
Strich. Efter at der nu i læn- 
gere Tid Var herstet ,,rolige« For- 
hold med Heusyn til ovenuævute 
Sygd0111, er der nn igcn, skrioer 
,,Loll.-Zs. Ztiftszst.« ved foretugen 
Malleinprøue koufmteret Suiuc l)o-:4 
en Heft, sont dar værct indstaldet 
paa et Zted, lwor ikfe sua fuu 
Heftc seucrc lmr Dem-et opsruldcdc 
for kortere euer længere .Tid. 

Den snivede Heft er Ved offenk- 
lig Foranstaltning nedslaaet og Je- 
ste fm ifkc fwtrc end 25 større og 
mindre FWstebesætningcr vil nu bli- 
vc nudcrfusxcde Ellkalleinurøve book- 
tin-:- dscr or qinct de Unagældendo 
Ejeie forskellige Paalwa om Eik- 
jcrlnstfonmfmltninnen 

Spritfabrikkcr og Spiritnsforbnd 
Vod ,.Te danffe ZinsftfubrikkcHO 

Eis Hullkuz Mithin 
Helbredede stn Mund for 

Drukkenfkab. 
Skriv til hende idag vg hun pil 

med Glæde meddele Dem, hvor· 
ledes hun gjorde det- 

Min Mund var en haardnakket Dranker i over 20 
Aar, uagtet l1a11 fokspgte alle mulige Midlcr for at 
kunne flatte- Tilfidst kurerede jeg ham vcd emin- 
pelt Liege-added iom kunde anveudes i Hnnmeligs 

heb. Jeg unsrer, at enhver 
Person, som 1 Hjemmet lider 
under Druktenstav. ftal locke 
at ticndc dette Lagemiddeb 
og omDe mcner det alvorligt 
med Dach Forspg paa at 
udrydde dette Ende, vil jeg, 
vm De tilfkrivek mig, med- 
bele Dem, hvori dette Lege- 
middel bestand —- Tette Til- 

»bud er gjort i Oprigtighed. 
« Jeg hat sendt denne rast-di- 

fulde Meddelelie gratis til 
Tnsinder og ausser oasaa at sende den til Dein. Min 

« 

Adresse er: Mkö.Ma-snret Andetiou,227Main St» 
hillbarm R. Y. Om De titfkrivet mig idag,viljeg 
besvare Deres Btev strax. Send ingcn Benge- 

Sau hat De sikkert ike lin;t3 
»Auti-Corpu« « 

Aus-const- er et ustadeliat Middel oq sæxgeg 
III-et Darm-H for »Was- kais-km 
Makel-states 

30 Dang Behmdling i 
81-00 Flaskr. 

»Amt«-Conne« IN 
» 

c tscr den over torrge Fedan 
mkfættcr sUiufhsri .-·-x sdzhu 

Fibre i Stedct 
III-me er ikke alems Eckch- mcn 

arti; — Hin-kequ M ::1·-«n.:o» n og » 

A.Irvlexi et Ver-ver af sddc -;I!.«. 
., chtkj III-.- 1.1« r.-«1:--.-« Tisks n 

burtiqskre end Amt-n SuUcDiksL Im sn H Sirt-Dass nsdscndtg. B« ans-tu usw« ; 
deli,1. Knschrhsi irr Wut «t.. e 

- 

sLUU Uk Fiajic CI 
»s- 

-»»·7-- xkxikjjqu 
Apis-coun- pr i:!.s.-«.I 13 sst :f X sin. T-« » sc 

set h -"»l· ·.1s:a«..!n i: Pausen ist mis« 

Den -! i Pulver csg Jes. be ;. 

vorsrrrs m· Læc;s«:" o; II « ns-;,: ssrs :-:»rg1ti de 

Zorvnrdc Statssr kow M m see Im ux Unmi- .-thti— 
« 

Rat Rentedzn 
Äriti-Cnrpu r ducker T- 

og Platz-inner, Gi.·cx I isxt li. 

sg fsrrucss Rkkzrken 

Itzt Folt som rrfscm s ved Anti-c0r1)11. bin-es 
It sparte Um. 
Anti-C0ron immJTsiI at III-k- uikafsleg ok; « 

kducekcs «7kc2)«.efr.1:-. IF J Tun-« U; .1, 

ilbagxu Pieris-starr csqml kam .. 

