
Sonderivuand. 
En Sag om Faueflugt. Bed 

Lands-retten i Flensdorg bleu der 
Onszsdag den 8. -Aug. paann be- 
handlet en af de talrjge Zagcr for 
LIcedkjjnslp til Zank-singt — en Zag, 
der tijtrcekkek sig sterng Opnnrrks 
somded derved, at de idønite Ztmffe 
inser en Ineget betydelig chorpelse 
t Sannnenligning med tidligerc ligi 
nende Zagen Te antlagede var en 

Mekaniker Emanual Dusinns Lind- 
berg km Haderslev —- født i Dan- 
mark s«— og en Forvalter Motten 
Pedersen Riis im Tagkær. Jflg. 
Ren-roter i »Flensborg Av.« wand-c 
Lindbcrges Zungen der tidligeke hav- 
de von-et i Felten, fattet den Be- 
ilutning at flygte og bad Lindberg 
Meloe Vom dertil. Tonne henviste 
Zoogercn og en Kann-rat as denno, 
der ligeledes vilde flngte, til Mis, 
sont dedre Didfte Besked med Gram- 
fen. Niis har derefter arrangeret 
der bele, og de to Flygtninge er 

Jgsaa kommen dort. Lindberg var 

ienere en Tag i Kolding og dad dI 
; ee Ber Riis om at ledsage hans 
Zøs1c:,Linddergs Kæreste, over 

Circen-Un til ham, hvd Riis ogfaa 
udførte 

Begge de anklagede tilstod, men 

Lmdocrg hævdede, at hcm ikke hav- 
dc vjds1, at dette var strafbart. Riis 
nan-«cod, at han havde handlet as sit 
gude Gerte da de to Soldater dav- 
de bedt dank meget og hade grædt 
for imm. Ztatsadvokaten androg 
Tor Lindbergs Vedkonnnende paa en 

Erm- as 4 Aar-«- zasngsel og for 
Rjiis nun 4 Aar og 1 Maunedis 
Frongsel 

Zorsoarerem Advokat Fey udtalte 
Ein Forbcwselse over et san højt 
Stra«isandragende dg jndstjllede de 
Anklagede til en megct mildere 
Srna-E Retten kom ogsaa til dsen 

Lscwedizning, at en saadan Straf 
var altjor ist-L Dommen kom for 
Lknddcrgis Vedkommende til at lyde 
paa i Aar-s zængseh medens RiisJ 
ftk Z Aar-Z Fimgsel Riis forde- 
Holdr sitz dog Appel. 

Guldbryllup. Murermester Andr. 
Peterjen og Huftru i Tinglev kunde 

Zøndctg den 19. August fejre deres 

Guldbryllup. Petersen hat deltaget 
i Krisen 1864 og 1870———71, og nu 

dar Ægteparret 2 Sønner med i 
selten. 

Meldt dtd og dog lebende. For 
nagen Tid siden modtog Slagters 
meiner Remmer og Huftru i Gelting 
i Angel fra Falten Meddelelfe am, 
at deres Zøn Willy var falden. 
Zum Folge Deraf offemliggjorsdes 
TIdsanmeldelsem og der «blsev af- 
holdt en Minwgudstjenestej Nu dar 
Forældrene inndlerttd modtaget et 

af Sinnen selv skrevet Bren, hvori 
han meddelek, at hcm ganfke vist er 

hauedt saret i Hovedet, men at han 
befindet sig i fransk Fangenfkad 

En Kulka er bleven indført ved 
Rigslov og traadt i Kraft den l. 

August. Kul ved Gruber i Jndlani 
det skal beskattes og ligefaa ind- 
fsrt Kul has Hartdelsmanden 

Pan Ortss. Redaktsr E. Chri- 
stiansen af Flenssbvrg er kommen 
hjem paa en lztDages Orlov (in- 
susive Reiß-tu 

Bestepriferur. Til »Mutter-barge- 
Zeitung« strives fta Btoasen Me- 
dens Mit-me er falden noget 
og dertil sparende ogsaa Wrifets 
Ie, er Prifeme for Heftene ftadig 

Ushlunn xjåjzßale 
skole for unge Mæncl og 

H Icvjnder. 

