
Lin-Mem Store Vildm-ose, fand-es 
fiskieden liggende død ved sine Foti 
Eldreö HUZ kamt af et Sind i Ho- 
redet. 

Han hat antagelig set-v foraatsaget 
e: Baadeskud ved at snuble unxdec 
sagten- 

Stort Stil-vt-jstyveri.—— 
Tu kobenhavnste Politi modtog for- 
seyn Anmeldelse fxs den paa Ja- 
t:· tsosladg 2 boenti DStenhuggermei 
ster J Schannong, aPIer under Fa 
u: JIE ens Bortrejse var bleven ftjaaiet 
Im Lcjlsigsheden 80 Stykler Solv- 
e·«-s.."-ice, hvorismellem en Sølvkande, 1 
END-— Tepotte samt flete starre Ser- 

vix-Umstande Desuden manglede et 
Gu Zur med Herde 

wornaak Tyveriet er begaaet, ved 
via-: ikke. HI. og Fru Schannong 
hstr vcerct borte i adsiillige Uger; og 
ved deres Hjemkomst viste det sig, at 
Toren var aabnet ved Hjælp af falske 
Nøgler, og Sølsvskabet tømL 

Rimeligvis er det de tildækkede 
Dämmer-, som hat henledet Tkyvenes 
Opmærtfomhed paa Lejligiheden. 
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De. Zom have sagst denn-— 
Sog. man-, Its-n ersinvocgt 
vcskd i Guld. 
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l)lI. B. U Milchle 
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Icka-« m nn( t« tut-Un- 
sinn-! lilptsrnl Hist-f 
ssxisr mit-«- kisr »l- 
Issisnng Ip;1(-Isl-·«In l 
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tiss ug tseåizssrsltszssr "l"t«hl:nns«nts-r. 
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W un Von af Paskor m. 
Anker-. Den moclji sticr kuric 
Betkaaininknr over munge 
Mutter schlagt kta t tu imm- 
slcndc 

Tcnne Von vil sitkcrt bliv 
modtaaet mcd Werde af de 
maugc Dunste i Amerika iom 
tot-ver ·’fot«fait-.srcss grauem lmud 
Virkfnmhkv sont Papst og Sto: 
lcfokstandet. 

240 Zjdrr fm indb. sl .0» 
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Danish III-U house, 
statt-, net-In 
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- czuwudeyylland 
Uramby. En dankt thatss 

stnnsulent maa itke :ale. —- 

!»I-I-en nordfleksoigste Landboforening« 
EITdt den 26 Marts Møde hos Gæsts 
: Jer baner i Gram. 

I Modet aabnedes af Foreningens 
IT« rinand, Pprpagter J. Høyet if 

-.« kleJlkmd der tctlaziede at Etat-Z- 
linsnlent Llppel fka Aarl)ug, sont 

Et--.1sde lovet at komme og tale, itle 

zlmde faaet Lov dertil. Endnu Da- 
hen forud havde Høyer telegrafist 
sfrrefpurgt hos Landraaden i Haderss 
jlev; men Landraaden havde ncrgtet 
Exxlladelsem (Den milde Haand!) 
i Ordet gaves saa til Landbrugs- 
Htandidat Hausen, der var kommen til 
Tätede som Tilhører. sSkønt use-ebe- 
red1,l)oldt Hausen et udmcerket Forez 

idrag om Forum-et Fdraaret er en’ 

IForberedelsestid sagde han. Nu var« 
Tit-en inde til Afvandingöarbejdet. 
P føk man tan komme til at bear- 

bejde Jorden, des bedre, itte alene for 
at faa en hel Del Ukrudt ødelagt, 
nsen ogsaa af den Grund, at Etfarin- 
gen hasvde visi, at den ttdlig saaede 
Sced for det-meste gav den bedste Af- 
ausde. 

