
ZWenne Kenes 
H y g ö 0 mme 

Er» nizvnct vaa cn standinavifk bog paa 102 fidcr, strevct af en af landcts fornemstc 
vnscnjlalssnnrnd«. Blm1dt manqc andre vkrrdifuldc underretninger, sont denne in- 
tcrcngntc bog mdcholdcr, omtalcr den alle slfigdommc sont dct mexmeskcliisss leisem-: 
» XIV-UT lwoxdan«s1mdommcnc lugnc l)eldredes, og forl)indre-J. BDZEXJ givei 
«. .: .::;:-1rkrn»dkgc·d1-.rtrcglcr, hvad Imgs kost man kan spisc, og hvad man fkal 
t» T. ·:«scd Jurvkjclltge iIJgdoixjn!c.» Vokxpn er mcgct l(rrcrig, og inxcrcssand og 
kzt ; .—;:.3 as txt-»wer person, som lcdcr as nogcnsomhclst sygdom, cller soaghcd 

« 
For en span fort« tid vil dcnnc bog bliæ fendt gratis til Hvilkensomhclft sog 

per-ot-» fort-. ml sind-c cstcr den, og vna samme tid Miagtig bestrive sin sngdom 
Medeas dennc vcrtdifuldc bog upfcndesyratis nu, bedet vi alle inge, fom tönka 

at erbolde et crcmvlar as samme fut, at tilskrivc os cfter den nu snarcst. 
Adresser Eders brcv saalcdcs: 

THE J. W. lchD cOMPANY. 
»so-, V. 105. Fort Wahne, Indiana- 

Den eneste as sit stags 

Danslc-I«Jngelslc og Zagt-Mc- 
Danslc l«0mme-0r(1bog. 

Dem-te fuldstændige lille Aug indeshdldck 
22.M cis-make 0re1 med engelsk Pokklsting. 
og 20,000 engelske Utd med dar-sit Kot-kla- 
kjag. Bogen indehold rtillige andre Op- 
Izsniagetq saasom Reglek tot stsvnjmh 
bät-le. Brit-en af Stoc-- Bogstsvet osk 
skilletegm Tab- llek tot Nest ug ngh 
Reglek iok Postbeiotcjting. hvokdsn III-u 
ksn erholde U. s. Patentek m. m.m. 

Pris: l Shiktlngsblnc soc. Mskolclto mal 
fokgylclte lcsatek 75c. spottet-M 

Danjsh Luth Publ. Konso, 
Blau-, Naht-. 

Hönderjylland 
Hat-ersten —- Dsdsfaltx Den Z. 

Febr. afgik ved ’Døden den gamle, 
tendte Skibsmægler og Købmaud 
J. C. Hausen i Hader-Neu Den 
Afdødc var oprindelig Sømand og 
sørte sit eget Skib, indtil han for- 
listc i Stormfloden den 23. No- 
Vember 1872k Han laa den Gang 

Er De 

In hat De sikkert ikke bmgt 

.,A1,pti-Corpu« 
Aus-com et et nstadeligt Mlddel o- selqu 

suec Iatquti for It Ieducere Festu- ellek Wagens 
Amsel-states 

30 Dages Behandliaq i 
81.00 Flaftr. 

»Es-» M 

»Ohne-Sonne « reda- 
cetet den ovetslsdige Fedme 

oq fette-: Musiker- og hxecne 
Fibre i siedet. 
Fidme et ltke atem- kevelig men 

Ctlig — Mkexb Majorime vq 
chplexi et Jenaer af fede Falk. 
»An-di Entna« reoitcekek Fedm 

buttigere end noqea Sammet Ins-n 
Stroh-sie nsdveadig· Behaqelig oq aste- 

delis.—snrerer Itzt on Rheumattsnr. 
81.00 per Flnsir. 

hatt-come- ek innen Patmtmedictm Den er la 
set tun asseqetabtliek on er sutdtvmmeu ustqdelcg. 
Den rri Pulver og let o. Ie sage-leg at tage. Den ea- 

dotsetei as Lager og Womit-absde ovekakt i de 
streitet-e Stater fvm set mein fikre og trvgge Anti- 
cst Remedy. 