» Hrmere Oplysninger faas 

Hved Henvendelse til 

s Forstanderen 

. Rssmuusm 
cis-t, Ist-Oh 

leder meætksomth paa, at en 

nsjagtig Opgivselfe angmende Er- 
hvesrsvenes Forhold er nødvsendig for 
den økonomifke Fortjcettelse af Kri- 
gen og for Ovekgangstiden til Fre- 
-den, hvorfor hcm bar anordnet en 

Erhvervstælling til dien 15. August 
osver hole det tyfke Rige. 

-.----» 

Folkcststet staa: paa Epii. ; 
iAmeksikq var um tit at gqq tit 
! Krig cller etkeude, at Folkefnk 
! ret i dette Land er Mislykket. 

(Jndssendt af Minnejota Commis- 
sion of Public sZafetyJ 

i Etiitsssluditor J. A. O. Preis-J, 

Zur iiuldt on Ratte oiwrbevifendc 
TTaler used patriotisfe Moder paa 

Zi.)i«ikelligc Etedscr i Miniiesata. Hans 
Eklare Fremitilling as Krigen og 
iman Jlariager har oærct paaitørt 
med fier Opniærksomlied ug har 

Jjnrt ist dnbt Jndtryk paa Tilliøreriic. 
CI drt iølgciide meddech et Qkiiridis 

its en Tal-c, sum Or. Preuss holde 
for en ilor Zursaniling i Lllkiiuivapos 

ligs ior en fort Tid siden. 

»Folt"cju)rct er : iin drundvold 
mod Kris, fordi Zolkcityret betyder, 
at hoer cnkelt Mund styrer, og den 
cnkeltc Mond er iniod Krig. Men 

uagtet Folkesstyre betyder Ztyre af 

enhver enkclt Person, er det itkc 

fauledes at iorsma, at lyoer Per- 
son lier sit egist særikilte Ztyrcn Zol- 
testyre er Styx-e af Flertalet af he- 
lc Rollen og dette Freltal langgor 

zMagten i Hænderne paa vise Per- 

iionct Zauledes et Styrvt ordnet 
«i distte Land. Spørgsmaalet er da 
i :)ll:11iiideiigkicd, sont dct er nu: 

Hat digse Perioner eller Negerins 
gen vasrct tro mod sin ngchests 
Udsortse den Flortalets Villic, da 
diin gik til KrigP Var der en and-en 

Vej a: oæigc end den at erklaer 

Kriij 
Leid oH se ma dc Begivenkiedlsh 

fom gis iorud for vor Deltaziislic i 

;K«rigen. 
J J 15114 rnktede Tiiiklands Hin- 

sind i Velgien for at angribe Frank « 

irig. Belgien var neutrolt, og Tyit 
iland bavde innen Klage imod Bel- 
j,iicn. Der var ingen Grund ior 

iKrig mellem Tyitland og Belgien 
ITsct lille ircdclige Belgien blcsv lazit 
Hade, og dsets Falk blev mishandlet 
was det skændigste. Tysktqnds Kkigksp 
sprele i deckte neptrale Land var 

fikamløs over alle Grænser. Civilc 

Moll-, fom ikke bar Vaaben —- Mænd, 
iKsoinder Og Børn —- bbev myrdet 
i Tusindtal. Historie-n kender ika 
nogcst Sideitykke til den Mike Gru- 

ismlicsd i Velgien 
Denne Why-de Krænkelse af al 

menneskelig Net vakte Bestyrtelie og 
Sympathi blandt det amerikanfke 
Falt. Lad os ikkk glemme, at for 
hoert belgisk Liv, som fauledes er 

tamst, staat Tyssclands Regering an- 

klaget for Mord for Gusds Troste 
Tette var gyldig Gran-d for 043 til 
at erklære Krig, men vi gjorde det 
ikke. 

