
tjent kom til, blev Voldsmanden 
tprt til Antoniegades Station. 

Her opgav han at hedde Berg- 
gre11, og at vcere Søn af Gemeinsa- 
leriffen »Norden"5« tidligere Direk- 
tør. Han havde selv haft Anserttelje 
i Landmandslmnken —- Efter at 
Ihm-:- Lpgioende lmvde Vis: sig at ow- 

re rigtigt, blev han løsladt 
Berggrcen vor for to Dage siden 

bieven opsuqt fra sin Ztillinq i Ban- 
ken pau Ost-und af forfkellige For- 
l)old. Euxntne Tags Forxniddag 
var Vernareen kommen ind pan 
Bankdirektørens Kontor oq bavde 
bebt otn at nmatte fratræde sin Pladski 
med det samme —- ban var opfagt 
med Z Ellkaaneders Varsel —— da det 
efter Lpfigelfen var bmn san pinliat 
at vasre i Wanken Tenne Tilladelse 
blev ninet Imm- Lq dette vms lmnss 
fidste Furbindelse med Vnnken 

Höudsriulkmsd 
Haderssilexn Afljoldssmnsuudets 

Mode i ,.F-ors«.nnlingdl)nfe1« Zon 
dnq den 1. Mani- lnmde snmlet rig- 
tin nodr Besen, trodsJ det dankline 
Den-. Tet online-desi- og lededesi af 
Handelsnmnd Ehr. Lassen puu Zon- 
der111«u. sum Vlundt endet frctnkmn 
nied en Resdegørelfe for Moden Af- 
Oeldelse 

Terefter fik· Paslor Tlmde Peter- 
sen Order J et 1164 Tinte Inn-at 
Foredrnn freinfmn bun med Bille- 
deI fru Hedenss L dnrkning og op- 
Iaste i Tilflntning bertil en lille 

Vidnndcrlig Held 
mcd »Actina« 

i Behandlingen af 

Ofen - Stjgdomma 
Eislzts:- Ver-soc ineb mangelfnldt Sau. ekle-c iidende af 

wage euer daxzrtige Tine vor strlve eftcr norsidste 
Peitxlflkt »Ah-ums End-He s·’. 

De Were-Immer om ekxejmacude Helbredelfer ved 
«A l« -1« Beli:1ns:!i1kg, seen mknemtinc Paticmer few 
besinne-: under enet Mann og Adresse, lnl overbevife 
de stersje Tisimeke om, at »Anmu« ikkc vmt er en 
bidurxdetlia« fimncl oxx ufkadelja Lnfindelse, misn Virielig 

ldrcdcr Tinæxdh sum Specianfrer har erklæret uhels 
beuge. I 

Vt um net nogle faa Hewredekfer ved ,,Artina«. 
Were befkkevne i den em- 
talte Painslet. 

En Mund i This-ge sum 

Fehde lidt af Betcendelse i 
tis 1l2eueaaneder. brugte 

» ctma«·-et Par Uget. Hatt 
siger, at hatt nu Lan se Iaa 
godt som nagen. 

» En Tame : Jotva skriven ax .A-t:aa· helbredte henbe futdfmndigt, eftek at mm I 
15 Aar dar behanblet af Specialister, og at hun nu 
ikke bebøver Briller. 

Asngmatisnx og ovbnvnedc Exclaag fvcckkede Synet 
Dosen Dame Hat-tscer (Conn.). Specialtster hjalp 
tkkr. Omsidek proper-c hxm »Aus « imod Benners 
Raph. lbnn sinnen-»F maane —- bar jeg skrevet 
Irren-Ost hver Tag uden Briker. Jngen Snccrte mere i 
Hjnene og Lumaagene creaske.«’ 

»Amna« hclbredcoe Stwr los-Z- en Dame i Oklahoma; 
sur-Dreht en forstv fet nareupe bos en liefendt Dame 
1C11!s.ng:-, o, -. tde ynr Fels ved ftadig Brug af » im« ti net aslceggeBritch Defulds 

k« man lccvees for at fnrftaa vore Patien- strenoige 
ten-S Weg 

e Virtninzxcr vil gore Jndtkyk 
Sitigcxr. Lad os sende 

Use-neu Brng den faa vfte Te 
nd den use- hxcesmer euer Te Mc innes om 

den. san re ":!.er den uden at der fiel feste Dem 
noaet SkJu med net san-nie under istd Este Atti-Ia 
Avmiance Co» Tent. 253 W, stl Bau-sur Ox» Kansas Ein-, Me- 

Er De 

Fed? 
Sau hat De sikkert ikke btugt 

»Auti-Cvka « 

Avtbcotpa et et sstadeligt Mit-del og feiges 
Inder Gar-taki for st revuceee chnm ellet Beugun- 
Ulbasebetales. 