Taleren ankede over, at saa mange 
Landmænd saaede uren Sæd; det 
aælder om at faa Sædetornet renset, 
da der er Uttudt not i Jorden i 

Fritvejen Hin Hausen ansbefalede 
Tyttninsgen af Lucerne (Alfalfa), da 
denn-e under de vigttje Betingelser 
qiver en god qurødr. Ligeledes er 

der en Plante ,,Kcelltngtand«, som 
t«-:trde bruges i Udlcegmarken, med si- 
ne lange Rødder, indtil to Ellen, tun- 
Ic den modstaa Tørlen 

Hvad det forst og fremmeft gældec 
um, ek, at Afgtøderne faak et del- 
dtrttet Bord. Der maa ikte spares 
ma Gødningx det tan not betale sig, 
da Afgtøden Paa en velgødet Jotd 
ksedre tan modstaa Tørtem 

f 
D 
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— Konfirmsationen Pul- 
sxkeføndag tonsirmeredes i Gram Kir- 
te paa Dankt 25 Drenge og 11 Piger. 
Umiddelbart efter den danste Konstr- 
r«-.1tion konsirmetedes der 3 Børn 
Wo Tyst. En Pige, sotn ogsaa siulde 
have væket konsirmeret paa Danst, 
ca: bleven fyg. 

—- Foraarsarbejdet hat 
m- faa smaat taget sin Begyndelsc 
set paa Egnen paa højereliggende 
Judex-. Hvis det tøkre Bejklig vil 
Mike staaende, vil der eftek Paaste 
tout-me fuld Fort i Arbejdei. 

J Aar et der vift ingen Fare for, 
« »Am-il ssal fordærve, hvad Matte- 
f,1r erhvervet«, da Marts hat været 

;«..eget told. 

Hyguni. — Ei Kommun- 
xaasdsvalg fandt Sted den 23. 
Mart-H her i Byen. J første Klasse 
-«-.en«valgtes Gaardejek Nis Ravn af 
Vtøstruxy i anden Klasse Ganrdejer- 
ne Hans Lnuritfen og Nielts Laurit- 
-·(n (genv.), begge af Hygum. J tre- 
nie Klasse genvalgtes Smed Nis Th. 
ZchmidL En halv Snes tyste Ny- 
Dyngere var mødte, inen de opdagede 
matt, at Dansterne mødte fuldtallige, 
og vel af den Grund prøvede de hei- 
ier ikke paa at ftemme paa en Tyster. 

— Konfirmation. Her i 

zsegnet tonfirmeredes der i Aar 30 
Nimm 25 Paa Danssi og 5 paa Tysst 
Den dansie Konsirmation fandt Sted 
Palmespndag. De tyste konsirmere- 

ides fortige Søndag. 

sSomsmersted — Jnd unsder 
Togei. sEn ung Pige, Frederitke 
Haufen, fom tjente her i Byen, vildc 

HZøndag den 24. Marts ved Mid- 
idnqstid med Smaabanetoget fr1 
äzomsmeksied By kcjsc hjem ti1 sm- 
Yserceldre i Simsmersted for at se til 
ssin syge Moder J sin Forfjamfielfe 
:i.i-e Pigen springe op i Tom, som 

kden modfatte Vei; nemlig ad Je! I 
sil. Hun faldt og tom ind under TO- 
net, fom kvæstede hendes ene Ben mel- 
xeni Kncret og Foden faa slemt, at hnn 
..:.—.atte føres til Kredssygehuset i 

er's-len, hvor man dog haabek, at 
L» net kan helbkedes uden at blive af 
s t. 

Om Uheldet hat »M««n modtaget 
se! iende fra velunderrettet Kildn 

Pigen tjente hos Guardejer Jørgen 
Peter-sen og er en Datter af Kaadnec 
NEels Hausen i Sinuneksted. 

Dei delvist udbredte Rygte, thr- 
efter Togfsreten ogsaa havde Skyld E 
liivktem hat efter officiel wider-segel- 

1 

se vist sig at oasre fuldstcendig antun- 
dse:. Tossøreren yaode lcesset Mæct 
i den sidste Pakvogn og gav herer 
AfgangssignaL J det samme saa 
pxan en Koinde komme liebende sor a: 

springe op i Toget, sorn var i Gang. 
Jogiøreren raabte til hende, at der 
Nr for Tent: men i det litt-re var 
lxim Das-U rzo T set og fast-i ind- 
;«.-:-;-tle!17. de to iidstr ist-i.fsi;-I«.sc. 
T-),1soreren ga) k«je.:itte:.,s Etapp-: 
si.1nal og sprang samtidig as Toget, 
iom holdt stille ester at have lørt one- 

tient en Vogns Længde. Pigen blev 
tulten ud under Pafvognen, hvis 
ene Hjul var aaaet over hendes Ben. 

Der adoares bestandig for under 

innen Omstændigheder at springe op 
san et Tag, som er i Gang, da der 
oise herved opstaar alvorlige Ulyttes- 
iilfcelde. 