Hur J tcenkt paa, mine Tillwrei 
re, at J hat lige faa stor Ret til 
at rejse paa Hamen fom J hat til 

Iat køre i Gaderne her i Minnecwos 
llis-? Men hvad betyder en Rats 
Iniedmindre vi kan og vil gennemfsrp 
Idenne Ret? Der var ikke ftørte 
Grund til at straffe Morderne ais 
vor trofaste Politide Connery,s 
Iend der var for at ftraffe Tysklandi 
ifor Mordet paa vore Spmænd 

s Den immcktionale Ret, euer Fol- 
»kerotten, beste-much at i Krigetizx 
Hmaa intet Passagetfkib starkes, uden 

;at det fskit et visiteret og anders-at, 
vgudenatdeJomikkebærerBaas 
Eben blandt dem, fom er om Bord, 
ihm- faoet Anledwitts til at gaa i 

EMWW. Dame M via-« 

Vi bog-bede, at Tnskland vildc op- 
høre med denne Trafik. Det gao dg- 
faa en Flags Løfte i den Netning; 
knien en skønne Tag fik vi Beskcsd om, 
at ånsnjynsløse Krigsfø1«elser-1ned 
Inbnturincss vildc bcgunde igen. 
Feld-retten sknldo »Im-r krwnkes 

ndcn noget Heilsnn, og uore Arbei- 
dcre og rejfcnde sknldo atter myrs 

des paa Haku-L ndcn Var-set cllcr 
7Elaansel Jkkc det alone, men den 
FmTfs Kanslcr ndtalte i Rigsdngem 
’at Nrnnden til, nt llnderoandssKris 
Ucn lnodc vkrret more lenkfceldig en 

kTid, mr den, at den tyske Regering 
scndnn ikke var rede for en mere 

henfynsløs Krig med anxnarines, 
iTnskland lmndc nnsd Forsast fiesrt De 
ZForenede Etat-ers Regering bag Ly- 
jfet: det havde bnggct stoke Enbmas 

Erim-s, mens det fik ds til at tro, 
sat vi- knnde nndgaa Krig med Tyski 
,land. Mcn nn var dct færdigt til 
vat begynde en merk paagaaendc 
Krig og lod os lort og godt vide, 
at det vilde ske. 

; Men der or endnn flcre tyske 
iRctsJkrænlelfec Allerede den 16. 

Januar 1917 s77 Tage før vor 

Regering erklcerede, at Krigstilftand 
var indtraadt ntellom Tyslland og 
De Forenede Stater —- l)avde Tny- 
landLJ lldenrjgåsminister ;3"nnmeri 
xnsann hcmmelig sendt Tysklands 

sMånifter i Mexico Bcskcd otn, at 

sTyskland lycwde til Hensigt at bry 
Zde sit Løste tn De Fokknedc State- 
Iom ikke at fwnke nentrale Ekibe og 
lmnde paalagt batn at indlcdc For 
handlinqor um en Allinnce med 

Mecico mod Ti- Fdrenode Ztaten 

Han skulde tilbndc Mexico Ilrizdnc 
sog New Merico gua Betrngksljc af- 
!at Mexico skulde forpligtc Fig til 

si Forening med Japan at angribc 
eTe Forenede Statcr. 

! Exter dem Lmode m jlle noget 
I nndet at gøre end at gna til Krig 
Zpørgsnmalcst for OLL mis, onI vort 

Follesmre sknlde deckt-an eller faldc 
Flammen Oaa Nrnnd as LIMng Pan 
Zindre Zammenbdld Tot gjakdt for 
Zoss at beoare Ilnioncn eller at lade 
Ihm ijlds Tarnrnxsns at Lin a7gjort 
szr alle Tidc:·, .:n must stlk for- 
jstaar, at Frjbcdcn medførcr For- 
Ipiigtelfe til at forfuarc Frisdeden 
leg Kongresfen qav Evaret med 

HII knod 503 Zchnrncm dn de er- 

kftmwde at Qrägsrilstand Var ind- 
«traadt. 