30 Dach Behandling i 
81.00 Flastr. 

vaa enxnnx som «- 

Dejn en Isar: to Uka 
entfer. ok-« 

,.Anti-Corvu-« repa- 
csret den overslsdige Fedme 

oa stettet Muskler- og erme 
Fika i Inder 
Ildme er lkke aleue tedelig ateu 

atliq — Dienste-L Maveiuqdom og 
Aokvlexl er Jenaer af jede Folc· 

Aiiti Gunst-· redccc «ec Seh-n 
hurtiqere end nagen Sultediet. ansn 

Stube-se notwendig. Bebaaelig og asia- 
lselig. ihn-ever Hm oq Rbenmatismr. 

81.00 per Flusse- 

Avtbcotpa erjagen Pilrntmediclkr. Den er la- 
tet tun af Prgetabtller tsa es fuldtommen uftadeltsp 
Den rri Pulver og let o- se mai-Um at tuge. Den en- 

Ioksercs af Leser og Blvcaslabäsmqead overalt i de 

Haken-de Statet lom det emsi- sitre og lrngge Anti- 
lkst Nenn-dy- 
Ävti-cotpa reducetek Dobbelthage, fed- heftet 

ig Titus-linder- cloer skifkt Udieende, tælner Stachel 
Ig fiekaet Ranken 

Ficke Fall, laut redacercs ved Anticokpm blivet 
Ue share jam- 
Aati-cokou Hammers-Z at vckre ustadelig og at 

Unter-s Fedme fra 3 til öPund om UgctL eller nge 
« ba g e. Bi er en Korreration oq fulztanivatligr. 
Iris: st pr. Flasle Bev Te. 

nehme- tqg itctet Just as quod«: 
dem des stauen for Mai-Wellen qi Prisen 

Vi vil Huld-» Tini en s1k v- fl.1fk«- vki Frcczlliwgkki -:1 «-tt-(kcn««1a:v-:ml 
ft! L sum-to 04 ;u1011alnulq, hvis Dr 

Wer dette Mad. Tenne- V« visli ski- vll nsulig; 
Use ksnne rebukkre Dem til den w sit-de Bergt- 

ssthetic chemical co» 
M Il. Sll sixth Ave-. New York« N. Y 

l 

l 

l 
s 

s 
l 

Tjenestetid ikke bleven 

Ztildring af Ziteleliueth Lpdnrks 
ning· 

Efter det førfte Foredrag ferlad en 

Tel Medet s det faellesJ Raffetiord 
deltug henved 1(.)0 Personen 

Terpaa talte siøbniand L. Fil- 
slav fra klikøgeltøndety sotn i Zomi 
tneren 1906 efter Jndbvdelfe fra 
»Den akademiske Afljoldssorening« i 

Helsingfors ljavde deltaget Ined den- 
ne i en an aenneni Finlandszs flunk- 
tefte Eane og set Midnatsissolem oin 

Lplevelser paa denne sin Rejse. 
Frøken Jenan af Seinder Otting, 

der oulassle et Tint, freinlnevede det 
gode i Ilflioldelsen af oplysende Fore- 
drag for at støtte Afholdssagen 

Bdalmlder Oaaesen takfede Besin- 
relsen for den aude Tanke, at den 
nilde aive klikedlennnerne Anlednina 
til at lnire saadanne oplnfende ea, 
rsiektende Foredmg. 

Tet nieaet vellnkkede Møde Var det 
første Afljleldgsniøde i Farfmnlinaisp 
lsnfet 

— Zagen 
«- 

» -t!j 
mod Bommcstcr Tr. 

indetlmner, der af Vifidderret- 
Ien i ABaderleev er dienen idmnt 1()() 
klikarf i Vode for Farnasrnielse inod 
kliiaderzniaale J)’s-dakwrer. var 

ndfat f1a den BR. Aelnnai til den 
27. Mart-S for Jndankningsretten i 
Flenszslnna Lerdaa den 29. Feb. 
koni der iaen klIked delelfe fta Mens- 
lmra fra Landsiettensis andet Straf- 
fet·annner, lmorefter Sagen er ble- 
ten ndsat til Fredaaen den 22L 
April. 

