
Del sig fok taugt ad, Miit havds 
til Filge, at en Jsflage hvovpan 
kespivdt fig«l4 Mennester, rev sig 
Its sog drev nd eftet. 

Ek Pdr Sonnen-d sik hurtigt faå 
i en Band og reddede dem alle i god 
Wid. 

Reformpattiet og deå 
nxoderate Venstke. Redak- 
tpr Vlalberg ved det betgsle Blnd i 

katfted stkivek i en Nytaarsbettagk 
ning folgende: 

»Ti! Held for Vensttes Sag sy- 
ncs man nu at kunne kegne med, c: 

der betrefer paa nassten alle Omkaa 
der JEZ tunne sinde et Samarbejde 
Steh mellem Venfttekeformpattiei 
og der moderate Venstre, og der er 

for Landcxs frisindede Befol!ns«in·.1 
n! Grund til at glæde sig trener 

MolckebranxL Den 9. dis. 

opftod Der Jsd i Hkve Mille vII 

Ballerup. 
Jwen opstsod i Loen. hvor en 

Man-d stoo og tærstedr. Man meins-, 

Jlden er opstaaet ved, at han køg 
Tobak- 

Alle Udbygningerne braut-te hont- 
imod Stuehufet og Msllen blev red- 
det· Alle Kreaturetne reddedes. 

Eieren lidek et betydeligt Tab, d.1 

han havde lavt asfuteteh 

Et ,,«21nattisj«-Vcettsted 
i Rogtil-de?, Mandag Affen 
den 7. ds. Kl. ca. 10!-«»- ovflræ:nnce- 
des Beboerne i Ejendommen Nr. 34 
i Algade, Reis-tilde og i hele Qmis 
egnen af nævnte Ejendom ved ex 

vosdspmt Vmg. Da Bedoekne kosn 

til. fandtes Poeten moleftetet, ide! 
der var fl.1aet stsore Hinllek i Loftek 
on i Panelerne pna Væggene, link- 
fom sman fandt nsgle Stamme Jern 
spredte rundt om i Poeten og i 
Guarden Sagen blesv mexdt tj!» 
Politie:, fom sit optny at tset var» 
en i Ejendommen been-de Maurig- 
Skrwdderlæksking, der haode brcenoh 
en Bombe af. Bomben havde ter 
staaet If ca. e: Komm langt, enl 
Tom-me tntt Glasret, der var sank-l 
menfvejsex i begge Ender og fnlkssj 
med Krum. Gerningsknanden hav-; 
de erhveroet Bomben af denneg FaiJ 
tirikant. en lssaarig 3.nedelckkiii11g,; 
hos hoem man fjndt endnn et Pxirs 
fyxdte Bombet, fcm bieo konsisietesj 
de, og der vif:e fig, at hoer Vom-H 
indehvldt c-.1. l« Pund Krud:. TI; 
-han stal have fabrikeret en dies Teil 
nsf denne Slags Bomben vil diesse· 
nu blioe eiterspgtr. Virtningen afI 
Sprængningen havde meet s.!a 
sicut, at en Sen-um as der fpeængte 
Jemrsr sandte-«- siddende dybt Inde’ 
s en Der paa Baghufet til E-j.-«-ndvm-« 
men, kil chds for at denne Dok- 
vat ca· 20 Alen borte fta det Sud. 
book Bomben hat-de vcetei naht-nat 

Vogelek«s 

Klettcn- 
Wurzel- 

Oel 
til 

Haarvækstens 
Befordting 

sg til Haarets Full-umlie, 
Bei-stelle eg Gent-Elst. 

J Ausbund-ever hat dette fikee og 
petvede Middel sent fordelagtigt kendt. 

De mange Lagees Indes-länger It dets 

Oodhelhtkaft og Bitt-sing ovekllsdiggst 
dets videke Iris. 

