
h- 

tiksbergs Voller mengte ind i Haven, 
de fleste nie-re eller mindre berufene, 
i den Hensigt at tilvende sig, thd der 
maatte viere blevel iilbage af Dritte- 
varer. Pan Pladfen var en Dei 
Masnd endnu besta«ftigede med at 

versank Telte o. s. o. Dem generede 
Bsllerne i Arbeit-Eh lade-de ’Slags: 
staat on dlev i det hele lag mit-sin- 
dede, at cet blev nødvendigt at til- 
lalde en starre Politistnrke. Ta 
denne lom til Siede, wankte ter ad- 

Iilline drvje Knubs til, for Volle- 
Iollen lslev jaget fra hinandein En 
af llr:«jtifterne, en ung haabefnld 
Mant- ncd Navn Carl Lotsen og 
soenoe can Sindsshvilevej Nr. 9, bleo 

pag fin Begaering i Ambulancevogn 
litt lil erderilgberg Hofpital bvsxr 
set bog ftrals visle sig, at han intet 

feilede Han blev da bragt til Poli- 
Iisiafionen, hvorfra man bog bin-it- 
"I-ekede hum. 

Trist Slæbne. Odem-eis- 
sngfsrer Mestengaard, en af Howev- 
stndens flottesle Sagførere fra JO- 
ernes Benun«delfe, er sisplge »Auch 
Stifth bleven lrusset i Buenos 
Anrec- af en danst Forretningsmano, 
til lyvem han beklagen-e sig ynleligt 
og fortalte om al den Nod og Mod- 
9ang, han havde haft, ligefoin hans 
lasere Paaklædning mere end mange 
Ord illustrerede hans trifte Glasan 

Seen paa Stin«nerne. For- 
leben Aflen, da en Trasilelev fra 
Daugaard gis wo Vanelinjen mellem 

Ltsninn og Hedensied, Opdagede han 
Mlge »Beste Av.«, at der paa Stin- 
nerne i en Langde af henved en 

Herrengvej var henlagt en five 
ngr Sigm Han borifjernerse 
inlt ea. 50 Stir» lworaf nogle var 

sen stove som et Bat-nehmen san 
cwis del ille var bleven opcdaget fsr 
Raitogets Anlomit, vilde der sillekt 
viere flet en Ulylle. 

Storstadselendighed. 
Til Kommunebospitalet i Reben- 

havn indbtagtes den 7. Juni to GO- 

mige Mænd. Te var begge bleven 
funidne liggensde paa Tkappegange, 
halt-bebe as Sult. 

Den ene af dem er ulnedlz ten 
anden var i sin Tid en velslaaende 
Mand, Hsler J. Hausen. 
44444444444--4-444444444 

L« 
Sönderjyllcand 

ist Guldbkyllup. —- Den 
lif. Juni kunde sorgen sohanfcn 
Fink »in Huftru Kaki-hin Fint, f. 
Binsen i BosseliobbeL fejre Dere- 

Guiobrnlluxx 
Zorn-en Fink er, cplnfer »Dein-- 

dai·', sødt Den 11. sum 1817, haan 
Husirn Den 1. sammt 1819. Undcr 

Trennt-steigen fwd sorgen Fint i 
JMR ved tolvte Bataillom i IMJ 
used treDie Weseevebataillon Unde: 

Steiget ved Ullerup undgit han inco 

Neid on næppe at blive saarei. Sein 
den forteer i Ratten, da bang Af- 

deiing itormede ei Hegn, vilde ban 
springe on paa Diget, fii emidlettid 
For-en indviilet i en Tjørm fnubieve 

og faldt iilbage, mens- hans Side- 
mansd naaede cn paa Diget og — 

M i samme Lieblik den Zugle, som 
var eilinsnki den føkste Landsoldat, 
der hævede sig op over HegneL 

Sein-re var sorgen Fini ined i 

Ttæiningen ved Mysunde Den12. 

September 1850, hvoe han bieo san- 
eei i beredet Han blev fort vil Fio- 
senhavn og efier 2 Maaneders Op- 
hold paa Lazaeetiei atter udsireven 
Zorn helbredet, hvowaa han vendte 
silbage til Heeren. 

Den 13. Juni 1854 holdi stiegen 
Fink Biylluix De bosaite sig der- 
paa i Bsffeliobbel ved Lande- 
pejen mellem Dybbsl og Nypr hoor 
de havde ethvervet sig en lille Land- 
efendocn Paa deite udsaite Sied, 
som en Tidlang laa mellem de fjendt- 
sige Linier, boede de under Reigen i 
1864. Vansiesighedeene benvndie 
sitaksz efier Tilbageiogei fra Donne- 
vieke; snari passerede dunste, inakt 

fiendtlige Vaiwuillee forbi Hufei. 