Llfdød Vctcran Cn Ther i 
Lyen da Oncegnen tendt Handels- 
1nand, Jens «-eterfe11 Holni er af- 
gaaet ved Jeden i en Alder af 84 
Aar· Den Afdøde, sont nu var gan- 
ste alene, Inen kasrlig lilen plejet af 
Fsrennnede ljande deltaget i hele 
Treaarskrigen fo111911·tillerist i i. 
«.«" rtillerireaitnentss l. Vataillen 
Af sin davcerende Chef Major Unin- 
ljsoltz har lsan i 1859 faaet ndstedt 
felgende Ztndcstnaak an er i sin 

ftraffet og 
lnn ftedfe i Tjenesten vift siq sont en 

pnnttlig og paalidelig Mond og en 

flink oa brav Soldat; hans Forhold 
nden for Tjenesren har stedfe vceret 
adrueligt og ordentligt·« 

Jens Holm er født paa Lintrup 
Mark i Hadcrsslev Amt-. Inen han 
og hans afdøde Huftråu har boet 
her i Byen i Inange Aar. Han har- 
te til dein, der Inaaske ikke nden egen 
Etyld — var kommen paa Livets 
Stnaaesider. J de senere Aar har 
lian niodtaaet den dansfe Siedet-»I- 
aane 

» 

— En sørgclig Trank-part samle- 
lede forleden et Lpløb paa Kling- 
lera idet en liernset Tilrliejder kam 
smiaende qennem Gaden. Men hans 
Sang forsnnnmede snart, en Vetjent 
lani til, oa P canden Inaatte Ined paa 
St ationen; da lian ikke godvillig Dil- 

de følae nied maatte Betsenten scie- 
l1e hain fra hans Hjem langs Sten- 
liden ned til Stationen. 

— Vinteren hat ined Marts Maa- 
nedsJ Begyndelse holdt Jndtog igen 
nied Zne dgl Frost. Paa Jorden laa 
tser efter Snefaldet, de to første 
Taae i M artss et koarteitnkt.0 aa. 

Stcppiug. — Eftcrmcrlc. Den Z. 
jurdedes paa Stepping Kitte- 

aaard ganile Rasninsss Jeersen fra 
Lille Scmdrnp. Et hiederligt og 
Virtsomt« Liu fandt hernied sin As 
stuman En trofast dansk Mani- 
lfar l)an vieret, den gainke Undec 
sinaa Kaar begyndte han Ved Si- 
den af sin Vai1dejendoni drev han et 
lille Tegloærk, selo strøg han Steue- 
ne, og han vidste nu paa sine gamle 
Tage rede paa, hvor inanae Millio- 
ner det var i alt· Han blev efter 
de stedliae Forbold en meget velha- 
Vende Mand. En tetnmelig stor 
Verneflok hat« han i Aarenes Løb 
sat i Vei, og de er danske soin deres 
Faden J- det offentlige Liv har 
Rasmns Jversen aldrig været frem- 
treedende, ban blev hjemme da pas- 
sede sin Gerning og lagde derved en 

aad økdnoniisk Grundvold for sine 
Vørns Frenitid Mon det i natio- 
nal Genseende ikke var aodt, at lidt 
flere var sont han? H» 

——- End videre bar »Mni.« media- 
xret følaendet 

Im- lienved 80 Aar fiden fødtesji 
Nasnins Jverfen paa Gaarden 
Etore Saadrnp, men boede paa Na- 
bpaaarden Lille Eaadrnn indtil ban 
for fna Aar fiden afstnd Gaarden 
til en af sine Sønner. 