J Medfør as Banepolitiforstris- 
ferne maa man hverken springe paa 
ellcr af Toget, naar dette er i Gan-« 
oJ Overtrcedelser kan strasses ins-d 
Voder op til 30 Mart. 

Jels. — Et lristeligt Milde- 
som afholdtes Stærtorsdag i Birke- 
dalå Sal, aabnedes med Salimen 
»Hil dig Frelser og Forsoner«, og der 
efter holdt pensioneret Degn Jessen 
e: opbyggelsigt Foredrag. 

Han fortlarede, hvorledes netoP 
txkn stille Uge var en alvorlig Tit-, 
Beet han pegede hen paa Jesu Kristi 
norsscestelsr. Korsets Død, denn-: 
rrrnasrende Dad, var ham beredt as 
krkud Fader, alene for vor Styld. —- 

Taleren paaviste, hvorledes Jesus 
tirsligere oste havde undgaaet Døden, 
fordi hans Time var endnu itte com- 
.isen. Jesus hastede heller ilte mod 

t:-nden, nien niede, paa det at Stets- 
:en lunde fuldkomme5. Besen, han 
zit, var lang, trang og tung. 

Da Timen var nær, og Apostelen 
Peter vilde raade ham til at undvige, 
sagde han: »Bo: det ikke mig at dritte 
den Kalt, som min Fader har slæntet 
for rnia«, hvsotfor han ogsaa skivilligt 
iulqte dem, sorn var udsendte for at 

gribe hom. 
Nomerne anvendte tun Korsets Dsød 

ei: de allervcerste Forbrydere og 
J.rælle· Vaa Golgatha set vi vor 

stirelser at beenge, dersra hører vt 

hans Ord: »Det er fuldbrsagt«, og 

netop derfor er Korset bleivet os et 

belliat Tenn. 

»Na vajer Korset højt i Foltets 
Banner, 

Liq By ved By en Korsets Kirle 

stander, 
Jltod gylden Kors sig Aftensolen 

bryder, 
Lg Korsets Ord fra tusmd Tunger 

lyder.« 

sTaleren dvcelesde derncest ved Jesu 
Otd til Peter: ,,.Hvor jeg gaar hen, 
tan du ilte gaa hen, men du slal 
fcnere hen solge.« 

Dette Ord gjaldt ille blot Apost- 
lcne, det gælder ogsaa os. Vel er vi 

i vor Tsid ille udsatte for aabenbac 

Forsplgelse· Der er mange Veje til 

Fitgdom og Lytte her i Ver-dem men 

kun een Vej sprer til Himlen; det er 

iseorssets Vej. For at folge denne 
man vi sple os sattige i Aanden, sorn 
trcengende og nødlidende over so: 
Gad. J alt gælsdek det om at sor- 
naegte sig selsvx thi den Vej er trang 
og den Port er snæver, som sprer til 

Himlem 
Med Frecmsigelse as Trost-elen- 

delsen og Fadet vor slnttedeö denne 

Desl as Model. 
Bed Kassebotdet sortalte Hr. Jes- 

sen en Del om Rom, sont han havde 
bessgt stdste Aar netop i Paasketiden, 
csg oplceste nogle S-trøtanler as Past- 
Ftoch i O·dense. Med den lille Sang 
»Alt-id frejdig, naar du gaar« flatte- 
Tses Moden 

Tostlund. — Danst Konfir- 
:nation. J- Tostlund Kirke bleo 

Eøndag den 24. Marts tonsirmeret 
El Børn paa Dansl. Kirlen var 

:)ropsuld as Tilhøtere, et Bevis sor 
Yltodersmaalets Ret i Kirlm 

— Tyverier har floreret i 

Winter, som mest er gaaede ud over 

Tørveladerne. J et Par Noetter er 

ds« gaaet los med Tyverier as Kant- 
ner og Duer, ilte scerre end fire Ste- 
der er der stjaalet Kaniner og Duer. 

—- Lcege Simonsen reiste her 
fra til 1. April efter Opssordring sra 
Beboerne t Tandslet paa Als. Dei 
tellages meget, at han sotlader By- 

pl 

en efter tun at have været her tr 

ertdingaar og haft swr Pratfis. 