Zriöt Ihm Ir. F usw » Tcs c-: Dkuqmst u-: 

nehmet lag iatkt »mi: 1- acad-« cllcr mvil sen-) 
des- det fkaaco for »D. :u k j -: u Athen 

Visi. «nsk1»kpfhlk Fkkc —- 

f I Nin us c» r«is-:I nw hvtsJLI 
Ist-net Iette Vlad. Tuuisg Pupjuskis W muiiko 
stet- Iuane tednccke Tom til den oxsskcdc Virgt- 

Zsthetic chemjcal co.. 
MA. 511 sixt!1 Ave» New York. N. Y 

ts««..·-ago, few «D-.···1ts1 
cum-, lcrttter Eknxdsxx 

Celluloid Bogmærker. 
Vi har attet de bekkudte fmukke 

Bogmærket af Celluloid. De hat 
for -cn Tid været ndfolgt begruudet 
pqa det tog san lang Tid at« fu 
vor Bestilling eköpederct Nu hat 
vi et ftott Oplag mcd fjlgeude dicqu 
Tryk: Herren er wiu Hyrdr. Ftygt 
ikke tro knu. Tro, Hub og scr- 
lighcd. Hjettclig Lyksusiuiug. Alle- 
det maatte suste disfe fiue Juno 
Kor- kqu un faa dem. Det stal 
glæde os at modtage mange Be- 
stillinger. Prier er un 10 Eritis 
fst var de 15 Gent-. 

Ærlsldkgst 
Dauifh Luth. Publ. Haufe- 

Blait, Reit- 

Wksts It III-s tot the 
occ- 

ever mode km- ob 
samt-II pstents elguä Ist for the «stENToRs Guisc- 

dook pnbtisbed for inventoks. hätte refe- 
rences. Sangs-tuned 20 vxuso clstess 

II. I. UOOAS WAIIIMTCMI c- 

Generalforsauiling den Z. dg. aslag- 
de Formanden, Professer W. Schar- 
ling, Beretningen og ndtalte der- 
nnder l)l. a., at Resultatet as de: 

Lforløbne Driftsaar, trodH mindre 

Jgunstige Konjunkturey lJaode været 

f tilsredsstillende 
» Paa Fasrøerne tilsøjede Profes- 
Huren, har man vedtaget at ncegte 
lde ljandlende Jlet tit Udfalg as Spi- 
lituosa, og det vil snart der kunnt- 
lse:, lJVorledeS Evangiisoranstaltniw 
ger paa dette Omraade vil virke. 
Fareløbig strømmer Ordrer fra pri- 

»Vate l)erned, og det bliver i alt 
lsald større swanta, de faar i Hu- 
set, end fer, da de kunde købe det 
danlige Behoo hos de handlende. 

Zluttelig vedtogeg at ndbetale de 
foreslanede lU Je i Udbytte til Ak- 
tionærerne 

Rigsdagcns Formand. Bed Fa- 
sxelaonszsskolemødet i Hillerød talte 
zoltetingskniand Hernian Trier om 

pfientliat Lin. 
Oan 11dratte, ifnlge ,,Frederit«—:s- 

lIorg Il. Av.«, ol. a·: 

fliigiidagenii Forniand kramen 
nlsetinaet Uydigljed n1en hanszi Magt 
n«s1«ndja-tter, at der staar et Flertal 
dan l)ant. Naar en Rigcsdagöfop 
Inand sidder ester Flertatlets Ønste, 
er der ingen Messer-, lJviS Magt kan 
ligneis ned Dank-. Han kan rast 
vast druge ulIeoilgede Penge — yan 
er den eneste, sont tan det —- uden 
at jpnrge andre end jin sunde For-—- 
nuft. Og i Tinget er Fornianden 
den eneuasldige Hersker. Han laderT 
enl)oer Ting sreIntonnne til rette; 
Tid og deler Arbejdet, saa det kanl 
gaa Del. Lg han staar sont une- 
tinget Hersker ooer Forbandlingenii 
Gang. Hellere uiaa han oaere en 

hinnnelraabende Tyran, end han 
Inaa slippe Tøjlerne. Hoad lJan 
bar sagt, Inaa staa Ved Magt, en- 

ten det er ret eller galt, og det tan 
Itfe unsre aiiderledes. 