s 
iisen for Jorzieif Vøttcher 

i 

IAM 

Et meget virksomt og arbejdsomt 
Vio er dleuet afsluttet. Ved Siden 
as sin Gunrd Ijaode han et Teglværtszs 
lnng og er sacrlig ved dette bleven 
fendt i oidere diredse paa Grund nf 
riet-J gode Fabrikat. Af dette ledede 
Hi sein Triften og our liefendt son-. 
en klssesrer pna Tegloærksdriftens 
Our-andre Nnnr Foranret begnad- 
1e, og Ali-beider tnnde begynde igen, 
Var lsnn ret i sit Ez, og han gav hei- 
Ter ikke Slip paa denne for ham saa 
tiervleone Sysselscettelse før han 
for nonle fna Aar siden pcm Grund 
us en Benlidelje saa sig nødsaget der- 
tii. Luni our en gæstsri og munter 
klikand og knnde ret glcede sig med de 
Ole1de; Inen lmn var ogsna en god 
«:’-L-"gtefaslle, en kærlig Fader og en 

trofast Ven. Dansk, som han var, 
forsonne l)an heller ingen Sinde at 
111ode, hoor der taldtesi ad ham. Et 
stort Folge ledsagede hain til Gra- 
nen F. 

Hugnnn —- Rirkeligt Valg. Sim- 
dnu Forntiddng den l. Mart-J efter 
endr Usndssstjenesle foretoqes i Hu- 
iqnni nirfe Maja nf -l Menighedsre- 
srxejentiinter Binqu Neu Gaardejer 

« : Z. Ilketersen as Kinn-borg, iste- 
« 

as Knur- 
tsrrkL soin oan Nrnnd nf Alderdom 
iij oilde tunc mod («s3enonlg. Gen- 
oalnte lilen C. Is. Krnse ns Oygunh 
sorgen Eclsnltz as Onkeedn og An- 
dreas Sind nf BI·.-.«I"st1·11pskov. 

Bredc Soga. — Amtssorstandcr 
Freytag, der hnr oceret fonstitueret 
Iiintsforsmnder for Enklaverne i 
rigelig en lnilo Eneks Aar, med Bo- 
msl i Bredehro, er den 1. Murts for- 
finttet til Blinitenese ved Hamburg. 
Qtnbedet formltecs nf en anktionwr 
fra· Lnndrandskontoret i Tender der 
reiser Isertil hoer Efterntiddng, ind- 
jil en nnden Anctsforstander bliver 
ndtnront Man niener, det bliver 
Roinnnmeforstcinder AB. C. Hausen i» 
·«.5·.irres3. Or. Freytag efterlader iføl-ä 
He ,,Flb. Av.« intet Saon ved sins 
Jlsreise 

Entlnverne oil hlioe delte i 3 Di- 
strikter, Møkieltønden Ballum, Bre- 
de Tonicrneforpagter Reuter paas 
««-ios siges at viere udset til Amts-) 
forstander i Møgeltønder; ( 
der bliver mnævnt iBM nvisr. 

» 

is 

Kurs-am — En rat Ktrreste. J et 
·I3««-(eftegir-eri i Krnsaa havde en Pige 
fru Strnsborn Sondag den 1. ds. 
Pan-et Vesøn as sin Kasreste som bnn 
i Piqeknmret trakterede med Hirs- 
lrondensz Cignrer on Drikkenaree 
Lamme Tags Esterniiddag viloe 
Hinsmoderen et Ærinde i Byen ng 
Jilfe dir-for have sit Ur med. Det 
nisie iji imidlertid, at Uret samt en 

Tel .n« hendess Smytker var bona 
Nin-TH- Dcigs Formiddnq blev der 
sendt Vnd ester en Politibetjent fra 
Fienisbora og i Pigens Gemnier 
fassdt man nu følgende Ting: Et 
OIsnldsArnibaand, et Gnld-Dameur 
med Kinde, en Del Linned samt to 
siiiter Einen-er og Drikkevarer, som» 
Rai-eilen sad oq nod i Velbehags 
sinnt oidste ikke, at det var Tyveko- 
sier, lmorfor ban knnde gna, medens 
Piaen nmntte vandre i Arresten 

» 

Hei-up Soga. — Den MarkusscnU 
To nnqe Landboere snd forleden Af! 
ten i klsknjool Rro og talte lidt over-l 
lexient samtnen otn erndekampenel 
i Zøiiderborg. Oq de syntes at viere 

klare over-, ut det ikke forholdt sigs 
rigtig nied det l)ele. Markussen, 
nnsnte de, Unr slet ikke saa stcerk, sonli 
det stulde have Udseende af. 