Tonder. — En Belejring.— 
Den prøjsisie Regering hat fom Ejei 

fes Jerndanen og Vejen fra Byen tä 

·TL8I1L-.1::eg«.1.1rden Ajort Forng Paa at 

sei Lurundejeme lang- Vejens Osm- 
32« .:: punJe nd nie) en ftørri 

:;I Vi,s:«.—;« UediTgethcikse eliet 

Oxxlazning Fxsr at faa Lxdgang Eil 

stejem Forsøget strandede paa Re- 
-geringens høje Fordring, nemlig onl- 

Ytkent 10,()()0 Mark. 
J denne Tid (i Slutningen as 

zlscatty har Regeringen sat sin Tru- 
Tsel i Vcerk om at spcerre af for Bei- 
!e:I. Og man kan i disfe Dage blive 
YBhne til det lidet opbyggelige 
StuefpiL at Leierne i de to Enkefru 
Hausen i Hamborg tilhørende Hase 
ved Veftbanegaatsden et kommen i en 

formelig Belejringsstilstand, idet de 
itic kan forlade deres Hase til nogen 
as Siderne. Kun Luftvejen staat 
dem aaben; men da Flyvemastineop- 
findelsen er lidet kensdt her i Byen. 
er denne luftige Vej ubkugelig for 
Beboerne. Det gaar nu saa vidt, at 

Prstbudet behandler Psostsensdinger og 
Bteve til de indespcerrede Statssbor- 
gece som »ubesørgelige« og ladet dem 
gaa til Ovekpostdirektionen i Kies. 

Sundved. EtForgiftnings- 
tilfæ l de. strleden blev alle Fol- 
fene hos Gaardejer Paulsen i Swog-· 
bæk pludfelig syge. Den i Haft til- 
kxldte Lege fast-flog, at der forelaa et 

Forgiftningstilfælde, som siyldtes 
nogle hengemte Kammer-, der var 

komne i Veroring med Sspanskgrønt, 
og hvoraf der var blevet spist om 

Widdagem Faren menes at svcekse 

Ioverstaaei. 

I EDlabenraa — B o r t r ø m t. En 

1z11f1 Mater, der boede til Leje hos 
Hliøbelhandler Rasmusfen hersteds, 
Her for et Par Nætter siden sorsvundet 
Inn-d Kone, Børn og hele Jndboet, diog 
»den at have betalt sin Leje. Han 

srsrerlader en hel Del sørgende Kre- 

jditoren Manden stal ogsaa have 
»—.jort sig styldig i Bedrageri; han stal 
shaledeg flere Siedet have tøbt Vater 
Hat en anden Mands Regning. 

— Den nh Amtstetsbhg- 
nin g er nu helt scerdig, saa den er 

o.-ergivet til r:tte vedlommende, og 
Amtsretten i Aabenraa, der i mange 
Aar tun hat hast yderst tarvelsige 

Iswlaler ien Ejensdom paa St·oregade, 
shar nu faaet sit eget ester Nutidens 

Hfirav indrettede Hins. 
Den nye «letsretsbygning, der 

klaaer paa det af Senator J. Poet- 
wann tøbte Grundsthkte lige nord for 
Siatsbanegaakden, er opført as en 

Mutetmester og en Tømrermester sra 
S-lesvig. Bygningen, der er 50 Me- 

»«er lang, hat kostet ca. 200,000 MI. 
JIIen er sorsynet med Eentralvarme, 
Hirsmsgkødelys o. s. v. 

Ogisiaa Amtsrettens Fængselssbhg- 
mng er indrettet suldkornment tids- 

traten-de 

Haderslev. — Ncesten sor 
smatt har Vejret vceret de to for- 
lobne Helligdage (S«kcertorsdsag og 
Lang-frediag), stille og varmt som paa 
en Sommetdag; det var Langsredaz 
Asten endog saa lunt, at Fslagertnu- 
sene tom srem af deres Vlintersøvn 
Frruden til Ksirtegang er de to Hel-« 
ligdage især ble«ven benhttede til 
Spasdsereture og Udflugter til Omeg- 
nens Forlystelsessteder. 

—J Latinstolen var i Sto- 
:e.mret 1906—()7 ialt 117 Elever 
mod 123 Aaret i For·vejen, i Neu-las- 
detingen 139 mod 146 og i Forstolen 
88 mod 84. Det nye Stoleaar be- 

gyndte Titsdag den 9. April Kl. I 
nied Optagelsessprøve for de ny an- 

1.-eldte Elever. 

— Belønnede Rednings- 
:::ænd. J den Prøjstste Regerings 
,,«-?lmtsblati« hetendtgøres: 

»Arbeij Ernst Nagel U Man-r 
Konrad Træbing i Hsaderslev hat I. 