Agratforcningcns Aarsmødr. — 

Aqrarforeningen asl)oldt den 4. dg. 
sit aarlige Møde paa ,,Hotel Prin- 
sen« i Rai-tilde Mødet var besøgt 
ai ca. 100 Till)ørere. 

Præsidenten, Jægermester Kiefe- 
terp, talte otn Agrarforeningens 
Fremtidslnigaver og betonede i 
jasrlia Grad det ønstelige i at faa 
oprettet en Illndelzbanc funderet af 
de ntalline Andelss selskaliersz Oder- 
jtnd. 

Endnidere prceciderede Taler-en 
:’«koduendial1eden af Jndsørelsen af 
nlnnndelin Folteforsitri1m, lldstnt- 
hin-i af de Iniddelstore Godser samt 
af, at alle Ilgrarer vaagede over, 
at Etatksp oa tinnnnunendgifterne 
itte, sont de teanede til, fteg til en 

sornrolinende Heide 
Foltetinnstnand Jøraensen Luni-. 

red, mntalte Lønninngfarnierne ogx 
ndtalte, at de, saafremt de Uedto-t 
net-, dilde favorisere Tjenesteincen- 
dene naa de andre EaIIifitiidsklas- 
sers Bekostning. 

Redaktør Llnf S Jørnensen stilss 
lede Foifl ni til en Resolution hvori 
del ndtaltess Betnsnkeliabed over- 

ior de store Inmian an andre 
Forslaqsz økonomifke Følqet for 
Landlnsnaet oa onfardrer ReaerinnH 

dikincsdnn til nøje at oveweie,s 
sxini der itke her vil vaere Ilnlednjnas 
til at taae mer-e Hensnn til den 
Tiore at«l1eideiide Landbostand, saa; 
lkdei at de fteetkt stiqende quifter l 

l 

l 

v 

nna de aaIline ,x-«inanslove i for- 
1iøden Grad kan benraensez oa del 
betndeline Lønninqsforbøielser, foins 
er foreflaaede, rednceres til kun at 
onifatte et midlertidiat Tillaea til 
de mindre Lønninger. J 

Denne Resolution vedtoges en-; 
stemmiat i 

Paa Forslan af Præsidenten, JO- 
nennester Kirketerp, affendtes et 
Telearam til Hä. Maj. Kotigen 

Physan 
Flcnsborg. — Underflæb og Bek-» 

sclfalfk. En Købmand, som er for- 
svunden berfra for en Tid siden,l 
M arqnadsen, bebndede i et efterladf 
Bren, at han vilde skyde fig. Et 
Rygte onl, at ban var funden fom 
Lin, bar doa ikke bekræftet sin. 

» 

Den Forfvnndnes Kontor blev luk- 
ket Onsdagden 26. Febr. lJan be- 
srnrede for Byen en hel Del Legater 
on Stiftelser lblandt andet Gott- 
liard on Anna Hausen Stiftelserne, 
Sygel)je1nmet). Den Forjvundne 

ljavde kun stillet 15,000 Mark i Kau- 
tion. lLian skal have staaet i Forbin- 
delse med en flygtet berlinsk Ban- 
Iier Fried-berg, skal have tabt en Del 
betraede Penge genneni ham og der- 

efter have sit-euer falske Vekssler for 
at dcekke over Tabet. 

Først Ved en nærinere Underfø- 
gelje skal det nise sig, hour stor Kass- 

seniangelen er. »Flen—:—bruger Nord- 

dentfche Zeiting« mener at kunne be- 
trieftcy at den Forsvnndne ogsaa 

ilJar taget Legatpenge ,,Flensbur- 
Wer Nachrichten« siger, at der mang- 
sler 55,UUU Mark i Legatpenge, og 
’at Marquardsen har øvet Vekselfalsk 
Iil et endnn betydelig større Beløb. 
,.3cl)le5wig .s;wlfteinifcl)e Bank« skal 
inslge nasonte Blad vcere interesse- 
ret med 5()—v’0,000 Mark, Kredit- 
danken med 10.000 og Privatban- 
ken Ined noale Tusind Mark. 