En her paa Egnen godt kendt 
Oandelszirejsende der sad ved et an- 

det Bord i Skasnkestnem reiste sig 
plndselig op og gik hen og spurgte 
di to nnqe Herren om de nok kendte 
Tllcurknssen Nei, det gjorde de ikke. 
Ja, jeg er Markussen, sagde den 
Reisende, og hvis De ikke tror packl 
mine Kriefter, saa kan De kun bares 
komme med ndenfor beage to, faas 
skal jeg nok aioe Dem Beviserne is 
Hasnde Men det havde de imidler-i 
tid ikke Lyst til. Nu Var enhverH 
Tviol otn Marknssens Styrke fuld- 
stiendiq forsvnnden hos dem, for-. 
twller ,,Tnbbøl-Poften.« 

Grambn — Lasset-et Valg. (Fl. 
For kort Tid siden blen der il 

Grame Kommnne foretaget Valzi 
af tre Zkofernndszsmedlemmey Van- 
te blev Sen-en Vennetzem Andreas 

Petersen og Ludvig Peterfen, alle af 
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FRÆDJZENSAMUNCER 
« LRLi MISSIONS PRÆDlKENBOG. 

ljju Postille over den gumle Telcstrækka udvalgte Prak- 
dti«u·11e1« af »Den indisc Missions Tidende«, senan ug udxxtvet af Pastor F.1sl. K()e(l, med Fokotd ai Pastet- YillL Beck, 384 Sider, indbunden sl.80. 

Taster VML Beck: PÄA LIVETS VEJ. 
l'r;e(ljkener over den nye Tekstrække, 793 Sider. solicit 
mdbunclen 82.80. 

Fastor c. Moc: NAADEN OG SANDHEDEN. 
II 
nnden Uclgave, 760 sider, indbunden 82.40. 

P. E. Blume: AFTENSANG. 
Prxeclikixner over alle Kirlceaarets Leklier og Ess?.s—-««’s—«1· 
samt Fasteprædikener over de nye Tekstrækker. IM- S- 
(!k-1·, s -li(lt indbunden 82.60· 

R. FrimodtL PRÆDIKENER 
pzizi Kirkeaarets son- og Helligclage, trykfe og uhykh«« 
schlule af hans efterlsdte. med Forfattensns PortrmL 
327 si(·1esr,·indhunden i solidt vækskbiud sziu 

Dr. Martin Luther-: FULDSTÆNDlG KlRKEs OG HUS— 
POSTIL1.E. 

Furklnring over alle son— og Festdasges Evangeljer UT 
Epistler. ny Udgave ved Past. Vilh. Beck, med Luthch 
Lksvnet og 13 Fasteprædikener samt Luthers Postan 
Stils Ug- 576 store Zielet-, indi) i stærkt Vælskbind s4.00. 
En Slint for Luthekanere visit-d at eje. 

FOR VORE LANDSMÆND, 
som bor afsides og uden regelmæssig Prkestebetjening. 
vjl det være tjl megen Trost og Glæde at have en eller 
ilere af ovennævnte Ptædiketksamlinget at læsex Ugo- 
ledes for saadanne, som ak andre Grunde ikke kan 
komme til Kjrke og bgre Gmls Ord. Kph en eller Hei-e 
nf dem til Brug i Hjemnn 

OANlSH LUTH. PUBL. ..JUsE. BLA!R, NEBR. 

-;D(ljkoner pas alle Kirlceaarets son- og Hellig(l-2;:E’. 

Grmnln). For de to fidftes— Bed- 
kommende er Balget nu blevet kas- 
feret nf Landruaden, hoorimod førft- 
tævnte blev antaget J de sing-fere- 
des Sted er Valget un faldet paa 
Ganrdejer Lavrids Lund af Skjold- 
ager og Hans B. Poort af Gramby 
Om disfe to maa finde-Z skikkede til 
Bærdigheden af Landraaden, man 

III-vir- lZeniærker »Am « 

-« 

l 

i H 

Hygum. — Et vellykket Foredrags- 
mødc, der var besøgt af 130——140 
Kvinder og Mcend, afholdtes Tirs-; 
dag Aften den Z· ds. i det l)erværen-: 
de Forfainlingshus. Det anbnedes 
af Forfamlingshnfetis Forinand, 
Unurdejer Nis Haufen af Hygnni 
Mark, der, efter at en Sanq var- 

fnngen, overgao Ordet til Frimenig 
hed s prceft J Erikfen fra Znndved l 
der holdt et oelfounet og nied megen 
Intereer paahørt Foredrug om de 
gamle Nordlioere pau Island 