5100 Helonning Sloo 
tene Bladt dessen vic veeee nsoeusjede over cte are. 

sue- sdet mindsee ee ea Ost-Ideen spat v deu- 
denekdleoeeictcud la usure-ei sue den s sea- 
e oq betet samt-eh IIIPI Ost-ni- Ouko er det 

Isl- viekelige eedelsesemddel Les-gestanden Idee- Ien laaseieationel Ia stolz-pas meet 
II en konntest-net pe se Castel- 
osm ec esmd dieser die- ee pack lodei oe sum in- 

IM sitiaee etdeeve den-men- ar- 

sen-wer sie-neu »ve- ezekuMespuzeitas Brod-g disade Usmieeesm ide ceeene 

ndeelde tolle Iees.s see let-M:l tikseelde dvsei sie-W Imm- Murme- sue-ist 
hesedscsq Jesus-Q- ERST-»sei- »Ur-»- 

Sidft i Februar fandt de to faldne 
Landsmænd, en Dragon og en Jn- 
fanterift, socn de i al Still)ed jorDe- 
de i Deres Hase. 

J Aarenes Lob hat ninnge Drin- 
ste fra Nordslesoig og hele Danmart 
besagt Krtigergraoene i Bøffeltobbcl 
og glckdet sig over be to gnmles Tro- 
seither-. 

H a d e r S le o. —- Et trifteliqt 
Soldaterhiem stillre den Z. Juni om 

Eftermiddagen Kl. Zz indsvies. Det 
hat lefet Lokale i Snedtermester 
Bahnfons Ejendom paa Norretoro, 
der sont betendt ligger tcet oed Kasse- 
nen. Formaalet med Solsdaterhjem- 
met er at tilbyde de unge Mennefter, 
fom aftjener deres Vernevligt her i 

Byen, et Steh, hvor de kan tilbringe 
Tiden vaa en for Ungdommen tilsva- 
rende Mande. 

—- Ssommeren er nu kommen, 
men de sidste Dages Solftin og stcrrs 
te Blæsst got, at Mart og Have len- 

ges efter lidt Bede, 

Graaften. — En starre Zi- 
gøjnertrup, der talte 10 Vsogne, lei- 
rsede sig Onsdag Eftermiddag (1. 
Juni) Ved Ssekstiden uden for Byen. 
Henimrd Wftem da Lejkildeni var 

tcendt, rdrog Byens Befoltnsing i tcet- 
te Starer nd til Stedet, hvor der 
blev udfoldet et broget Liv. Mænd 
og stinder tiggede Stillemont, oq 
Kvinderne samlede meo Glæde heu- 
lastesde Cigarstumper op. Truppen 
betalte 14 Mart i Leje for Lejr-plad- 
sen. 

Flensborg. — Arbejosloshed 
raaVærfteL Der blev forleden af- 
ftevsiget shenved et Par Hundrede 
Væritarbejdere, Nitteve, Frrholdete, 
Botere o. s. v.; en storre Del af dis- 
se sit Onsdag Morgen igen Syst-fel- 
fckttelse. J Stedet for sit imisdlertiI 
et anret Hold Arbejdere i Ttirgdags 
Afteg Meddelelfe om, at de muntre 

holde Hvil indtil Mandag Morgen. 

Vesteregnen. — Odelugte 
Enge. Stormfloden i die forfte Dane 
as April hat foroæroet dette Aarg 
Afgrode vaa adstillige Egne i Bal- 
lum, Ransderup cg Mjolden Sogne. 
De har itte lunnet doje 3-altvanoet. 
san Græsfet nu itte vil komme frem. 

Tinglev. —- Sondag den 29. 

Mai afholdtes et ftortAfholdgmssde i 
Andreas Hansens Lotale her i By- 
en. Der var niodt mellem 200—300 
Mennester. Eiter Foredragene flat- 
teoes Modet med fælles Kassebord og 
Bal, og et Gsosod Templar Hunger- 
tor fra Flensborg sang danfle, freu- 
ste og tyfte Sange. Den vellyktebe 
Fest howteg i riet fmuttefte Bein 

Hellevad. — Den 8. Juni af- 
boldt Jndremsigsion en ftorIJiissionS- 
fest i Klovtoft 

Flensbokg Omegn. Mont- 
funo. — Partellist Jakob Bormann 

paa Janneby Mark udhnbede forlcs- 
den i Jerrighøj Stov en Greift Da 
ban stødte Spaden ned under en lille 
Træstainme, tullede der nogle Mon- 
tek frem. Bed en Underspgelse fand- 
les 71 Pengeftytter, saa store sein 
Dalete og Feinmartgftytler. De er 

af Sslv og stanimek fra 15. og JU. 