Klettea Wart l cet Mart-e Rot Olie) 
tttmulecet Dunst-den ttl ny og ist-there 
Victipmhed, Ieniet den lot Skukv og 
Steh fokhindkek Haatet l at full-e st, 
euer bltve tivligt staat, hell-redet de 

Sygdomme, lom oite vtler sig paa Ho- 
vedet, og beiotdrec en ny og sksn haar- 
octu Dauben giver set Haatet et fro- 
dsgt og glitneude lldieende, lom ikke op- 
nsass ved Veng at noget anbet, ltgneade 
Mit-seh 

Iris 50 lett n. Fiasko-. 
Jus i alle Apotheter ellet direkte tm 

St. JacobS Oel cimit 
Lamm-tm MI. 

for vors tun ulstoki e 

Amtes Zulkes s«.-..u..»........k. 
Im s- Rseseö Oeuulcn usw« lia tun-sma- 
dlq ollnstet oltturtis on- vehotdeae s Rom- fta Ists 
ttt mussl »Ist-e altem-e de sit e Oealv ums-» t 
1005 500 qu- Etom prostfttldt lllnlleeretsuso 
et statt Unter helttdee still-»den steckst lndl des m d 
etllstolm Statut-unstet Miktellen cis umwindequ 
Inledcuua ttl qodForJeneltt Sim- ltmte est-T Be 
ttngeltm rg Itkcttvmmt Ill Estettdslveknc. 

z S. Zieutee A- lso-, Dem. c. 
IN- Duebom It» Nile-»- Illinois 
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givndeqylland 
....«.......-—..-. « .-·L 

Nah-entom « »Er Sorge-bad- 
stab modivg Lørdasg Faming 
den 29. Dec. Former Christian As- 

—inusfens i Slotsgade Verstehe-. Det 
meddelteg dem nentlig, at dereg celds 

sie Son, sorgen, der .).1r for-te Of- 
ficer Paa et sstort amerikaan Damp- 
siib, Pludsekig var afgaaet ved DI- 
den i San Francigko. Dei ganvle 
Ægtepar er smeget bedrøvede over 

Sinneng Ulykkekige Bod, da den-ne 
var en god Ztøtte fsor de gn«:11le. 

Byens Jndbygzeram 
sal Var den 1. Dec. 71531 Personen 
Perrf var der 2270 «m.1nd!5"cge over 

14 Aar og Los-I keindelige over 14 
Aar samt 2297 Vorn· Ved Felle- 
tcelkingen den 1. Dec. 1905 havde 
Nabenraa 7023 -Jnd«by«.1gere, faa ider 

Z safvigte Aar hat været en Tilvækst 
as 108 Personen 

Hammelev. --— Præsteta ld etY 
Efter fiktert Forlndende agter Pastork 
Obbariius at ·lade stg pensionere til: 

Efteraaret 1907. 1871 overtog han 
Præfteembedet efter Pastor Gesell, 
efter sat han en kort Tid havde veretl 
Præst i Fol. Paftor Obbarius er 

hjemsmehørende i Forstendømmet An- 
halt og 70 Aar arme-mel- 

Store Gasen —--— Guard- 
.jer Laursitz Jenfeng nn afdøde Hu- 
frru i Styding tefhxnenkerede i 
Sozissxner 1000 Mark Nil Bteklmn 
Ledninsgemsission 

En forhenvcerende Jernbanemand 
T'I Vojeng, for manqe Aar siden So- 
delnager i menselem fom døde i 
EfferaareL bar testhnenteret godt 
UWO Mart tisl s.1.n:ne Hedninges 
mission 

Døffnm -Jndvielsesfest 
afdoldteg Lord-U Esset-ming den 
W. Dec. i vort Forsasnvlingshus. 
Der -:.1r Incdt rsikntrmk 130 Person-er 
Jndxtelfestalen holdkesz as pensione- 
sit Tkrn Petersen as Skærbcck, der 
i es hint, indhdldskigt Foredrag 
ancLITe Forsacnlinxrshujenes Wind- 
siikn frr Frltemnden 

tffter Zorn-Magd bar der falles 
Kasse-Hm bsrr der ftiftedes med 
Tale-, Hain N vacegning. 

Der var Je fakfnmsledes ensstemi 
mige Menikn, a: dtt havde betet en 

swdelsesrig (Ffter:rsidd.1g og Akten, 
csg man band-en It Jndvielsesfestrn 
texm ver-re et gosdt Vatfel for Frem- 
:: en. 