— Dianiantbryllup. (Fl. Arm-) 
Den ö. Marth kunde Ægteparret 

Hdlavszi Hausen og Huftru i Kot-Es fejre 
»der-es Dianiantnryunp. Te gamle, 
Tder er i en Bilder af henholdöois 85’ 
og du Aar, er Vaade aandelig og 
legetnlig snnde 

— Februartiirdcn. Gl. Au.) Den 
IS. Felix-. oni TUcargenen ued Otte- 
iiden furinørkedeJ Hinilen pludselig 
i den Grad, at Falk et LTjeblik he- 
zmndte at tkenke paa Laniperne Mart 
efter tog der til at sue, ng Fang- 
aene faldt saa tast, at Jorden i Løbet 
af faa Iliiinnter Var dasfket af et blødt, 
lzriidt Lag. «5aa paa een Gang fo’r 
et starpt Lyn gennem Luften Og op- 
lyste den graa EneoejrghimineL Te- 
leionapparaterne tileu urnlige, og 
ftrakszs efter hørteii et heftigt, fort- 
Variat Tordenhra9, der fik Vindues- 
ruderne til at klirre. Termed var 
den Iille Fehrnartorden sowi; der 
masrfedes lwerken Lyn eller Torden 
niere, og kort efter brød Solen frem 
aa aav Eneen Leim-pas Senere 
faldt der doa atter noale Stie- og 
dsaaelbyaeir 

— Han fik sinc Pcngc igen. (Fl". 
N. ZJ J August i Fjor opdagedH 
en heroærende Overpostassistent-, der 
tog imod og udbetalte Vowa 
ningsbeløb, at han havde 100 Mk. 
for lidt i Rassen Da alle Be- 
sirwbelier for at faa den blaa Jed- 
del tilbage var uden Resultat, 1naat- 
te Asfistenten seln erstatte den. Men 
nn farleden braare en chrredghand- 
ler Penaesedlen tilbage, idet han er- 

klasrede at han i Fjor lJane faaet 
100 Mk. for meaet. Gan bavde den 
Gaan ikfe knnnet faftslaa det, inden 
lian lmnde sit imloaarliae kiieanfkab 
afslnttet. 

chcn. —- Jordcfcrrd Paa Vejen 
ziirkeaaard jardedeszs Tlikandag og 
Tit-Odiu, Li. og LI. Fed. et aeldre 
Jøskendepar, der fnlgte Ijinanden i 

Laden idet de ifølae »mild. Folkes 
lsl.« anitrent døde sanitidig. 

Den ene af Zaskendeparreh En- 
fefm Mette Lanridsem var Ente ef- 
teif Gaardejer P Lanridsem der i 

jin Tid ejede Oöreiiimna, og er Fa- 
der til den bekendte Lanridsenske 
Zlasat P. Lanridsen efterlader sia 
i sit andet Ægteffab nied Mette 
Lanisidsen fire Vorn, lnwraf de tre 
er bosiddende ved Veien Ztation, 
ncmlia Meilnnand P. Lanridfen oa 
te- Tøt1«e, lmaraf den ene er gift 
nied Boaholder P. Petersen, »Mär- 
rej1)llain«, og den anden med Di- 
rektor Nies Pederfen. En tredie 
Datter er bofiddeme i Askcsv oa 
aift nied Assistent Stenbcek Enke- 
frn Lauridsen tilbragte fine sidste 
Dage i Hufet has sin Dotter i Afkov, 
oa blev 75 Aar. 

Den anden afSøskendevarret var 

Aftægtsmand Kristen Mader Ton- 
nesen paa Vejen Besterinark. Han 
var i sin Tid en meget populær 
Handels-wand paa Vejeneanen Han 
blev 77 Aar og deltog i felttoget 
1864. 

Ruban-am — Undctflæb? Kasse- 
kontrollør Michaelsen fra Altona, 
der tidligere bar været Stationz 
sorstander paa den herværende 
Statsbanegaard, aflagde den W- 

;Feb. ganske uventet et Besøg hos 
zden bervcerende Stationsforstander 
Petersen for at revidere Bøgerne, 
som han ikke fandt i Orden. Sta- 
tionsforftanderen blev straks suspen- 
deret fra Tjenefxen og Ledelsen over- 

draget til Stationssekretær Schlintb- 
zukt. 