Aarhundrebr. 

Spandet. — Tyflerne krcevek. 

J Fortyslningsblade rneddeles, sit 

Tystekne heri Svgnet vil have niere 

tysl Gudstjenefte; de hat nu 5 Son- 
dage om Aaret, men da sde udgør en 

Fjerdedel af Menigheden [?], anta- 

ger de, at de tan foklange meke. — 

Mon Tyfterne nu ogfaa bei-get de 
fem Gudstjenefter, da der ptædiles 
paa deres Mvreksmaal? 

Toftlund. — Tysketne hom- 
rer. J Stehet for afdødeLandsmsand 
Detlef Linbholm af Stenderu-pgaat- 
de et Gaakdejer Chr. Haufen den 1. 

Inn-i bleven valgt til Mitwelt-sie 
Tysie Blade ·hoverer over, at Hausen 
et en god Tysier, medens Lindholm 
var dunst- 

Spandcet. —- Kirtelige Balg. 
Hvem ftulde for nogle Aar siden ha- 
ve sagt, at det vilde komme til en 

tirlelig Valglamp her i vott Sonn 
tcrt ap til Grausen; men Tyslerne 
san bete-de een Muliglhedey fom in- 
gen tænket paa. De var Sendag d. 
29. Maj ins-die mandftcerke i Rit- 
ken for at afgive deres Stemme til 
Balget af 4 Menighedöreptæsentam 
ter. Hvor hemmelighedsfuldt Tyslers 

— 

ne end var gaaet t-i«l Vcerks, saa hav- 
de man doa faaet en Ztnule Nys der- 

am paa den anden Side, og rer ra- 

sørgct for, at der ingen Leerrumw 
lina stete. Te 4 aamle Ijkenighsekgs 
reprcesenjanter bleo valgt igcn Inc: 

PG Sterliner mod 12. Deres eris 
ne er: J. O· Haufen, MS Arrilo as 

Fjersted, JJkads Tilaaard af Mølbsj 
ea Ktiften Mumm af Spandet, lut- 

ter litkeliasindere Mand. As De 12 

paa de juste Kandidater afgivne Si» 
lilhørte 5 Toldperfonalet her, 2 Lee- 
rerne og 1 en Mand, som i Aar har 
faaet en Underftøttelfe paa 100 Mk· 

af Regeringen. Af de 4 vorige St. 
tilhørte de 3 Folk, der er indvandre: 
de fra Hannovet og Østprøjsen og 1 
en Mand, der er født i Sonder Sta- 
pel, men Mittagen paa Toftlundegs 
nen. —- Til Ritteaeldste blcv genvalat 
Jens Schacl og nyvalgt Niels Lnnd 
af Lille Spandet. 

De tyflse Reidaktøker i Acc- 
benraa et uenige i mangt og me- 

aet, og de forskelliae Synspunkler, 
der navnlig loncentrerer stg am 

Landkaad v. Uslaks og Agraternes 
paa den ene Side og den tyflsindede 
Bokgerftands saakaldte liberale Jn- 
tekesser Paa den anden Sirt-, ihar nu 

givet fig Udslag i en Presfeproces. 
He. Nager fra »Apenkaoer Zeitung« 
bar for nagen Tid siden anlagt Sag 
mod He. Jancle fra ,,Apentader An- 

zsiger«. Dei drejer sig naturligviå 
om Fornærmelfe. Forieden met-del- 
tes der os, at die tso Herker var ble- 
ren forligte ved den tysie Stattefest i 

Hielm Sturm Nu paastaak imidler- 
tiv »Hejmdal«, at He. Nagel ilke bar 
taget sin Klage tilbage. Sagen vil 
tvcettimod gaa sm Gang- 

Lytsborg. —- Ramnlerhertes 
Buchwaldt afaik Mandaa Aften den 
RO. Maj ved Døden i en Alter af; 
78 Aar. Ritmeftek Freveril Otto» 
mission Buchwstvt var Hofchef bog-l 
Hertnainde Vilbelmine paa LyksZ 
borg, Kong Frederit den Sjettesll 
yngste Datter, som døde i 1891. 