Tuleren fkildrede lldunndringen 
frn Norge og Grunden dertil Der- 
isua gik lmn over til at onitale deres 
Levevis, deres Soeder og Skikke, 
der gav et godt Jndblik i deres ret- 
linjede Kariikter og Tnnkelio De 
var ordknnppe on noget indeflntteJ 
de. nien ikke des mindre Ined ek; 
vormt oa rint Følelfestslio Hund del 
var, det our de ,,fnldt on kielt oq ikket 
ftykkevis og delt,« og i faa Sense-en- 
de lnir oi nienet at lasre of deregj 
Lio 

Fornmnden tnkkede Hi. Erikfen 
for det qode oq liereriqe Foredrc1a. 
lnmrtil Forfunilingen flnttede finl 
ped. nt rejse sin. l 

Derpau onr der fasllesks Kaffebord 
til Jndboldet of de Inedbragte Mad- 
knrve. Her lrefte Foredmgsholderen 
en af de gnnile islandfke Sman der 
fnlgtess med 1neqensnteresfe,— 
Mødet flnttedes ved Titiden nied Jn- 
oemonns Aftenfann »Fred bviler 
over Land og By«. 

Flensborg — Ovcrfald paa en 

Skolcdrcng. (Fl. Av.) En femten 
Aar gammel Skoledreiig, Albert 

Petzke fra Frnerlnnd Skov, der er 

Vydreng hos Gartner Hinz, blen 

Mondng Aften nielletn Klokken 7 og1 s da lmn befandt siq i N rerbeden m 

BlcesslijerxL overfnlden uf to Perso-; 
17er. De qred lnin i Halse-n og kcH 
stede knnn til Jorden Linn fik ogfcmT 
et smivskik i wer Zidc Of VI-»stct:l 
nien da lnin bar en Lonnnelnni dersz 
sont toq of for Stifter lsleu det ifie 

fnrtiqt Du nonen ncpnnede sin, und- 

Vm Volthnasndene Trengen bar 

godt forvaret 30 Mark hos fig, foni 

hun hande indkasseret for sin Ar- 
hejdszsgiueu 

Bachs. —- Eneböcrcn fra Uldal. 
J flere tyske Blade læses følgende: 
Da en Tjenestekarl fra Uldal fornys—- 
lig gik over Kolsnap Mark, fand: 
hun Liget af en gammel Mand, som 
tilfyneladende var frassen ihjeL Det 

var den gamle »Im-r Skyædder«, 

g"nmle, som boede helt alene, 'levede 
af de Almisser, hans Naboer gav 
baut Da den gamle havde en vis 
Forkærlighed for Kassepunch, maa 

det antage5, at han ikke helt ædru er 

gaaet vild pua Marken og frossssen 
ilijel om Ratten· -, 

Rødding. — Mundiglchcrnc og 
Eymnastikkcn. Teltagerc i Summa- 
stikken under 18 Aar er den 4. ds- 
blcsven noterede af de pkøjfiske Mynsi 
digheder. —« (Som bekendt fastslog 
Lundstsretten i Flensborq forleden, 
at Illinndigbederne buvde Lov til at 
forbyde, at der uden Tillndelse gi- 
Ves llndernisning i Gljnmaftik til 
Personer under 18 Aar. Mod 
Lundsrettens Kendelse vil der iInid- 
lertid blive nedlngt Jndsigelse ved 
kiiigszsretten i Leipzig, oq det kmi være 
et JperqsmaaL om den vil and- 
tcsnde LandsretsdommenJ 

Brot-Idol —— chndomshanch 
Il. Guardo i Brorsbøl bar folgt sin 
Gaurd til Søren Rissen im Kies- 
sir11P. (f83mn«dens Størrelse er 58 
Tønder Lmid Ined et Nettoudlmtte as 
1100 Mark. Guardc beholder no- 

kset Korn og for 5000 Mark af Be- 
sastningen Købesummen er 81,000 
Mark. 