Antj-cokpa redakerer Dobbeltbage, sehe Heite- 
og Vlugtinver. Sie-et frißt Udieende, tcelaet Stint-et 
VI finster Winter- 

sqe Falk, spu- tedseetcs ved Aattcowm blivek 
Ue spare igem 
Aptkcotou flammerte at viere uftubelig ogat 

essen-e Fedme fra 3 ti! 5 Vuab am Um, oller Peage 
il b a g e. Hi er m Korporation va sultt anivarlige· 
IND- ILU sk. Finste. Bcd Texes Druggift om 

dehnte- tss istet Just as qood«; eller diviliead 
stu- det staaco for Modtagelim af Prier. 

Vi vil seudr Dem en stsflafke vcb Free Mut-current .i «- (s«en.- ci at txtqu for Basiser o,1 Jahrenan hvts Te 
Ist-set Mte Blut-. Tenne szpveflafke stl muligt 
Ils- IIIIG rehueeke Dem til den susteve Beat. 

Esthetic chemical co.. 
MI. ZU slxth Ave-« Nssw York. XI. 7 

«-"I,· 

En ny Bos at Pastok Kr. An- 
ker-. Don indeholder Lotto Bo- 
ttagtnjngok over mangc Ema-I 
udlagt klar-r og kængslendc. 

Donae Bog vil sikkekt blivs 
most-set mod Glæde at do man- 

go Dansko iAmekitca som ten-ist 
Portdpteren gemiem hans Virt- 
somhod som Præst og skolotoks 
erst-det- 

240 sido tjnt indbundsn 81.00. 

bAlekl Luftl. PUZL IOUSIL 
steif. Neb. 

med sit Sfib fortajet ved Hele- 
1ninde, nten haade Fortøjninger og 
Anker-: brast under den høje Flod- 
bølge, der vceltede ind over Lan- 
det, og Fartøjet blev ført saa langt 
op pim Land, at det var redningss 

ltøsk fortan Skibet var ikke for-; 
Isikreh og skønt Hausen saaledes i 
Stormnatten mistede alt, hvad han 
ejede, havde han dog Øje for at red- 
dc andre, der var stedte i Nød ! 

Pan Tangen ved Heilsminde var: 

det ikke lykkedes Beboerne i et Hus 
at redde sig i Land, og paa Loftet 
i den skrøbelige Bygning, der time-It 
dc nied at ftyrte fammen, var Be- 
lsoeriie slygtede op og befandt sig i 
Wir størske Livgfate. DE M 
Hausen samtnen med andre behjersl 
tede Mænd trods Stormen og det 
oprørte Hav at nun nd til de Ulrijl 
kelige med en Baad. Flere Gange· 
maatte Forsøget opgives, men en-— 

delig lykkedes det at naa ud til 
BthningetL i 

Banden Var imidlertid for liltel 
til at rumme dein alle, og Aug-H 
sten blen nu stor hos dem, der 
maatte blioe tiloage, da de frygtede,« 
ntBaaden ika skulde naa derud 
igen,. før Hufet faldt samtnen. 
Da erklærede Hausen samtnen 
med en god Von of fig, Mode 
Schmidt fru Hele der var roedes 
ud tned Baaden, sig Villige til at 
1live tilbage paa Hufets Loft, fort 

at san mange flere kunde komme til-« 
Lage tned Banden. 

Dette ædle Trwk fortjener atj 
tnindes som en smuk Daad, der vel 
knn staa ved Sideu af faa mangen 
miden, der toter til den danske 
Zonmndszi Æm 

Da Hausen ved Tab-et af sit For-: 
tin var bmqt ud af sin VirksomhedJ 
liegyndte hnn soni Købmand og 
Efibsntnsaler i Hadersleo Ved sin 
retfindiqcs Færd og aldrig svigten- 
de -XZja-lpsotiibcd overfor de mange, 
tin-d hinein han kom i Forbitidelse, 
vnndt hnn sig en stor Vetittekreds, 
csn sit trofafte danske Sindelaq for- 
nasgtede hatt nldrig. J en lang 
Aarrwkkc ltar Hausen været knot- 
tet til »Gewerle Søassurancefor- 
csniug«, oq i 83 Aar lige til sitt 
Død var ban dette Selfkabs Kor- 
respondent og Reqnskaltsfører. For 
flere Aar tillmge udnævntes ban 