Ihn-Wulst T il P ræ fte 
willst-Netz- andlckglet er Of 
set m »Nichts-EIN beregnede til om 

Treus IW «.I.«.’.1rl. Vlflniok i Erlen- 
«-.-!fe af, at M itle er Præftens 
Name nrsen den store Kasse, der 

sites til. er Jndtægter af Osser og 
»Nehmet« qaaet net-. Som Folge 
Deraf cr Paflor Zchmädt ved et 
Møde fremlommet med Forslag vm 

at taqe Veslulnlmg over bestemlc 
eringsbeløb ved Barnedaab, Brot- 
lup og But-welk for at den beug- 
nede Jndkckqt omlrent tun lndkosnp 
me. Dette Forflag er blevet vedtaget 
eg. indfendt sil Kionststoriet i KieL 
Hg efter Godtendelsen vil det blive 
neddelt Sognetg Bebt-du 

Als. L .1 n d b o mode. ——- lDbp) 
Lordag den LU. Dec. a«fl)oldt »Den 
islfisle L.111d!:-:s-forening«« et Mode 
iletting Kro ,so·m·var besøgl af 
W 70 Medlemmer. Modet aabnei 
Eies M. ::l.·, af Formandem Guard- 
ejer A. Blad af Minlebjerg, der 

fluls gav Ordet tisl Lærer Chri- 
stener fra Ladeluwd, som hdldt et 

Foredrasg om chegets Vinterfodrlin«·.;. 
Christener fremder-ede, at ide Kran. 
Isi maatte stille til Jedes-eh vak, at 
dem var appetitligt og fu«ndt, og 
at del indeholdt sde -Stosser, fom 
Los-get stulde beuge saa vel kil Le- 
,1»e:nets Vedligelyoldelse sont til Prio- 
kuktionen nf Moll og st 

Fiords -Fokspg ten-der vi alle, og 
ped, at de hat visi, at 1 Pund Orte- 
nget eksftatter "10——12 Mond Nioer. 
Naar detle hat srist sig at passe ved 
Fiordö Forli-g, Tom sdet af, at man 

den Gang litke brugte mere end 40 
til 50 Pan-d Nur dawle og illa 
gis n--d undek H Pund Kaget 
tsaglig. Nu i vm Dage, da der 
sankes saa mange Rom hat man ves- 

ket tsilbijelsig M at vllle gaa videre 
ad den »Bei og taget mere dort af 
Aasgetne og erstatte dem Iner Rock. 
Dette gaur Me- Forssg, der er fere- 

l 

tagme stdste Mutes, viset kilsuslde, 
at der maa ttslsstes Kvæget lsige san 
meget Mist-oh som det afgtver. 
Naar man tom snexd ttl 2 Pund Ku- 

ger og sdemndey tabte Koerne saa 
Vel i Mcellewdbtstte sont i Huld, selv 
om de sit 96 Pund Rock dnglig. 

Som Erstatninsg sor Kagerne var 

det holngt at bruge anekneh-. Godt 
Lucersnehø isnsdehvlder 16 Procent 
Æggehtjiidestossey og naat Lucernen 
votser g-odt, kan der avles 10,000 
Pund Lucernehø og imere pr. Tonde 
sLawd, hvasd der svarer til 3——4000 

Pusnd gode Olsieksager. Christensen 
anbefsaslede Dyrknsing as Laterne, den 
Var et godt Feder baasde som H- 
og sotrn sGrøntfoder. 

tFovmanxden sudtalte en Tal til 
Fokedvagssholderen sog ba.d For-sam- 
l«ingen slutte sisg tsil den ved crt rejse 

»sig. Dette stete, hvotester Modet he- 
-vedes. 