Buchwaldt Var ifslge »F-l. A.« 
Kommandør af Dannebkog, Tanne- 
«bro«asmand, m. m. 

Kristiansfeld. —- Ten sta- 
te Missionsfeft den 28. og SO. Majl 
var besagt af rigelig 3000 DeltagereT 
fra alle Verdens Kanten Jndfams 
lingen gav ifølge »Schl. G.« 1800 
til 1900 Mark, »der sial anvendes til 

lHedningemissionem 
Oder Lett. —- Drcebt af en 

Heft· En Søn af Landniand Niels 
Nsielsen her i Lver Lett, fnm tjen 
te bog Gaaroejer Schultz paa Far- 
risgaard, tom Mandag Morgen dei- 
.·4t). Mai ulyltelig af Steh. Det ur: 

ge Mennefte var ved at innfange exi 

løs Heft og blev da slaaet af den 

Slaget tamte ham i Undeelivet Da, 
rat faa haavdt, at han strats maatzc 

bringes bjem paa Gaarden i Sena. 
Han toges und-er Lægebehanblina. 
tnen der var intet at udrette; ban af 
git ved Dsøden Tirsdag Efterwicis 
dag. Ulytten hat valt almindelia 
Deltagelse for Fort-Zwang som itke 

engang fik Lejlighed til at tale nie-D 

der-es llille, flinke Zion vaa Sl)·qeleiet, 
efterfom der itte blev sendt Bnd ej 
ter dem, da det antcaes, at Stages 
ille havde vceret faa alvorligt. 

Hygum Sogn. — Dannet At- 
tieselstab. J Retningen Nokhveft for 
Fested By ligger den state Fasten 
Here med tilhørende Mose. Medens 
Musen er af ndmckrtet Bestassenhed, 
et det modsatte Tilfwldet med He- 
den, hvis Jordbundeforhold er san 
daatlige, at vet ilte lan betale sig c.t 
dnrle den. Nu hat en Del Beboere, 
ftptte Grundejere i Fee-steh slaaci 
fig samtnen til etAttieselslaib med der 

lFsormaal at lade en henved 400 Hek- 
tar af Heden beplante til Slov. J 
Msodsætning til andre lignende Sei- 
slaber er Det itte Meningcn at lace 
Arealet optsage som Statsftov, men 

sderimvd lade plante ad privat Vej, 
hvillet ganssle vift er dnrere,inen man 

silrer sig saa ogfaa selv det lldbyttc, 
sont i sin Tid vil fremtomme. 

Haderslev· —- Ved Kitlevali 
get i Frue Soan Ssndag den 29. 
Mai afgasves 173 tysle Stemmer. J 
salt findes· 1016 stemmeberettigede 
Pers-mer i S«ognet, saa man kan 
heraf slutte, hvor stor Interessen er 

for kittelige Anliggender t Sag-set 
»Seht G.« udtalet for-origt sin Til- 
fredöhed med, at »der i Aar et afgi- 
vet flere Stemmer, i Fer afgsaves 

Mødre. 
Bka il cllkr VI iiql hell-I- der tkke. Dviä del Hierbe, 

all-: . nd Vom vwde Stumm Der qives en konstitu 
cum-l Aar-im iIerior oq qu ital imoe ever en Apis 

III we us enm vchnsincbelmnbimg lom tielbreoede 
IcLi..1·n-.sg IIcaiIkIIsanvres. 

MKS. M. suMMEKSs 
»so-( l). Nun-e Dann-, listi. 

tun II—-;2. Bluts-et heiterer over, at 
re If del tIIste Parti cpitillede Lan 
tjdciser blev Dalqle enstemmig, »Da 
Hase-a kenne Gang Dunsteme »wer 

tun Grund as Tuskerneg Aarvaagew 
Leb aihoth fig fra Den udfigtgløfe 
Ulistemning.« 

Blandt Sognets dansttaiende 
zllkedlemmek er Intereser for Zirke- 

lige Altiliggendser naturligvig ilke 
stor, Da den djnske Gudstjeneste tit- 
sicesirtteex om Sommer-In er der« 

nemlig Dunst Gusdsstjeneste om Mor- 
gens-n sil. 8, om Vinteren Al. 5 om 

Jlftenem hvorimod som bekendt den 
mite Gudstjeneste Aaret rundt hol- 
des Kl. 10 om Formiddagen. 

Valgle blev for 6 Aar: Vejmefler 
Lange, Professor Schvøder, Atme- 
ier Hausen, Borqmester S’chindei- 
baue-r og Kontorchef Kier falle gen-« 
valgte), nyvalgte blev for 6 Aar: 
efterlønnet Overpoftsetretær Roll, 
for 2 Aar: efterlønnet Dean Chri- 
stianien og Inedkermefter Moll. 