-til Æresmedlem of »Marftal Skip- 

stirib Anlectningant ! Det nye Oplag et vor verdeusbermnte 
Eos vBJLEDBR III- leNDIIEV 
et nu tot-Cis og entwer, eotn indsendek 

« 10 Cents i gangbare Frimserkek, Lan 
etholde et Exemplar et nenne net-di- 
tnlcle Bos. Bogen er sitt-even et Overs 
hegen ved nedensteaende Institut og 
inne-holder de værdjknldeste Only-entn- 
ger oxn Bevarelsen at Bett-reden. De, 
soin hat læst denne Bog, anset- den 
vætd sin vægt i Guld. — Vogt jek tot 
Ettekaberet 

Nest De bestiller Bogen, der De op- 
give Nsvn og Adresse tydeligt. Adres- 
sek ntle Breve til: 

tttg tuttttts tt. t. Matt Instituts-, 
140 W. Atti- st., N. Y. est-. 

t 

l 
( 

I 

performing af 1888«, og hans 
aamlss Standsfwller bar ved flere 
Yejligheder vist ham deres Paafkøn- 
nelse og Tillid. 

« 

Blaudt andre Tillidshverv var 

Isan Tisiriktisformand i »Kommu- 
mlforeniugen«. 

Han opvevarede som et kært 
klskinde der Tat1uehroggflag, der 
lsaude Vajet Paa hatt-J Fartøj, og det 
Var hatths Laste, at det ved hans 

jTød sknlde følge ham i hans Kiste, 
Her Laste, sum bank- efterladte nu 

Zlkar opfyldt. 
Et ltramfrit og virksomt Lin er 

afsluttet, oa vor Sag bar mistet en 

af sian gode Immer, sont længe 
Ivil mindess af de mange, der kendte 

zbant — e. —- i »Mm.«« 

Stepping Span. —- Lidt Kirkc-« 
istatiftik J Sutningen af det for- 
iøbne Aar er der ved den bewog- 
rende Fdirke sket forskellige thand- 
scettelsmr Saale-des bar den gamle 
Hovedindgangsdør oq Døren til 
Kirkeskibet maattet vige Pladsen for 
te meget smukke og stilfulde Ege- 
trcesdøre, ligesom Koret er blevet 
smukt malet Som bekendt er Kir- 
kcn Hammel, omend den ikke hører 
til de ældste Kirker her til Lands. 
Dens- nuvcerende Størrelse har den 
faaet i Tidens Løb, navnlig skal 
den i Tiden fra 1858 til 1860 
were bleven betydelig forstørret be- 
grundet paa, at Byen Højrup paa 
den Tid skal være bleven lagt ind 
under Stepping Sogn. 

Kirken, som ligger midt i Staa- 
ping By, er en ret smuk af tilhugne 
Kampestene og ufædvanlig ftore 
Murstene opført Bygning, tækket 
med Byplader og Ined Taarnet paa 
den østre Ende. 

Dens Jndre er meget tiltalende. 
Den er helt igennem hvcelvet, har 
sukke, magelige Stolestader, er for- 
synet med Kakkelovne og har et 
overmaade godt og fuldttonende 
Orgel. Prcedikestolen skal stamme 
fra Ilar 1558 og Altertavlen fra 
1612. To meget klangfulde Klok- 
ker ladet deres Malmrøst lyde 3 
Gange om Tagen nd over ByJV 
Sosnsos ·« .««T « ""’ 

.1g zuving « 

de forskellige Dagstider, kigefojn "«de 
ngsaa 

« 

til andre Tider forkynder, at 
.,Sorig og Glcede, de vandre til 
Hohe« 

Its-tun — Mejeriet og Tuske- 
rict. Den 30. Januar indeholdt 
,.!llkodexsmaalet« folgende: 

»Sidste Torsdag afholdt Frørup 
Mejeri sin aarlige Generalforsam- 
ling. Formanden er Domænefor- 
pagter von Gyldenfeldt. Beret- 
ningen afgaves paa T.ysk, og der 
bruges tysk Fortetningssprog. Mon 
Befolkningen i Længden vil finde 
sig i siigtP spørges der i »Mens- 
Vorg Avis«. 