Minnesota bar en nie-Jst dlandel 
Gesellinan Tot Annsrifanfke Full 

«er bleoet laldt Smeltediglen for Je 

bedfte af alle andre Zoll Og dct 

sgælder ikke mindst Minnefota. Tot 
kvil nu vise fig, om Smcltnimm 
Iskal blive neu-offer Entwer, sum er 

ikomniet her for at bosættc sig i 

Nun-Ist og nvde ns dctgs Vclsigneäfer 
—-— bang Pligä er det at Ttøtte Lan- 

Idet as al Evne. Enhoer, som eisker 
de garnle Kødgryder met-e end Dort 

HLand lad ham reife fin Vej. 
J denne Forsamling er der man- 

ge, som blev fsdt i Name Di- er 

gode Amerikanere — faa lo;)ale 
Borgere, som der findes i· Landet 
Men det er naturligh at de er 

ryftet,-- tanfke lidt mere end andre, 
ved Tysklands lovløse Ødelæggsts 

«fer af norske Sttbe og den ubørte 
Ikssrnsomilmd sont Førcre af tyske Un- 
dewandssBaade har vift ved sjne 

isMord paa norfle Sonnen-d. Norge 
sbar tobt flere Stil-e og Sømænd 
ived Angreb af tyske Undervands- 
Baade- end noget andet neutralt 

jiLand ja endog flere end de fleste 
Has de krigsfsrende Lande« Over 400 

znorske Skibe er sen-di til Bunds, og 
Zflere end 600 norite Stmcend er 

»myrdet. Uhelsdigvis er Norge for 
svag tkl at W sig mod dette 
Havets Mord-Are. Range ftole«r-, 
span, at De For-euere .. Stater vtl 
forsvare de Neu-Wer pm Guyet- 
fom tilkommer Norge M del som» 
ds, de W, fom er stelle-H 
for alle Fol-! as hole Mem-sichs 

Bldd hat visi, hvdr de staat 
W til W, O de 
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Et gpdt Rand. 
I um«-zu Zusatz-money 
. 

—--— 

, Den hemmte Mathematiker Wil- 
ljam Hutten gjaldt blandt Landbes 
folkningen i den Egn, hvor han 
bot-de for en Mand, sont i alle 

isForlvgcnhedek vi.dste Rand, og as 
den Grund henvendte Falk sig ofte 
til hmn med manch Slags, oftcs 
si de allerbefynderåigste AnliggendserA 

Saale-des f. Eff. indfandt fig en 

kTag en Bandes-one hos ham og oms 

Halte med bebt-met Anssigt, at heu- 
«de5 Mand ikke længere var flink 
inwd hende, og at han helleke til- 
bmgte sine leid-JO« Timer blandt 
fremmede end i Geman hoorfor 
hun følte sig mcget ulykkeligxz Nu 
tænkte hun, at den leerde Bette 
maaske kunde anvise shende et Mds 
del, hoon hun kunde fsre sin 
Mund tilbagel paa den rette Vei- 

Hutten soc-redis, at shan kendte et 
virkfomt MsiddeL »Den er meget 
siiurpdlt,« fngde han, »men det bar 
aldrig, det jeg ved af, forfejlcst 
sin gode Virkning. De behøvcsr blot 
altid at svife Dei-es Mond et rigtig 
ncn l igt An«sigt.« 

Kvinden taki-Ehe nejede og gib 
Nogle Maaneder eftcr kom hun 

tixbage med et Par prægtige Hons 
og bad Hatten gtre sig tilgode 
Incd dem. Under Glcedestaarer for- 
talte hun, at hun havde fulgt det 
foreskrevne Rand, og at hendes 
Mund var bleven fuldftændig for- 
andret. vHcm var nu meget bedre 
on flinker-e -og elfkode at væte thin- 
me hos Ijine egne. 

i 

i 

i En ung Piges Dksnr. 