Aar-. —«« Afdød Veteran.l 
Atter er en as de gamle sra 48» 
sgaaet ttl Ryes Vrigade. Nytaars-J 
astensdag som Morgen-en er nemlig 
gamle Ntels Hausen asgaaet ved DI- 
«den. Den asdøde var med t Krigen 
1848-——50 ved de Aarhus Dtaxtgml 
net, og det Var ham en stor Glcede 
at opsriske Minderne fra denne T-isd. 
Han var Soldat i 5 sastnfulde Aar.l 
Niels Hansen var blandt ldem, som 
for nogsle Aar siden modtog Haks- 
dersgaven fka Dansmarl· 

Gramby. —- Kirlelig Sta- 
tistik. —— J Aal-et 1906 døbtes 
der "i Gram Sogn 72 Binn, 31 
Drensge og 41 Wägen der confirme- 
redes 35 Born, 12 Drenge og 23 

Piger, der ægteviedes 18 Bunde-pay 
og jorsdfcestedes 43 Personek, 22 af 
Monds-n og 21 as Kvindeløn Al- 
tergcesterne i Kirten var 1235 Per- 
soner, i Hjemsmet 87 Personer, til- 
sammen 1322 Personen ,,K1l-ingpun- 
gen« bragte en Sum af 330 Mdorl 
65 Ps. 

Grantby. — Togstandsninn 
Snefoget Natten tiil Nytaarsdasg lmr 
foraarsaget Togstandsning. Fortt 
næsste Dugs Eftmnsisddsag Kl. 2 kom 
der et Tsog sra Vojens med Posten. 
Det skulde jo saa have været til 

Rødding, smen tom ille titdere end 
til Brensdstr11p, hvor det kørte fast 
i Suec-n Posten nnaatte san pr. Vogn 
sendes til dedtnn. 

Tsoft«lund. ---- S ta t i s t i k. — 

J Aaret 1906 er der i Toftlund 
Zogn født 47 Born, 28 Drenge og 
19 Pigeiz æqteviede blev 11 Par- 
der døde 26 Personen 15 af Mand- 
tøn og 11 af Knindewm deka 8 
over 70 Anr. Kosnfirmerede blev 29, 
nemlig 9 Drenge osg 20 Binsen 
,,K-kingpungen« hat indbragt 206 

Mark, fom er det Inefte, den hidtil 
bar indbtagt· 

Aabenraa. — Kirkelig Sta- 
tistik. ———- ·"J Aabenraa Kiirke dsbs 
tes der i afnkgte Aar 195 Born, 109 

Drenge og 86 Piger; der tsonsirme- 
redes 153 Bern, 81 Drenge vg 72 

Bis-Ich Ægteviede blev 58 Par, inens 
130 Personer ble-v kitkelsig begravede. 
dekaf Mandkøn 69 og af Kvlindekøn 
61. Tsil Aclters gis i afvigte Aar iolf 
1247 Personen 448 af Mandkøn og 
799 af Mindest-n 

Foru’ln!tet Maremm- 
I«eksvckn. Ved Togfammenstød 
ved Ottekgbekg mellem et Jltog og et 

Jlgodstvg er der dræbt en Del af 
det fka den bewirken-de stægtataw 
tæne til Dysseldorss affendte Diverg- 
onæget befandt ssig nemkig i en Del 
a-f Jldtogets Vognr. Man mes- 

ner, at der er dtcebt henved 70 
Sti. Even 

—- Den nye L·andbofore- 
ning ,,Fteima d«, »der for kort 
Tid stden blesv oprettet paa et Mode 
«i »So-ie( Danmart«, Minder god Til- 
siumsing· Der hat allerede nu tegnet 
Isig omsktiinpg ved 350 Mediennnen 

« Ein Betenning. -— Rege- 
Iingspmsiidenten i Siessvig hat be- 

vsilget Fislersne Rasmus The-Mem 
Christsian whomfen Jst-gen Sssberg 
i Spramsshuz Peter Johcknfen og 
Muar »Don-sen fta shostrup Sinn 
hver en Belenning paa 80 Mark, 
sfordsi de den 14. August 1906 under 
Fare for dekes eget No fwlste Fisker 
Johannes Johansen af Aabenma for 
at dktkkne 

that-etwa —- Nytaarsnat 
samlcdses »som swdvanlsjgt et stort Am- 
tal Persomr for at share paa Mu- 
siktein sra Frue Kliries Klottetaatm 
da Midnatstimen slsosg og det nye 
sAar begyndte. Enkelte Hase blov op- 
lyste as rede bengabste Mus, og 
alle Slags Fyrværkerisager bleV as- 

lbrændte. Folkemsængsden smsorede sia 
«en Tismes Tid osg skiltes i Ro, uden 
at Politiet behøvede at griibe ind 
eller arrestere nsogen. 