Efter sikket Forlydende er Peter- 

R 

sen bleven arresteret, da det skal 
dreje sig oni et større Beløb. Pe- 
tersen er gift og stannner fra Tem- 
deregnen. Zra nnden Side paa- 
stanis, at det foresaldne er stmrkt 
unerdrenet, idet det knn stal dreje 
jin oni en lltietydeligljed 

Seneke sktivcst 
llnderslasliet ved Etat-Sonnen her 

i Byen ital deløbe sig til omtrent 
1500 Mk» meddeler DybbølsPo- 
sten«. Den suspenderede Statt-Ins- 
forftander Petersen var lidt let 
paa det og skal have brugt mange 
Loinniepenge Han var euer-Z en 

asholdt Embedsniand og var nieget 
punktlig i Tjenesien. 

— En daarlig Sein For kort 
Tid siden jordfæstedes paa Kirke- 
ganrden i Løjttirteby en Enke, der 
var Medleui af Goodteniplarlogen 
der i Byen Hnn var indtraadt i 
Ordenen for niuligoiszi at redde sin 
Søn, huilket okjsaa lyfkedegs for en 

kort Tid. Logen optog ham af 
Henjyn til den slaktelis Moder et 

Par Gange-, inen det frugtede ikke. 
Da illcoderen lileo liegrauet, laa 
Lønnen daddrutten i en Stud, ude 
af Stand til at følge han«-Z Moder 
til hendes sidste Hoilesied Pastor 
Tiedje lJoldt Uigtaleih lJUori hnn 
ljenoiste til Sonneng» Adfnsrd og 
omtalte det gede, Goudteniplnrur- 
denen ljavde gjort for den fdrluikne 
Stein« Talean Jndyold nar- san 
gribende. at de flefie af Følget blei) 
dybt rørte 

Aabenraa. — Genncmbrudt Ba- 
nedæmning. Forleden Nat hiergede 
en stcerk Statiu, ledsaget af en med- 
holdende Regu· Pan Banestræt- 
ningen Aalienran—Rødekro bleu 
Dkemningen liortsfyllet pan et Pai- 
Meter-J Længde i Nierheden af 
Bomhnset ved Lverkørcslen i Kol- 
flrup. J den tidlige Tliiorgenstund 
lilev Forliindelsen nied Rødekro op- 
retholdt Ved Kisten-Hielt Den paa 
Formiddagen koni Forbindelfen at- 
ter i Stand ved Omstigninn. Ei 

GIVng med ca. 20 Vogne ankom 

·«5):edet, og Akbejdet paa Jstand- 
Ox»«« H u. ingen hlev straks 
pacibegyndt Der blev arbeidet hele 
Dagen med et stort Antal Arbejdere, 
inden altinn ntter var i Orden. 
J Mølleforten bar Ztormen kmek- 

ket en Pæl med elektriske Lednin- 
ger. J Lnnebnnninnen trcengte 
Vandet ind i Krelderleilinbedein og 
adskillige andre Steier er der ai 
Storm on Nenn foraarsanet Ide- 
lceggelser. 

Aabenraa. — Alle gode Gange 
er tre. Det Ineddeltes fdrleden, at 
en sininde, der skulde føreszs ti.s 
Flensilmrn for at afsone en U Man- 
neders Fcengselssstmf, pna Veien til 
Banegaarden faldt og brnetkede Ar- 
men, san lntn ifke foni i Art-eilen 
den Gang. Nu sknlde tmn transz- 
portereszi den 27. Feb. Politilietjen- 
ten nai- iinidlertid gnnet lidt i For- 
nejen. Konen liennttede denne Lei- 
1inlied til at sinntte ind til en Ve- 
fendt, lnmr linn fik san Ineget at 

dritte, san lntn til sidst liannede i 
:iiendestenen. Hnn knnde ikke kom- 
me med Tdnet den Dan, men unnat- 
te køresz til Politifcengslet, lmor 
lmn nu mantte fdrblive indtil Rei- 
sen nceste Dan knnde foretnnegs for 
tredie Gang. 