Der oplvses senere i fmnme Blad, 
at vedkommende Meddeler, der har 
skrevet dette, maa have været fejl 
nnderrettet: thi Beretningen oplæ- 
fteiJ paa Dansk af Kasfereren, 
Ganrdejer H. Rissen, og Regnska- 
liet føres ogsaa paa Dansk. For 
øvrigt er det jo al Tak værd, at 
der holde-is et vaagent Øje med, at 
ingen i national Hensseende henfal- 
der til Lnnkenhed. Heldigvis er 

der ikke stor Fare herfor paa vor 

Egm saa lcenge Tyskerne farer frem! 
»i Nordslesvig, sotn de hidtil har 
hinkt 

Byldcrup. — Dødens Hilft. (Fl. 
LIVJ Det er almindelig Regel: 
Naur Livet derude i Naturen lcegger 
sig til Hutte, kræver Døden mange 
Ofre blandt de gamle og fvage. J 
ror umiddelbare Omegn er der i 
Vintereng Løb hlevet bortkaldt 6 
gatnle i en Alder af gennemsnitlig 
80 Aar, nemlig: Kristian Mathie- 
sen, gmnle Bennedsen, A. Rissen- 
Jrederit Frederiksen og Marie 

»Daner her fra Byen og Thomas 
Petersen fra Lendemark. Disse äf- 
døde har i de mange Aar gennem- 
levet Inange af Tidens Omskiftel- 
ser og et virksomt og møjsommeligt 
Liv. 

Aabcnraa. -— En vrcldig Fangst 
gjorde herværende Fiflere Onsdag 
den 5 ds. Den ene Baad efter 
den anden fejlede fnldt ladet ind 
c Hunnen Ratten maatte tages til 
Hjcelp, saa enkelte Fiskere arbejdede 
uafbrudt fra Onsdag Morgen Kl. 
6 til Torsdag Moxge11. Ved 12-— 
Tiden om Ratten den G· Febr. var 
s Jernhanevogne fyldte Ined Silb, 

Jg stadig lnsugtcgs der flere ind i 
Fjorden Man regnet Ined en Faugsts 
Nun 25 ZU Bunde siilde. Priseii 
Ur. L! er snnken lietndelig — 

men Väengden stul give dist. 

Zottcrup Soga. — Miltbrand 
Fkvgt for Smitte. (Tbbpst.) Hoszi 
Wunden-r C. E. Tall i Strokain 
opdagedeszi forleden TlIiiltbrund i 
Beswtningen. 

Da Kommuneforstander Leon- 
lrardts Son, der tjener paa Guar- 
den, plndselig blev sog. frygtede 
man for Sinitte og lod struksJ Las- 
gen heute Denne sastslog Turnk- 
slyngning oq beordrede den unge 

iils-Fand sendt til Flensborg. 

Højcn —- Stot Jldsvaadr. (Fl. 
AV.) Mandaq Aften den J. Febr. 
Klokken rigelig 10 opstod der Jld 
i Rosmns Genrichseng qmnle 
Guard, sont nedbrasndte til Grun- 
den i ntroliq kort Tid Desnasrre 
nmkom ti Heste oq T Stukker Kvæa 
samt Fjerkrceet i Luerne, InedensJ 
det lytkedeszs at fnu det nieste us Jud- 
lsoet bjerget Den Uokszne Sem. 
som var guaet i Selig, Var nær 

indebriendt Han sov pao et Luft-I- 
komtner ,og da han aabnede Døs 
ren nd til Lostet, flog Jldcn ham 
i Møde. Han maatte i det lilottc 
Linned løbe genneIn Luerne hen 
til Trappen, men slap forholdsvis 
let. Jlden menes at viere opstaaet 
fra Skorstenen paa Loftet. Der 
var en Tid lang Fare for Ruba- 
bygningerne, men det lykkedeiki 
Brandmceudene at forebygge Jl- 
dens videre Forplantning. 

Tøndctu —- cn stor Plan, der 
gælder intet mindre end en Jeru- 
lsaneforbindelse mellem Fastlandet 
og Sild, er under Opsejling. Pla- 
nen gcar ud paa at lægge en 

Dæmning fra Ncesodde paa Sild 
over Vodehavet til Fastlandet, sand- 
synligvis ved Ophusum, samt at 
anlcegqe en Jernbane fra Nibøl til 
dette Punkt. — (V. T.) 