—- Jversens Tjenesteptge- 
legat paa 108 Mark til hver, ist-m 
uddeles for otte Aars trofasst Tie- 
neste i samme Fa-1nsitsie, er for 1906 
udsdolt titl: 

L Andrea La«ngpap, der har tjent 
»hos Tantekniter Johansen siden 1. 

Maj 1898, Dorthoa Schmiidt, der 
bar tsjent hos U«ldtvarchandler An- 

dersen siden l. Maj 1898, Fredevitke 
Melsen, som hat tjent hos pens. 
stetpostsekretær Roll siden 1. Nov. 
1898, osg Jessisne Helm, der hat 
tjent hos Sparetassekassserer Chri- 
stensen tstden 2. August 1898. 

—- Pludseligt Dødssaldk 
Glatmester Henrik Frederttk Engel 
stod on! Formiddagen den 8. Jan. 
oa talte med Farstelcereren ved Son- 
der Otting Skala Pludseslsig faldt 
hasn am, kamt as et Stagtilscelde og 
var dsd med det samme. Den As- 
døde opnaaede en Wldesr af 76 Aas. 

— Ktirtelsia Statistik fori 
1906. J Frsue Sogn er der i- 
Fjor døbt 179 Børn, 81 Drenge Uli 
og 98 Piger; as disse er 17 atter 

afaaaede ved Dsdem 
Der tonifirmeredes 111 Born, 58 

Direnge og 53 Piger. 
Ætgeviede blev 46 Par, alle sam- 

me Dag, som det borgerltge Mate- 
skab blev suldbykdet. 

Herrens Bord blev besagt as 1337 

Personer (detas 81 i Hjemmet), 
nemlia 400 Mcend .og 937 Kvinder. 

Pasa Sognets Kirkaaaavde fort- 
fæstedes 110 Personer, 52 sas Mand- 
tøn og 58 as K.vstndeløn. DesudeH 
blev 9 Personer« siorn døde i Frue 
Soga, stedte til Hvile paa fremmedq 
K'irtegaatde. 

Gammel Hat-erstern — Kitte- 

lia Statistik. — J Aaret 
1906 døbtsrszi der i Garn-mal Ha- 
derglev sSsoan 74 Drengebøm oa 7.«) 

Pigebørm i alt 153. Der tonsfiv 
meredes 46 Drenge og 46 Piger, 
·: alt 92. Ægtevtiede blev 32 Par. 

Pakt Soanets Kirtesgaarde forde- 
des 33 asf Mandtøn «og 45 as Kran- 
detøn, i alt 78. J dette iTal er ind- 
besattet Z sdødfødte Born, 18 Born 
under 1 Aar sog 16 Perisoner sra 
andre Soane, der jsordedes her. J 
andre Sogne jordedes her sra 7 

L1i«q. 
Nadvekgcester var 846 Mcend eg 

577 Krvin"der, i alt 923· Kltingpunw 
venaene udgforde 461 Mart 38Pg. 

J 

Uge. -—— LosladL --— Tjene: 
stekarl Jesfen, der en Tid lang hat 
stddet urresteket, migtcenlt for 
Brandstiftelse, er nu, efter hvad et 

tnsi Blad meddeler, Edle-Den løsladt 
as Arresten. Der blev Torsdag i 

Juleugen af en Landgretsdommer 
fra Neustka afholdt et lanat 
Forhør over 12 Person«-, hvori in- 
tet Bevig fremkom fsor Jessons 
Siyld. Det’ forlydek dag, at Un- 

derspgelfen endnu itlse er helt afs 
futttet, men at Edsporneretten i 

Flensborq i Februar Maaned vil 

tosmime til at fygfelsætte sig med 

Zagen. 