Hat-ereilen — Druknct Baru. ’« 

Ja Børnene frn Wogeskdlen pan J 
.stør11et af Prasstegade da silosteret 
ein kliiiddngen den Bli. Februar gik -· 

l)je1n, gik nogle nf de sniaa«nd paa 
Bifpebroen for nt lege. En fenI 
Aarsz Pige, Datter nf Sadelmaner 
Lauritzen i Slngtergade, faldt i 
Vandet Da de øurige Sniaabørn 
saa dette, løb de hjein til Fern-l- 
dkene, Faderen skyudte sig til uka- 

T 

tesstedettog fik den lille op. Hun 
blev baaren ind i nakrmeste Hns on 
Liege tilkaldt, nien Livet var nd- 
smkt og alle Opgiveljegsforsøg for- 
gceves. Ester en Time-Es Forløb 
maatte Faderen beere sit Varus Lig 
hieni. Jngen Voksen bavde inner- 

« 

ket noget til Ulykken. 

— Bedrageri. J en berværende I 

Slagterbutik indfnndt sig forleden 
en Kone og forespurnte, om Slaqs 
terniefteren eller bans Kone var 

lijemme Da dette beneegtedes nf 
en tilstedevcerende Pige, forlangte 
hun et Par Pnnd liakket Kød on 
en Del Pølse, der sknlde skrives for 
en Monds Regning, hvis Adresse 
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Ægcevielsesuttester. 
Vl hat eacleljg opnsaet at fa- en vellykket og elegant ttcjfxsrt 

Ægtevielsesattest pas Dansk og i smagkulde Kuløretn Det et- jkke nagen 

Efterljgniug, man originalt udkøkt at det bekendte Firma Ernst Kauf- 
mann co. Nr. 11 i vor illustrekede Katalog et- en ringe Efterligning. . størtelsen et 17 x 22. Pris: 85 pr. Dom-. Raves ogsaa pas Engelsk til 
samme Pris. 
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DAlekl LUTH. PUBL. HOU8E, Bleib-, Nebr. ( 
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Den eneste af sit slags 

Dimsldcngelsk og Engelsli- 
Danslc l«(nnme-0r(1bog. 

Denncs knldstskndixxe lille Pugindeshssldek 
22 MI« das-ske- Unl tin-J eng-ekle Fr)rklaritsg. 
os.(2().(10·1 kskigkslsk — Um mocl Jausk For-kla- 
ring. Bogen indtshislil rtillikxe andre Op- 
lysningeh Fuss-im ke»gler sm- Staxsning. 
Lfihakx klugen as store) Bngstsvet Og 
EktlletczxshTali Her sm- Maal i«g Vægt, 
chlksr tot Pnptbefnrrlrmg hvordan mag 
kan est-holde L·. s Puteutek m. m. m· 

Pris: l Sbiktingsbincl soc. Marochco used 
fokgyldte Kante-t- 75c. posted-it 

Danislt Luth Publ. Konse, 
Blaitx Nebr. »Es-« 
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thop udkommem Ny, revidcret Udgnve af 

Luthers Liv. 
Fortalt for Børn og Ungdom. 

Af O. N i e l s e n. Med Forde af Prof. F. A. Schuri-by D. D. 
Bogen er trtykt paa 80 store Side: og usædvanlig fmukt udstytet 

med mange Jllustrationer. 
J smnkt Shirtingsbind 50 Gent-s. 

Jndhold: 1. Forældrene og sptste Varus-nun 2. Stoledqesr. 
3. Ved Universiteter. 4· J Klostetet. 5. J Wittenberg· 6. Reier til Rom. 
7. Doktor-edeln 8. De 95 Theses. 9. Farvel med Pavetirteu. 10. J Wer-U 
11. Pan Wartburg. 12. Kamp og Arbejdr. Is. Rigsdagen i Busch-up 
14. J hierinnen 15. Lutherg Born. 16. Luthets Benuer. l7. Lutsets Dil- 
vq Begkavelsr. Stimm- 

banish Luth· Publ. sonst-, Blutk, Nein-. 
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nm opgav. Hun vilde ogsaa not- 
nWe noget Suppekød. Da Pigen 
undlertid vilde heute Svenden, 
raraadede Konen dette, og vilde 
un have Hakkekødet med, hvilket 
jun ogfaa fik. Det viste sig Dag- 
»fter, at den opgivne Adresse ikke 
sur rigtig. 