Ter var en Gang en nng PUC. 
-5.nn gerne Bilde høre Jesus til, 
sekis den fulde Hinten-ed den stud- 
"komne Gliede og den sande Frimo 
kozglsed Hun lasfte og Zum bad, men 
spnn knnde ailigevel ikkc finde den 

Simile i Troen on den Frinwdigbcd 
i sin Kristcsndonc, som kum lasngtesxs 

keftmz s 

s Sau drømte hun en Nat, at lntns 
ssaa to Person« stcm foron säg. Forst: 
Imr de utndeligcv men so lckugercs 
lmn san ipaa dem, desto tydcsligertll 
blev de. Te ftod lich bagved hinan- 
den. Og lnm opdagede nu, at den 

Dank-Je var Jesus i al sin Glanz 

fog himmexske Herngsed 
s Hun blev san glad her-over, at 

Jhun gjorde sig al mulig Umage for 
Fat se Jesus helt. Men det var ikke 

Jmuligh thi den Person, stod foran 
«-ham, var altid i Besen og skjulte 
Ehe-m for send-. Da vix-v kmn meget 
svred Oaa den soc-koste Person on 
sagde ved sig selv: «Hvad ek det 

rfdog sor en, der saaledes skjuler Je- 
ssus for mig? Gan bott, du, gaa as 
Wesen, og og Iad mig se Jesus nærs 
s 

»bed« 
s Nu opdagede hun tik sin stoke 
lE-’F-oruni’n·im;, at det var hendes sget 
HVillediY der skjulte Jesus sor heade: 
»det var hendes egen Person, derl 
Jstod imellem Jesus og «hende· Hun 
shavde staaet sig selv i Lyset 
J Da htm magnede, forstod hun, at 
det var saaledes i Birkeligheden 
Hun «havde i Virkeligheden staaet 
Jesus i Besen. Hendes egen Person 
havde taget de sleste as heudes Tan- 
«ket og Ønsker. Nu begyndte hun 
sur Alvor at se hen ti! Jesus — 

»osg hun fandt den Fred og Doste- 
hendes Hier-te hadve higet ester. 

Firustig Mut -—. 

Mag ejpaadknectmer— 
bewäestsndsg til- 
nsaat blot du er sormtstiw 
wwdu,hpadvuvu. 
MMMMM 
mureget—-detgmunt 
WMWWMM 
einm,endhankan. 
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»De- lsellise Indva 

Ei lille W Im Nod- 
venn ca M Wisse fst W 
Bim, Of Mr E- C- W- III- 
qivet i Unledninq as den 4Me 
steimnationifelh til Ivtdel for 
me Bimchjsu i W, W» 

Trc nyc BOg;·1« 
til furhultlsvis lau-o l’1·i.-ot-. 

Ida-» »in-Mc- JWWS »Es-»Ah at· P. (7. eridsety l- 
ag L. l)(-l in(11). tilsnnnnisn .................. 

Pilz-»Um i !.'-7---"-s«. ni« Anders (’ln·jshsns(sn. l. ng 2. 
I)(11 intlh. til-sammtin 

Frass-L »F- .1!- «-««-,-l« Jv sil« H. Kot-h. Unsinn-r Zug-lu- 
(1(-p1«js WJU ljxlsfhst nu inclhunclist 

Alk- (lis.s.(s Brig-er H- ilnlhumlssi i Unse- ugms islpgnntcs 
ug solidu Il(-1sltit«1i1-;xslijnil ins-J (,Iul(llt«»xli. 

IJJXJNJI LLJYVUDWJX l'!"«!«l«s’l«.Y!-’ JIUIJslst 
,««-«-«. «Y-«,«". 

R ( )(i I «l(-· N T" Its l 3()(-’ lclk 
XII ÄYHSIFUZJJ J«»M'i«,««,-!l·»!s-,f. 

DIE-. ----— I(’()rt,-Islling for du ringt-. af Linn-a Rorchsenius 
40 Conts. 

Guldstsnxymi f Pinlamk —- l«’»rtuslling eif« S. l). Gor(10n, 
Oversal af G. A. Ulsptk 50 («(.-nt.-«. 

Jl(»--.3»«---« s· h·s·»«. — At« U. Appia, Pisa-It i Paris. Umr- 
sut at« I. A. UltosCsIL 50 (’(.-nls. 