Flensborg. Heftefporvej- 
cn standset. — (Fl. -Av.) Ei- 
cren af den gamle Heftespovvej, Der 
7 ilængere Tlisd tun har kunsnet dri- 
ves med Tab, ertlækede sfvdste Dag 
i det gamle Aar over for Kustene, 
at han ikke vklde soprietholde Dristen 
lcengere uden iTIilsskuid vfra «Byen. Et 

Par asf Funktion-streute gik hen tisl 
Ovetborgmefterem men denne af- 
slog bestemt ethvekt Tilsiu-d, skønt 
Arbejsdef pasa den nye elektrisie Spor- 
ivej efter Ssigende forsst stal gen-op- 
taiges ck Maris Maasned, saa den 
gamle Swvvejsksrsel endnu kuinde 
bete vesdbleven et sPar Masaneder. 
Der er ligoledes blevet ncegtet Til- 
ladolsfe M at benytte de nye Spor, 
kkvorved det vsislsde svcere blevet sm-u- 

Ekigt at ksre Strekningen til An- 
gel-besude. tSsom Folge detaf er 

ISporsvognskørselen standset, og 
Funktioncererne, der siden J. Dec. 

VIcToRlNA ek ansetiok at vere en paalidelig mediuan Bekundung tot de 

fleite net-s e, kwmste og private In nun-e saust- 
MMICUC Grund-d i alle dens Formen isrtisl at Ilcasense o. f. v» fort-at agek ved Odem-I- 
stmeimelfe, chtcknksomlyed steife Bauer, Udlvævel er o. s, v. Den apretsee et nedheud sie-Ie- 
Iy km og se out-ite- sund ed, Ins-te ok« spät-ask Dcngivcr Blodctdetmnde- seist-, 
I kudlende oq etugirende wiss-, iom er den fsrsie Votinaelfe for Iuldfmndm Just-hei, 

nkke oq fremtidm Heisa-»e. J dene Livetg Kaum og stadig Fremadstmben er der tust en Munde 
at behom Eundlseden paa, neinle ved at hjæwe ice-sen Lea-met og am- dets mkke eller mindre 
tratserllerivkkkksdes cmanetn ay Livsfml um Liv oa Eueeai has Mæud og mündet- 
Aictsstintelv ndt miet- har g ott detse for andre, oq hdad den bar gjort for andre lau den oqsaa 
qorrsor Dem. MnngcAacB Erim-en ed oq de maase tat-rede oval-miser enhder out at den er en 
Miet- Bshsydlitkai Ist Ists-umd- Uaderissette oq en cerug hilliq sehnt-duns, iom 
tillmedesfærsk111e71ecekmvekg ovgtvne Symptomen Sind est-e Symptoml Inn i Das. « 

THE VlcTOKlNA cOMPANY. Deph A. Koom öl l. sc Des-how sue-eh chlcskm lllln0l5. 

«s0-is0sk0«»-z-0-EOg«0-zs.0s»-g«0-3s0s2s»-OMO 
P 

Det fortabte Bam eska Ralph Harbingtons 
LevnetogDøck 

N FOKTZLUNG los-r tjlegnet uuge solt-J 
Sækdeleshed de Zorn, Ynglinge og ’jger. 
sum tjdljg msatto ad j Verm-It, som euren 
gieunem erhodd kristolj 0 dkagolse ellek »g- 
smi got-I sm den tkokas 0 juds zwan tmle 

Bisse-g ungrknjngok pas- Hjertol..ken«10r noget ul 

sti- 
O 

den u kommende Vorm-us Kraft Pur samt-inn- 

? st Jeune Bot-etwas i ssrdcloshod jdenno »mit, 
Oberons-Its TM, dsmsrkniagsvskdjg og nyts 
tlg at kaude. Ja fulcl st Its-kernig Lsråomms. 

do steten-, lockt-ums ijs 30 costs- 
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.- Ny Testamenter J Dety dunske B’oelsel8ksbs Uckksve. Z 
net billiges-w hottot pas B» nd 

E Mellemstilet i Lommskokmstz son. Mollkt shirtiaksblmi mät solt-, wo 7Y 
E Mellomsriiot i Lommototmsk sott Weilst shjktlasobimx Gold-nur« soc ; 

