Grasa- 

spudvidclfe og m langt bcdre sit-ate- 
gisk Sndqrwnse, angarien hat 
maattet blsde for sin bcnfnnslsfe 
Graudigbed og egoististe Stadighed. 
Trrfor Iurcr det vaa fremtidis 
Hirvw 

IIitterinser. 

Japanmisiionen 
Føk kvitteret se Kbt Nr. TM. ...................... 883525 
Staplchukst, Nebr» Mrs. Anna J. Pbillipscn ........ 25.00 
Dane Vallcy, Mont« Wilsnsd og Armut Larfcsn til et 

stenttidigt »Den forcncdc d. ev.·luth. Kirkcs Missionisp 
hospital i Japan. .............................. 2.00 

Tilsannncn Risile 
Jndianermisiionen. 

Ist kvitteret se Kbl Nr. 34 ...................... 822057 
chetL Iowa, Pastor C. Falk ...................... 1.00 
Staplehurst, Nebr» Mts. Anna J. Phillipsen ........ 10.00 

Tilfammcn 823157 
Jndtemisfionen 

For trittst-et sc- KbL Nr. 31 .. .. .............. 85·;7.92 
Etaplkbutst, Nebr» Mrsk Anna J. Phillipsen .. .. .. 10.00 

Tilsamnien .......... 8577.92 
Motmontnitficnew 

For wittert-, se KbL Nr. 34 .................... 812122 
Staplchutft, Nebr» Mt5. Anna J. Phillipfen ...... 10.00 

Allons-nen- .. s131.22 
States-Ofen 

Fjr kvitteket se KbL Nr. 34 .................... 823075 
Drum, Nebr» Den danste lu!h. Mgh·: J. C. Sirenlem 

P. cost, T. Benfem J. P. Inder-sen, Marthe An- 
detsen, Thus Haufen, S. G. Mille-r- E L. Paulsem 
Rudolf Inder-Im hv. st; R. Pauler 50c, Siken 
Nasmussen 82 .......................... 11.50 

Staplehutft, Nebr» Mts. Anna J Phillipfen ...... 25.00 

FU- 

Tilfammen .......... 826725 
Jubilasumggavcn 

Jst kvittoret se Kbl Nr. 24 .. .. .. ........ 81931218 
Council Blum-, Ja» en nimvnt en Vani. ...... 5.00 
West Branch, Ja., N P Madsm E. P. Christenfen 

bo. sto; nncrvnte Vcnner 81200 .. .. ........ 32.00 

Tilsannnen ...... 819349.16 
til Miura i Japan: 

For wittert-L sc Abl. Nr. 34 .. .. ........ 813.00 
Stavlchukst, Nebr» Mts. Anna J Phillipfen ........ 5.00 
Audubom Ja., Ebene-zisc- Mab. Mrs Laut-its Peter-sen 
ttlcsth 2.00 

Tillatntnen ........ 32000 
Til Matfnmoto i Japan Fst kvitttsrest se Kbl Nr. 34 .. .. .. ........ 8750 

Tavey,Nebr., enunwvnt. .. .. .. .. .. 1.00 
Stavlchnkst,Nebk.,M1-s Anna J Phillipscn ........ 5.00 
Vkootlym N. Y» N. C. Petetscsn .. .. 1.00 
Audubom Ja» Ebene-zot- Mgh., Mrs. Lautits Peter-sen 200 
Dank Ballen, Mont» Bodil Mal-je Haner .......... 1.00 

Tilfatnmen 81750 
Jsdemisfionen 

Fsr cvittrret, se Kbl Nr. 34 .. .. .......... 823.50 
Stapcehutst, Nebr» Mrsk Anna J. Phillipsen ........ ö.00 

Tilfamnten 82850 
Til Enken Jcnai i Japan Fjr contact fe Abl. Nr. 32 .. .. 81200 

Staplchurft, Nebr» Mts.An11a Phillipsen .. ...... 5.00 

Tiliammen 817.00 
Blatt-, Nebr» den 22. Aug, 1913. 

Ottq passe-» 
Kai. f. d. spre. danste ev.-luth. M i Im. 

R e t t e l l e. 

J Krittcringek for Japanmissionen i Kbl Nr. 29 er witte- 
ret: Froid, Mont» Bot-il Marie Haufen 88.87, stal me til et 
iremtidigt D. f. K. Missionshaspital i Japan aIv 

Otto Haufen. 
k» mns 441s1 

EnuyBog 
»Herr-us Gewidmet-« 

Ti ltistelige Fortckllinqek 
Bed Pqitot L. Sense-h Ruikiiy Nest-. 

Bogen er paq 133 Sider i almindeliqt Bogformqt Den et 
tkykt med uye latinste Typus paa gon Papit es fremttkdet i 

L tiltaleude Form, inbbundet i net og Midt Shiktinqsbiud. Just-I 
I ss Formllinqetne hak, Ins vidt vi ded, ist vætet ttytt pas Duft 
s De quer siq fortrinligt til Oplæsning ved Sammeutsmsm is i 

l Dies-anei- og Bogen vil vceke en passe-de og haust-und III- 
baqde til unge og aldtr. 

, Iris-u er entelwis 50 Ets. nett-, s Its. for ABC s ski. 

i for 8200. Pan fttm Mer iætstilt Pris. 

Hans i dort Udials under Iaksmfdet ellet direkte sk- 
Dttifl LMII IIIMIIII Me- 

Utiy sei-. 