HI. December 1906 reddet Stole- 
drenqen Henrik Jakob Møller as Ha- 

’d·»«rslen fra at drulne. 

Fta Uvenskab til Ven- 
slab. —- En god kristelig For-tel- 
ling af Maria Nathusius, oversat 
sra thsl ved Olga. En Bog pas- 
sen-de for de unge at lase. Den 
butde findet i alle de unges Biblio- 
teter. 252 Sidet, sint tndb., Pris So( 

Danish Luth. Publ. Douse 
Blatt Rebe· 

Zorn Anerkendelse for den ved 
denne modige Daad udvifte Osservil- 
lighed og Raadsnarhed hat jeg debit- 

s get Nagel en Pengebelønning paa 
S( Mark on Trcrbing en saadan pen- 
LU Max-« 

Eli-Haig, den 11. Mart-Z 1907. 

Regerings-Prcesidenten.« 1 
Judex-Heu Omegn — I a m m e n-, 

sind mellem en Hjulrider 
cq et Køretøj. Forleden Aften 
stete der lidt sydvest for Byen et 

.Sammenstød mellem en Hjulrider, 
der kom vest fra, og et Køretøj, der 
tom fra Byen. Hjulrideren sit sit 
Yeidehjul helt ødelagt, idet Forhjulet 
kmtrent lignede en Kringle, og Stellest 
var brækket to Steder. Køketøjet var 
fm Stovby, og dets Ejer har genfor- 
sitrei. Hjulrideren forlangte nemltg 
Godtgørelse for sit HjuL Det vil si- 
ge, derfom han itke selv er Styld i 

illheldet. Han paastaay at Heften 
ter fky og sprang til Side. 

Ruaager. —- Ejendomshan- 
del. Gaatdejerne Jens Mærsk og 
Chr. Jensen fra Aabølling tøbte for- 
leden Johannes Slostö Ejendosm i 

K:kskeby, et Areal af ca. 42 Hektar 
smed 450 Mark Nettoudbytte, samt 
bele den usdvendige Bescetning, 37 

Stykler Kreaturer og 5 Heste. Af 
Kreaturerne er 8 Stykker folgte at 
ledere i Maj til 310 Mark Stykket. 
Fløbesumsmen er usbekendi. Scelgeren 
oeholder ser Bygningerne og Tosften, 
ca. 2 Hektar Land. 

—- U vejr. Under et heftigt 
Bypevejr nedblæste forleden Dag den 
ene Vinge af Møllen i Raaager. 
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sweetest stories 
Ever Told 

ot- THE BIBLE BEAUTlFUL 
kor hoys ans-l gis-Is. The grealsst Bibl- 
hnok for young people evle pnlilished 
Beginning at the creatian it takes th. 
reader through the Ilible in fifty-two 
cliapters, one for Sitle san-l).-Ul1 of ths 
year. while s set-ins of questions follow- 
ng emle Day Rgsuljng hele t» recszll 
andjmpress upon the man the Blbls 
tntths Wams-C Writtksn on an entlroly 
now plan. A Book of pleasure and pro- 
llt for young persons un sahhkclh after- 
uoons. ask-old by Auur l)rucletice-. Pro- 
kusely lllustratod with new knngnjfli 
dient ljtog«iplcs in colnks, full pass 
halt-tonss, and many other beantjkul 

ensuring-. 254 liirgo pages. 
Pries, 75 cu- 

Danish both. Publ. Honig, 
sum. Hemi. 

Mclmsbwcl 
sra Vor Frue Kirke i Odense as 
Pastor Busch, stenografisk gengivet, 
eilegnet Jndre Missiuns Menighes 
der i Danmark. AfForordet spl- 
qende: »Denne Samling ,Vidnes- 
byrd« fremkommer ene og alene 
efter Venners indtrcengende Op- 
fordring. Maattp disse Vidnesbyrd 
blive til Glæde og Vetiiguelse for 
slle Beut-er. 

Pafwr Busch er velkendt iblandt 
net hauste Rittefolk i Amerika og 
Haus Prædikenbog vil sikkert blive 
modtaget mcd Glceda Den faas i 
Van. Luth. Publ. .House, Blair, 
Nebr» og kostet indb. ikomponcret 
Zhirtingsbind 82,60. J frand Bind 
sned komp. Loederryg Pris 82,80« 

V lc l ORlNA ernnsctsor at værr m pnalidisliq nicht«-tust Behandlmaspk d· . 
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