—- Dcn sidftechndomshandcl A. 
Gaul-de lmr fornylig folgt sin Gaard 
Ver i Brotszbøl TilEjendommenl 
lmrer 59 store Tønder med et Netto-I 
udbytte af 1155 Mk. Fiøbereu er 

Landmand Nis Nissen, Søn af Sei- 
1en Rissen i Kjelstrup, og Gaardeu 
forbliver i dansk Eie. Købesummcn 
er 82,0()() Mk. Sælgeren beholder 
Bein-dringen for 5000 Mk. 

Ieis. —- Efcndomshanch Gebl. 
(s·"-.) H. B. Mygind i Øster Lindet 
ou Bobnfeld i Haderslev bar folgt 
en Ejendom i Stursbøl til Konen 
th L. Perritz født Momfeiu i Stursss 
høl for HOOO Mark. Ovcrdnraelfen 
ci· stet. 

Hæmokrhotdek kukekeele pas 6 til 14 Dage. 
PAZU UlNTdleNT er garsnteket at ku- 

kksreshvtdrt Tilkælde nf til-esse 118)-111igk-. 
Nod-Endi- 91’0k fremtkædende Hnsmmsrlmi 
der Pua At«114 Dage eller Pengcue refun- 
dekede. 50c· 

F 

Fokkølelse kureret paa en Das 
Tag LAXATIVE BROJlO Quinine Tab- 

lets· Äpothelceme refunderer Zeuge-ne, hvis det ikke kukerer. E. W· GRUVES 
cnclerskkikt er paa insek xEske. 2«c. 

Gratnbn. —- Landbomgde. »Den 
nordslegsvigske Lundboforening« af- 
lsoldt den 4. dg. Møde hos Gæstgi- 
ver P. Hausen i Gram. Ganrdejer 
Kloppenborg Skumsager af Købew 
M hglåt .:e.t««..Foredrag gm Kvægi 
«avl, der i vor Tid er et vigtigt 
SpørgsmaaL Taleken begyndte med, 
at der her paa ver Egn ikke kan dri- 
vess et san specielt Landbrng som paa 
Lit- og Vestkysten.- Pan Østkysten 
nied de sowre Jorder drivcs der særs 
lig Korn-anl, pua Veftkyften Ined 
TVkarsken er det Grceslandet, der spil- 
ler Hooedrollen Jngen af Delene 
Dilde viere heldige ber, fault-des at 

stan ind pau en besternt .Ting. Nej, 
ligesom vor Egn bar noget tilfælleks 
med lmnde Øst- on Vestkyften sau- 
ledeski Inna Dort Landbrnq ogsaa ind- 
rette-:s. Vi ntua have noget uf baude 
äkornavl on Græsland ligesotn vi 
ogsaa man have godt Malkekvæg on 
Opdrcet, der kostet noget i Hande- 
len. 

Den gamle røde Stamme var god 
tii Masltj Inen Opdnettet deraf var 
ikke ineget Værd i Handelem og man 

for nn ogsan, at de røde Køer spin- 
der mere og mere ind. Den en- 

gelsfe Korthornszsrace er en gud lHun- 
delsvare, men mange Korthornskøer 
niver for lidt i Spanden Det qcels 
der derfor okn at faa en Stamme, 
kfvisks Ydeenne ganr i begge Retnin- 
net, fornden at Vcere en nnd Molke- 
ko sknl den oqfaa vcere en Ko, der 
er god til Opdrcet. En sandan Stam- 
me maa ogsaa nok ved nogen Ihm- 
diabed knnne frembringes, on det er 

Vist ogfna den Vef, vi man nd paa. 
da den vil være den bedste for vor 

Eun- 
Efter Foredmget ndspnndt der fig 

en livlig Drøftelse, hvorved flere 
havde Ordet. Det fremgik af Ord- 
skiftet, at Stemningen var stærkt 
eppe for, om der kunde frembringes 
en nordslessvigsk Korthornskvægstanc- 
me. Ligeledes sknlde der arbejdesz 
hen til at faa indført Tyre direkte 

fra England for bedre at knnne fan 
en Tyr, der ogsna nedstamtner fm 
en nnd Mulkeko. -Ter skal nentlin i 

Cnnlnnd ngfnn Viere de Egne, hvor 
der finde-is gode Mulkekøer. 

Medet onervasredes of benned 30 

Personen 

ant knreres i 30 Minutter ved 
Woddforks »Smmtory Lotion«. Dgt 
feljer nldrig. Sælges hos W. H- 
Palmer, Druggist. 