GMW.«,k uhexd med dkkes 
JYWW MAX Hostrup Søndag d. 

L. Febr. var ude "at trcekke med et 
Fol, faldt han og btcekkede sin ene 

Tommelfinger. Han rejste straks 
til Vamdrup. 

Da Ganrdejer J. Terp i Helle- 
vad Lørdag forud var i Færd med 
at raspe Ror, var han saa uheldig 
at faa en Tomnielfinger reven af. 
Terp rejste straks til Aabenraa til 
en Læge der. 

Tandslet Sogn. —- Forcdrags- 
mødr. Lørdag Aften den 1. Febr. 
nfboldtes i Forsamlingshuset i 
Tandslet et Foredragsmøde, der, 
ifølge »Dybbøl-Posteu«, var beføgt 
af henved 70 Personen 

Tand polit. K. R. Thomsen fra 
Aabenraa boldt et Foredrag om den 
polske thionalitetssag i Preisen 
Han fortalte om, hvorledes Polak- 
kerne først forgmves føgte at gen- 
oprette deres Selvftcendighed ved 
Vaabennmgt, om hvorledes Kam- 
pcsn senere efter 1864 gik over til 
at blioe en Kulturkamn der først 
førtes og lededes af Adelen, men 

senere rsed en demokratifk Bevægelse 
blev optagen af Mellemftanden. 

Efter Kaffebordet holdt Guard- 
.cjer N. Rissen fra Viby et Foredrag 
jun den første astronomiske Viden- 
skab. 

Efter Afsnngelsen af set Par 
Sange gnv Rissen en Skildrinq 
nf den afdøde Ambasissaderaad Ju- 
ECH Hausens Virkfombed til Gavn 
for sit Fmdreland Mødet flutte- 
des med Sangen »Der staar et 
Zlot i Vesterled«. 

Flcnsborg. — Pludfelig Død. 
(Fl. AU) Vudet for Foreningen 
»Arbeiterbund«, Peter K«rey, faldt 
Tirsdag Formiddag den 4. Febr. 
pludselig død otn, ramt af et 
Hierteslag. Den afdøde havde i 
flere Aar været Ligbærer. 

Jordemoder Kallesen fra St. 
Hansgade blev samme Tirsdag 
Formiddag paa St. Hans Kirke—- 
plads ramt af et Slagtilfælde og 
var død Ined det samme. 

Flcnsborg. — Tyfkcrnc trængck 

Likkc til Pcnge. Fortnanden for den 
herværende tyfke Marineforeuing, 
Or· H. Brnhn, meddeler »Mens- 
burger Nachrichter«, at Krigcrfor- 
eningensz Plan om ved Hjcelp uf 
Penge, som de vilde indfamle i 

·—— 

yBoraerskatnsL at reife et Mindes- 
imerte for de Ved Sprænaninqen 
naa ,,’L-·liiclier« diiifomiie, ikkc kaii 
lsliue til uoaet. Den tyfte Flaade 
Trasnacr ittc til den-»T- Oftle Of 
ficerer aa Illiaudikalier paa »Ach 
Wind-um« samt Uaa Marinestationesi 
ins-d tllimiiia hat« allerede aini·t 
Zkridt til selv at reife et Mindes- 
nnerke paa del-es fdtnlykkede Kam- 
isieraters Grave. 

Roagcn — Tte Ugck nndck 
Snccn. iFL Am Fire Faar, til- 
liørenie Haust- Oansen i Vesterbcek, 
imvde vieret fotfvundne siden den 
lieftige Sueftorin den 9. Januar. 
Zidste Liisdaa i Januar kam de 
iaen fisr Tagen-·- LnsT Tet Viste 
fig da, at de liavde vieret begra- 
11ede under en stor Suedrive Det 
ene Fast var dødx de tre andre le- 
rede, men var i nieget forkomnien 
Tilstand. 