Mollomsttlot l Lommstokmat. soc-t, Wanst Shjktinkshlmx used Om- 
sing os Feder-L hoch-o lndb., runde Hjomotz 

: blellomstllst i Lommotonnst. elegant. bojeligt Lodokbiack, todt uns z. 
E dok GuldsnM kamlo Hist-non smudsomslag os Fodoksl ........ II.00 Z 
Z storstjlot Udgavot mit shiktiaksbiacl soc : 

Moses-. stokstilst lldksvo tot- sldko Volk ........................... 81.00 

: Alls vors N y Testamentok et impoktokotle tks Osmia-II Do dort-to 
: Bjnä or spocjolt withouan tot-o- ok sk magst- smagtuldq Istlik dot- Z ·· « 

; lLsdokbimj Man bellst-. Do vil vsks pussnås som Give nd fis-o Z 
-J Lojlighoclsr. 
: DANISA LUTkL PUBL. AOUSE, 

VLAIK· NSBIQ 

J 

tun hat »været ansatte paa dagligt 
VarfeL er bleven brødløfe. 

Over Lett. -—— Jldløs. —- 

Lynnedslag? Onsdag Afteka 
fanden Nyta-arsdag) Kil. 81,zop-s 
ftræmsmedeg Beboerne der i OmeH 
nen ved Brandalaenk Der vvar 

rpftaaet Jldløs i Gaardejer Peter 
Nielseng Flornliade i Qver Lert. Be- 
grundet paa den heldige Vindretning 
begrcendsedes Jlden til denne Lade. 
Zsanttilige Bygninger var tcetkede 
med Paptag. 

Jmidlertid havde man Vlngest fort 
Naboen Henrit Zchrøders Ejend0m, 
sont er striaatatte; men her var Vin- 
den osgfaa gunftig, idet den førtez 
Gnisterne ca. 50 Meter forbli. 

» 

Om Jldens Optomst -vides itke 
noget beste-tut Eieren asner ist«-, 
hvorfra den tun være Mitaan de 
Var lige ved at gua til Ro, men 

harte da Kreutnrerne brøle, .og begao 
sig da nd i Stsalden i den Menisng, 
It der smaatte være kiomintet et Krea- 
tnr les, men Røgen fra Laden var 

da trcengt ind i Stalden sigennem 
en Dor. fom forbinder disse to 

Byg-ninger. Jmidlertid paasstaas 
der asf troværdige Falt, siom var til 
Stede ved Branden, at de havde 
set et Lyn stille ned i den Rein-inq, 
Ispckz Tismes Tild før Brunden opsstod 
Om dette hat ivceret Aarsagsen, lau 
itte fast-status, da der ilte er hinkt 
nogen Tordensskrald 

’A-abenraa. —- En nordslesJ 
vtigft Afholdsforening. 
—- Psaa et Afholdgmøde, ssom funke- 
den sasfholdtes paa «F—ollel)jem« i 
A-abentaa, sog hvortil der var modi. 
en Del Repræsentianter fra forftels 
lige lokale Afholdsforeninger, veds 

toges det at danne en Summen-flat- 
ning af fsamtslsige lokale A·fholdsfore- 
ninsger i N«or.dsles"v-ig. «Osa«mmenislnt- 
ningen stial bære Nasvnet »N-ordsles- 
vigsi Afholdsfotening«. Der neds 

sattes et Usdvalig iaf 6 Mand, der sial 
foretage de npdvendige Stridt, for 
at til næfte Aarsmiøde alle As 
holdsfoteninget da kan have flat- 
tet sig til· 

Oster Lindei. -— Klttelisg 
Statistik. —- J,Aaket 1906 
døbtes her i Svgnet 29 Born, 18 

Dtenge og 16 sPsigen Der konstr- 
mesredes 13 Born, 4 Dkenige og 9 

Piger, regten-jedes 5 Var og forde- 
ftedes 7, 3 af Mandkøn og 4 af 
Windes-m Altersgæsternes Antal 
Var 697. De otte kirkelige Kollekters 
Susm svar 51 Mark 48 Pg. Selsve 
sTavlepengene sfzotnsden Legcctpengene 
ihell-b sig til 158 Mk. 74 Vg» faa 
stor fu«-m Summen itte hat iværet 

spr. 