Gra m. —- Siottet under thand- 
iættelfe. En ret cmfaliende Jstan:: 
fasttelie under Lekelie af Arkitekt 
Bræstrup fra Kobenhavn er i dete 

Foraar paabeqyndlt af det hervckren 
De Elot. Der er Tale om, rt 

Jstanofcktlelfen ikke vil kunne blie 
fceroia i Aar, wen röl disk ksspsrne ti! 
at itrætle sig over flere Somre. 

FWWLPTES —- 

8500 Ams« 
sleriv tilostsllerbegogenAli-hasti- « 

Ex- m- llancllis titles o ers-It cle- lctte Be- l- 
« tin-»Hei fnr csn nistet-w cltsr er nn- st- 
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Tyius Diftekitis smaakopper.1.s 
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nIititlisL Don user fide-r Symlnmsgpt 
n- r ug l wi; tilI irlecsui i- n sten- ce- 
tin-m lsliIesr lmunl pai- I n ggpn ojk 
H sit-·- Isurijx sinn- (lk-nnt.« seh-. 

Alulmsstino tnlrcm H niml lmltlt 
L tin-l »i( I nlIIesr kan mission- cl·- n- 

skriv ein-I- c i psmulst Print-lenkt ask 
Uplzsmingt r unsinn- nile Sttissksts s 

Brug. il ug ilsclsns tin-ket- liillljtt sub- 
Stltut 
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Bondcscns og Vestergaards Læscbøgcxx 
Pris indl).: l. Lel 50 Gerns, 2. Te181.0u,:-. Telsl 10. 

Myrebogem 
den nye ABC. Nr. l Pius l5 sients Jck Z, indbnnden, bis 50 Cents E 

— Tisfe Roger egner stg bebst til at fupplere med i danfke Ferteskoler. 

Dantnarkskort for Skolen og Hjemtnet. 
Pris 43 Uentä 

Dangercm 
den lille, Pris l»c., 6·)c., Mc. og SI.0(). 

Salmebog 
for Spndagsfkoler og Glbelklasien Pris, slætkt indbnnden, 25 (5ents. 

Barnetoner, 
satnlede as en !"(rgtttattd· J sttrtkt tnslag ltis 10 Keins-. 

C. A. TangS større Bibelhistorie 
tilltge tncd .ntt-t»cl)inorte, t«nthe1·-3Katek"isntns og Stkiftsteder, for Folkeskolen og 

— Real- og Tatitnlolete Jttdb.8·)l5e111·3. 

Danish Luth.Pub1. House, 

lUEchWlENs HMJIHN 
Ass· JOHN SUNYAN. 

Ny Udgaoe i den mest omhngqelige og tldsivakende Lvetsnsitelse. 
Denne verdensbeløtnte Bog. fpredt over heleJordkloden i hundrede forskelllge Spkog bør 

flndes i ethvsrt Hiern. 348 Oktavsidek i smagfnldt Bind. 
Ptis 70 Gent-z. 

Pragtudgave af En PilegrimS Vandring 
«« med sorklatende Antnærknlnger as Nev. Robert Magnire, e. : ., samt Foriattetens ch- 

nedsbefkrivelsr. Med 130 Jlluftratlotter, tegnede af Barnard og andre. 558 Sidetx 
Jndbunden t Shirttngsdind 82.50. J hel Moer og Nuldlmt 83.50. 

DANISH LUTIL PUBL. HOUSE. BLAUQ NEBR 

MWWWWWOIIM OWWWOIIIOI 

Om Krifti Z 
Efterfölgelse. 

In Thonan n Hemms. Jllusmsret 
Prugmbgavc Luersac paa kansk 
ved Nikel b. B..Oila«boe. Mrb 
Johann-eng Leunedsbeskrivelsc og 
Tegningex as Hoffmann, Schnon·. 
von (sarolgfcld, von Fuhrich samt 
andre iceunagende Kunsine1«e. 
Den-te flm Aarhundrede gamle 
Bog sappes med But-»aus »Mir- 
grimmens Vandring« om et vaere 
Nordens most udbiedte Vog mkft 
efter Bibkmy og ingen Vog kastet 
Iom den Lys over et fromt Guds 
Varus nimodige og glade Liv for 
Niids Ansigk, 32H Sider i fineste 

Pragtbind Brig s2·50. 

Dunish Luth. Publ. Iwane-, 
Matt. Nebr- 
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