Nordborg. — Oplccsnings- og 
Fokcdragsmødcr er i Vinter komne 
aodt i Gang rundt omkring i Vore 

Forsamlingshuse og smnler efter alt 
at døimne stadig flere oq flere Til- 
lmrere Ogsaa paa Steder, hvot 
der ingen Forsainlingsshuse findest-, 
slntter Folk sig mere og mere sam- 
tnen om sliiie Møder, et gliedeligt 
Tidens Tegit 

Lørdaa den 1. Febr. talte Laster 
P. Jesfen fra Sønderborg ber i 
,..iørl)erredl)us«. Ungdomsforenin- 
gen var stcerkt repræfenteretx faa 
mange var der, at Salen ovenpaa 
var ftuvende fuld, Dørene maatte 
lukkes op, og Folk stod helt ude 
paa Gallexiet over den store Sal, 
der fikkert man tages i Btug næfte 
Gang. Hit. Jessen fyldte hele As- 
tenen daa en meget opbyggelig og 
fængslende Maade og lønnedes med 
levende Bifaldsytringer og med 
Vorm Tak. Ved Kassebordet kunde 
langfra alle faa Plads ovenpaa. 
Stuetne nedenunder fyldtes til 
fidste Stol. —- (Fl. Av.) 

Nusttup. —- Hvotledes »Den 
tysie FotegiugU sagst-L Bei-Tent» 
W c mu cg 
Skxivelfe til »Schl-eswigsche Gtenz- 
post«. Den forleden omtalte unge 
Landmand havde erhvervet en fan- 
kaldt prøjsisk ,,Rentegaatd« og 
bade da meldt fiq.1nd i »Den tyfke 
(z-oreni11g«. Det tyske Blad opfor- 
drer derfor unge Mænd til at købe 
saadanne »Rentegaarde« for derved 
at blive fti for »Danfkernes økono- 
miske Tryk og for Fremtiden foa« 
fti Hac«nd«. 

Ægtevielsesuttesten 
VI her endelig apum-et et its-e- en vellylcket og elegnnt udkørt 

Ægtevielsesettest pag Dansk og i smagkulde Kulører. Det er ilcke nogen 

Efterlignjng, men· originell-, udiørt et det bekendte Firma Ernst Kauk- 

mann Co. Nr. II i vor illustrerede Katalog er en ringe Eiterligning. 
stgrrelsen er 17 x 22. Pris: 85 pr. Dnein. Eevee ogsae pas Bngelslc til 

stimme Pris. 

DAleH LUTIL PUBL. IIOUSB, Bleir, Nebr. 
f
v
v
v
v
v
v
v
v
v
s
v
v
v
v
v
v
v
v
 

WWIII 

Mk Væggekorh 
Vi hat nylig kaeet et nyt Opleg at vseggekort. Folgende have-: 

Nr. 200. I Korskorm, et Ant. nyt vwggekort, med Billede at Jesus med 
Tornekronen; elegant tremstjllet. storrelse 7zsxlle. Med tel- 

gende paetrykt: Dette her jeg gjort kor djgl Hvad get- du for mig? 
Vi have kaaet Lægedom ved hans sear. Pris 20 Gent-s Styklcet. 

229. Bakaels Engla, i tInt Parvetryk. sterrelse Sx Vi. Med slckaa selv— 
kant og runde Riemen Færdigt til 0phængning. Pris 10 Gents. 
De haves med folgende torskellige Bibelsprog i Seh-trle »Jeg og mit 
Bus, vi vjlle tjene Herren", »Hei-ten er min Hyrde, mig slksl intet 
kattes", »Jeg er med eder alle Dage indtil verdens Ende", »Von din 
Vej pas Herren og toklad dig pas bsm". 

230. Do. do. sterrelse 9xözc Prls 15 Gents. 
De haves med samme skkjktsprog, som ovenkor nszvnte. ; 231.Fire slcrittsprog, med smulklce Blomster l naturlige Farver paa lys 

Baggrund Eet sprog i Sols-trle pas hvert Kort swrrelse 10 x7-H. 
Kortene er med selvkant bar runde Hierner og kan hænge eller staa 
som man maatte onslce. Pris 25 Cts. 

skrittsprogene er folgende: »Ja jeg kommer snart AmenP »se, jeg 
er med eder elle Dage", »llvo som tror pas mig, hat et evigt Liv", 
»Kommet til mig,.. ..jeg vil give eder lIvile". 