·l lAJiN lcss 
ls (Jl-IUAI)I«JIK, 

thun oft-ts- 

is you Imy -«- 
«-k-I smm us. 

Wiin Hei-anse- 
ilnsn you will 

« Hut pnv tin-pro- « H« « Ä- 42 m »I« J I mid- 
(il««sm«II.III«1«-i-, — limmkv swwi Our 

lmmwsvuniuin thi- s»ji- bissy »- 
l--«««-I", Juli-M sit Is· Ein-l ,«-«"»-I 
»Ur-. I«««.—I«» Thon-fut- Ius Lini· 
riII1i,e--iIIk-1n In HtTy cleiksii Hsnl re- 

qpmi Isuy Ihn-ei from us. anii sit-Je 

man-sy. Heini sur I«1«t-e«-««i-uii««sind 
pries-H at mit-ex 

lI«’I’I(JN HARNBSS (!0., 
Den-sou. sowA. 
— 

XIV-site m unre- instin- 
mokit IiIusnsl offer 
exer m. sdi for oh· 
I Imnssk p- Its nis- IInkI 

ask furtm ·INvE«ToI-"es ouIDIE Un Inst 
himk puiilipslseil los invkmturs liksi reits- 
thI(’i-s. Eskqguquxh 20 vkxns Adchst 

WM. N. MOOIIE Wasspnosodk o c- 

Pianoer 
Förng 
III vmi Anteil- 

slqsl Ist ve Up- 
nsek hn gam- 

ePtlsek o- »Im 
III-t. »s- Ist- 

III succ. It since-I- 
IIII hoch-e seen-ge- 
sst It b Ce. Okin 
IIII skkivt ’. 
III ne Oft-In I- 

III-III- eiiek Okgci 
III Not-LI- Wut-m 

Music II use 
cui III-I- II. M« 
m IeoIIetAV 
Modus-. ist«-« 

HAVETs MUIIAIIIEIL 
De kommende lchmpe cunaniere 

Illllikflllll sc LUslTlIIll, 
cis onuie entlastet-tue III-c- slmse farblos-III Wiss- 

000 Fett IIII c. 43 000 Ion Umsicht-en oq 
75 000 satt-limited ventes II IIII vo 

VekIIOns staats-. Inn-usin- og Ins-i siegt-Its sub-. 

Haar Da sonder after Von-Iet- 
eller reist-r til III-use tantiot 

Kam iIIu III-I gamie paalitielise 

cllMIilI LIIIIE 
Ictshlsktsc IMO. 

IIIQKOKD PASSAGIIJ 

Ilsh I IIIIII· 23 III- 
Ii sliasuiinavioa s liegt-. s Time-n 

III klsmpsslaki, san-II s u s psmpslildo 

TARIIIIAIII F M »Hm-» 
III-m Takt-III III-now III-a nisten-. 

non tApä Gespenstige-be » sosc Institution-Mit Ica.sl.000fl-Itss. 
o! to s III- Ists-un I Votum-. 

III staat-two Idol-Instituts vsmpsltlho 
LUOANIA cAlVIPANIA, 

090 kml III-so. MI- 000 sentkkkasktesc 

III-tilgst- IIIIIIIIIIlIIoI II. .I.I"I-pool Mit-. 

II- duktiqymasi Swausosmpsklvi 
UMSRIA STRURIA 

Ists satt Ist-ko. 4.500 III-stolzes- .ok. 

I III kssmEIoks vohhiltsltrus psmpslsiho 
lVSRdIlA sAonIA 

m soc lssso. 14 Isc Ica. 
Po U L- s wish IMM. costs-missen III-II losm- 

IIiIls Forlslnåsluk III IIII sksndlnsvlsin 
oq klassi- III-as. 

se von syst-Io- sIIIsuIItIs Ideal-II- Im 

MIWII Russlis IIIUIDIIIIUIIIIIIIIIIL 
I- c. walIlNCs Ist'- Wssh Dop«c-, 

sus· OIUII IIWII Alls III-III In«clllcth- 