Hunilicspz (’ls«««i«» !., «. —--— l«’uts1:tslling km England uf 
H. Womi. 468 Sidmn Pris PLOU 

zlllsf i«e«-««sl)«-. 
sendes 1«)01-t(,st«rit til do euthivne l’I-i.-zer. saalwngu 

l«’0rs)"11ingmt rat-en 

lixixYlSll l-Ls"7"«l-J«.LY IVWLAWJLYU «0U«s’ls-’, 
«J(lj,·, XIV-L 

50 Bisses-Her 
Af bibelsku Persotnsr ug Bogivonlmdcsr i Porbindelse 

med Icsu Lidelso og ltml oftm- Fotograiier fra de be- 
rømte Passi(ms-skuospil i (,)bei«m11m(srg-1u. Premstillet 
i smuk I«’eu·vot1«·vk paa Brrevkort ug hwk forsynot med 
isn kort Boskrinslso pim Rings-He Ilvekt Hast Kort le- 
x«(»-r(s,s i on nist I’;kapslcss, Ju- kim spmlcss i Posten Uden 
iunlou In(1I-:ilining. lchnpr sig nshnktsrkcjst som Gave til 
hnudcs Fug-n- og »Um-. 

Prjs ;)---« Pflklrr J-««« .'-« f«--«!.s«. 
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Sirt-dolos- gunstjge Bissingsslsisr hyclcss Agpnfer ug Por- 
handle-n- 

IDinle l-C,«"7’«ls-’«.-U· PLVJLJWJLWJ «0L-’.S’E, 
«l-««)«, XVI-br- 

Pausy-Bøgerne. 
Wer Nied. Firc Vcninder. 

Trc Mknncskcbørn. 
Alle indbundne i net og solidt Shirtingsbind Pris for hvek 

Boq 80 Gent-Z 

Speciell: 
Naar alle 3 Bøgcr bestillcs paa cen Gang fass de — porto 

frit tilsendt -— for 82.25. 
DLNISE LUTE. PURI-. EOU8B, 

Mai-, Nebr. 

Kristeligc Foxtællingkk. 
Følgonde Fette-Illiner udgivct as Kirselig Forening for Jndre 

Mission i Tanmark aubcfaleszs til Menighchi og llngdomsbiblios 
tckck og andre triftelige Lasscfokeuingrr saa vol som til Gavebsger 
og privat Brug. De er alle indbundms i komponcrrt Sl)irtingsbind. 
Paa enkelte af Bøgernc er Priion sat noget lavcre end opkindeligt. 
F o r t k o p p e n. Fortælljng fra Slavcriets Dage i Amerika Oder- 

sat af N. P. Madsen. 281 Zider. Pris PLUU 
Domitia. Fortælliug fka dist gamlcs Rom af Baring-Gould. 

417. Siden Iris 81.00 
Han vilde nagt-L Fortælling af Bilde-tm Dankau. 138 

Sidetx Priö 60 Caris- 
Danko. Zigøjnerfortcelling af Eliiabcth France 90 Sider 60c. 
Hittebarnet En Fortaslling for unge Piger. Autoriieret 

Oversættclse vcd Berta chberg. 292 Sidetx sl.20. 
Hirten i U rstove n. Fortcclling fra Missionsmarken i Afri- 

ka, af Mart: Jantzcsn 196 Sider· 81.00. 
Ved Lygte n s S k i n. Faktællingck for Unqdommen. 214 Si- 

det. Pkis 81.00. 
Den unds lu p n c N o n ne. En Selvbiograsi af Margaret 

Mary Mault. Oversættelfen bearbejdet af Lauritz Peter-sen 
162 Sidek. 90 Zenit 

Hsjqaakdsfolh Fortælling af Slith Pedersetr. 430 Sider. 
Prit 81.50. 

Pomponia. Fortælling fra Romertigets Tib. Paa Dunst ved 
N. P. Mal-im 805 Sider 81.00. 

Mora. Fortællinq am Valdenferne. Ovekiat ved N. P. Mad- 
fen. 121 Stdn-. 50 centQ 

Jernbaneiituationer. Karte Træk oq Stitser fra steife- 
livet, as B. L. 119 Gibt-L 50 M- 

Iitber. Ioktcelling fra Akmenien. Oversat af N. P. Men. 
188 Stdn-. so M- 

Dsuisls Lutherau Publilhius dase, 
Blatt, Nebr. 