232 Fire Bibelsprog i selvttyk pas svmt, hvidt Ketten, med et Kors 
omvundet at« smukke Blomstek l tlnt Fervetryk. Bot Sprog paa hvert 
Koth sterrelse 14x4z-. Med rnnde Eimer og Selvlcant.1s’æcdigt Z 
til 0phængning. Pris 35 Ots. 

Skriftsprogene er folgende: »Herr-en skal bevare din Udgang og din Z Indgang", Fredens Gud viere med eder allei« ,,·Jeg og mit Hus vi vjlle 
tjene Herren", »Um N sede er dig nol:" 

sker efter nogle at ovensteeendez de er en Pryd 1 Hjemmet. 

Z 
Erim-erkor modtages tot Beleb indtjl 81»00 
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Danish Luth. Publ. Hous«e, Blei-, Nebr. 
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Send Til Dann-tut I c 

c( S sc »F anskeren c »Dann-Even 
til Feder, Moder-, Brod-t, Gesteh Ben, C 82.00 aarlig ·- frit tilfendt to Gange 
Beninde eller Slcgtninge i Datum-L Z ugentlig. 
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J Feld uure unge Landmænd Es 
under et økondmisk Tryk fW datle 
Side, lnsilket destcmt Inaa bencpgtcLD 
under yvilket Tryt komtner dc 

sau, naur de køber prøjsiske »New-»e- 
gaardc« og melder sig ind i tyIkF 
Forcnittger? Det sidste bliver UOJ 
vccrre end det første. Prøjsifk FU- 
heder noksotn bekendt hos o«:s, VE- 
mærker ,,Mm.« 

Rødding. — Valg af Menighedss 
Irprkkfcntnntct afholdtes den 7· 

Febr. i Konfirmandsalen i Prcefte- 
Haut-den De efter Zur fratrædende 
var følgcude: Guardejer P. Las- 
sen, Hjulmager J. Toft samt for- 
lJetIvcerende Bogholder Kloster i 

))i«øddinq, oq M. Simonsen i 

Brasndsmux Guardejer P. Las- 
sen gcnvalgteT og i Steden for J- 
Toft da Kloster valgtes Povl Mik- 
kelsen og Købmand M. Hausen, for 
Brasndstrup valgtes i Steden fot 
M. thonsen Guardcjer Peter 
Jenscn Scobcrq. Der blev afgivet 
248 Inmitten og alle de valgte 
Nov nasssten enstcmmigt valgtky idet 
Inn T Stemtner var fplittede. 

Rødding. — Uhyggelig Tildras 
gelie. Søndag den 2. Febr., me- 

dcnsJ Vorher Kampradt oq Hustru 
gik en Spadferetur i Mørkningem 
ou deregs lille Plejesøn var ene 

hjcmmey men havde Døren lukket, 
kam e«n til Døren J den Tro, det 
var bang Plcjeforældrc, der kom 
iilbage, gik den lille hen for at 
luka ov. og ind traadte nu en 

liasslig udseende Landstryger, tog 
sat paa Dienqu og skændede ham. 
Samtidig spurgte han, om han in- 
gen flerc Søskende hande. Pan 
Drengeutz Svar, Nei, og at har. 
var enc hjemme, forlod han Lei- 
ligheden. Heldigvis lykkedes dct 
at faa fat Paa Fyren paa Vejen 
eftcr Brendftrup til. J det feuere 
Formiddagg optagne Forhør, ved 
bvilket"Drengen var til Stede og 
kendte hom, nægtede han vedbli- 
vende at have gjort det. Det vifte 
fig, at Monden havde været straffet 
med flere Aars Tugtbns 

Toftlund. — Ejendpmshandel. 
Ungkarl Anders Huusman fra 
Hjartbro hat den 7· Feb"r. købt Pe- 
ter-J Gaard i Toftlund-Sønderby, 
som Gaardhmcdlerne Lorens Han- 
sen og Kompagnon var i Befiddelse 
af, for 18,000 Mark uden Besæts 
ning og Inventar. Derved er 

Ganrden kommen i danfke Hænderx 
den tidligere Eer Peters er ind- 
vandret sydfra. 
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