— God Madlyft. — Et Viel-de- 
nnaL J et Spisekvarter her i Byen 
Idtulte en Huundværkssveud, at hun 
suu en Gang let kunde spise 40 

Imte Bild. Vuertinden mente, at 

san sknlde fritagess for at betnle 
doftpenge i en l)el Uge, dersom 
mn kunde gøre det; men kunde lmn 
fke fua dem nue ued, skulde hakt 
Ietule Eildene og dobbelt Koslpenge 
or en llge. Hun fik Paudeu pau, 
Ig nn gik det løs med ijszningen 
YOU-we en halu Time efter huvde 
Zoenden sat Sildene til Lin-J til- 
ige med et Ztykke Brød og to 

Donner Te. Da Værtinden er 

Fnke og ikke har det rigeligt, vil 
)en madlystue Svend forhaabentlig 
Illigevel betale de betingede Kost- 
senge, bemcerker ,,Mm.« 

— Ufotsigtighed. En Tjeneste- 
Jige her fra Byen var fornylig saa 
cforsigtig at hænge en vaad Kjole 
)p til Tørring ved Kakkelovnen i 
lt Soveocerelse, hvor en .lille syg 
Oreng laa og sov. Hen paa Nat- 
en vnagnede Moderen ved at høre 
«n klagende Lyd. Hun ilede til og 
andt Barnet bevidstløs og Vcerel- 
et overfyldt af en tyk Røg, sont 
ndrørte fra, at Skørtet paa Kak- 
Telovnen var fuldstændig forkullet. 
Z en Fart fik man Vinduet unb- 

(et, og Drengen kom fig. Havde 
nun opdaget det nogle Minntter 
euere. bnvde Barnets Liv nceppe 
neret til at frelse. 

Hoptrnp. — Vrcd Tusker-. For- 
cyfkningsbladet i Haderslev havde 

den Lö. Feb. et ,,Jzndseudt« l)erfru, 
sum vistnof var fabrikeret paa«Re- 
dnttionskontoret J dette skinner 
Harmen igeunem over, at der er 

blevet vulgt fire dunsfsindede Meede 
til Menighedspræseutanter. ,,Jnd- 
feuderen« til ,,3cl)le—jsmigfche Grenz? 
Poft« spørgert »Zkal nu Ved de 
fonnnendc Vulg de tre tysksindede 
ndelufkesri af Kirkerepræsentatiw 
1:en?« Lg lmn slntter nIed følgende 
Trnselt ,,«.U«’en forlmubentlig vil de 
tusfsindede Somielmere nu ogsau 
ssndc Midler og Veje til, at den 
ttkffe Gudszätjeneste bliver afholdt 
Søndcm Foruliddag.« — Den vredis 
Tusker-:- Trnfel tnder ika paa, at 
lmn ejer megen kirkelig Zank-. 

Granth. — Hcdens Bcplantniug. 
Der har i den sidste Tid vceret Tale 
om, at Beboeme i Eustrupskov i 
Fiellecsstab vilde beplante dereks 
Hedearealeu J denne Anledning 
var Landraaden fra Haderslev og 
Amtsforftanderen fra Rødding for-— 
leden i Endrupskoo for at forhandle 
derom. Det paatcenkte Areal, sont 
ital beplanteT er omkring ved 60 
Hektor stort, men da Beboerne helft 
uilde have Arealet saa stott, at det 
tun blive et selvstoendigt Jagtdi- 
strikt, man der købes omkring ved 
15 Hektor ind til· Det manglende 
Land kan ogsaa nok købes for en 

Tmoderat Pris, saa der er gode Ub- 
«sigter til. at Plantningsarbejdet i 
en nasr Fremtid vil komme til at 

gaa for fig. 
J Tisch hvor der i denne Bin- 

ter ogsaa er blevet arbejdet hen til 
at faa Tiset Hede tilplantet, er der 
endnu ikke taget nogen endelig Be- 

"stemmelfe. 

Fnat kureres i 30 Minutter ved 
Woodfords »Sanatory Lotion«. Det 
fcljer aldrig. Scelges hos W. H. 
Palmer, Druggist. 


