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groudkrsglland 
Ei nyt Fremstsd mod den danfkt 

Jord» J »Flensborg Avis « skrjve5: 
J det haderslenfke statinx dersmnedc 

Blad indbydes til et Mode i Ha- 
derslev den 21. Februar sil. ZU 
Man vil oprette et ,-)ll;nennyttig1 
Boscettelsesselskab for sznaa Ejens 
domtne« («Gen1einnützige Klein 

strdelungsgenojfenschafi«s Ja bo« 

fcette Landarhejdere Ied Rente 

qaardsdannelser. Den prøjsiske Zta 

hat lovet et Tilskud paa 500 Mart 

for hvert Sted og 10 Mark for hvet 
paabegyndt Hektor. 

Nu skal der altsaa ogsaa fkabes 
Statsfcestere med Forpligtelse ti 

tysk Sindelag blandt Landarbejder 
ne. 

—- -— —Oprettelsesko:nneen be 

staar bl. a. af Lande-lud Lryander 

Hex-trink Vakmeleduiugea i Flie- 
Xen. Efter at der nn I: en Maanek 
hat været afholda Øudstjeneste 
Missionshuset, var der igen Lordaiz 
den 12. Feb. for forste Gang Gude 

tjeneste i sinken, hvor Bakxneiednini 
gen er bleven indiagx U ::-.-. et 

fnldstændig færdig. Der gwerskede er 

behagelig Banne under ssudgstjenei 
sten, og alle var enige ani- ar sfønt 
Anlæget er lidt der, omtrent ZOOC 

Mark, er det godt, at vi har Eaaet 

det, da det er bedre end Kakkelovs 
neue. 

—- Regn og Oveksvsmmelfr. Dei 

megen Regu, som konl Fastelavns 
mandag, har gjort Skade paa Land- 
mand Freunds Karpedannne Van- 
det, som den Dag kom kned stox 
Voldsomhed, pressede de score Ce- 
mentrør i Zwitter Tut par nndet 

Vejen og fører over In nun-Z Bill-I 

J et Øjeblik var en Max-Te- Jork 
bortfkyllet, og hing Freund Efkc nat 

kommen til Etede k- 7ainznc Qjevlit 
vg havde sørget for Afløb Or Van- 
det, vilde en af bans kostbare Tann- 
ninger være gaaet i Leber 

— ngaa Ued Maktnö Hausen-I 
Knrpedamme Bunde der nær oære 

sket et Uyeld Bækk:.i, Inn fører 
igennem Karpedakmnene, gaar Langså 
med en Bakke, bevokset med ftore 
Turm-. Paa engang Skred Horden 
med Trceer ag, som der siges, oms 

trent fein Tufind Lces ned i Bceks 
sen. Vandet standsedes nu. og en 

Tid lang saa det truende nd for 
Dæmningernes men E fidfte Tieblit 
fik en Tel Falk fkaffer Afløb for 
Vandet oa Daenmmnen var frelst 

—D-en Vef, sum -.1a:1r In Zøn 
derballe til Genner langss med 
Straden, er bleven bot-tskyllet, saa 
man ikke kan færdes pag den« En 
hel Tel Arbefdere er ved at gøre 
den i Stand igen. 

Wöceth To Fingre i Maskinen. 
sorleden Efitermiddag, da Villeds 

hugger Hein hos Firmaet Schwanz 
«« her i Byen var iFærd med at kan 4 

te Marmorplader havde han deH 
Uheld, idet Pladen vippede, at en 
Finger pna hver Haand gled ind i 
Uafkinen Heldigvis slav han med, 
nt det midtekste Led blev beskadiget. 
Dein vil alligevel forelsbig blive 
desdygtig 

Ulykkestilfældet er saa meget str- 
seligere, som Hein, der er dansk 
Uns-ersann jkal flytte fra Byen til 
j. Zwil, da de preusfikke Myndigi 

; W hge megtet at forny hans Bo- 
-« Meliestilladelie 

·- Isksist Lesetsj Zøndag den 
is. Feb· havde nogle Drenge ved 
Mal faaet fat i en gammel 
Mode leitætpatrom De fsgte 
M ved Mælp af en Kniv at Her- 
W, og da dete- ieke 
W toqdeenMseoqvilde 

Inteonen over-) Dette Ina- 
"W af en i W bo- 
M, som tog Patronen fra 
M de Witz havde fasset 

fta det kejserlige Patentkvntor i Ber- 
lin paa en ny Maade for Jndram- 
ning af Glasvinduer. Forbedrinqen 
beftaar i, at der i Stedet for Ki: 
bliver anbragt Sinkvinkle1«, der indi- 

lægges i Kit. Dette bar den For-del. 
at det ikke les-net sig ellcr 1·evner. 

sog er uimodtaadljgr daade for Kul-l 
kde og Banne Tilmed bliver Jud- 
ramningen ikke stort dyrere, end 
naar det sker med Kit, og det er 

ptitmcd as ubegwknset HordhakhedJ 
FOpfinderen har faaet flere TilbIth 
ifor Udnyttelsen af Patentet· 

l Møgeltsndet — Levende begra- 
oet i en Bis-nd (Fl. Av.) En me- 

«get sprgelig Ulykke hcendte her i 
Byen i Gaar Formiddag den 14.l 

Feb» idet Bksudgmvek Kr. Jst-T 
gensen af Daler gik ned i Brsndeni hos Bager Wolf her i Byen og blev 
begravet af et Jordstred i den 121 Alen dybe Brønd Man arbejdede 
hele Formiddagen for om muligt at 

faa den Forulykkede levende op. Ved 

,Middagstid naaede man Under stort 
TBesvær og Fare for de Arbejdendel 
Ined til bank. men Sandet skred sta-« 
’dig og begravede ham pas ny. Der 
»vor en Læge fta Tonder tilkaldt. 
Imen endtm ved Ettiden vidste man 

Ziffe, om Monden var levende eller 
ädød 

I Forleden Dag fkred en Brand, 
,sammen faa Hase derfro, saa man 

Iunser det for meget uforfiqtigt as 

lMandem at han gik ned. 

I Seneka Liget i Branden blev 
først efter 8 Timers ihærdigt Ar- 
bejde draget frem Klokken 51X3 Af- 
ten. j ) 

Tinglcv Sogn. — Dtuknet i cl 

War. tFL An) Mandng den 1.’). 

;Feb. er Tkmnmis sah-anfean Zusamt- 

Jneantru i Zeiten-TM einkommen 

»und en man-kenn ALan d Trick- 
ninnv i et Knr Von-d Tit Li-. IS 

«kinn Imr Unsrer i Fchd nnsd .i: Sinne 
Tisi. Fonnentlig er hun da Indes-i 
i Ilinmqt Jg er ityrtet med Quer 
krovpen ned i Vandkarket. 

. Winter-. kafsgt Jldspaaiætteifr. 
—(F1. Ans) Lordng Nat HJ Fedi 

er der gjort Foriøg paa at item- 
.Jld paa Sorgen Harkiens Mnard 

Ema Filiplev Mark. Da han koni 

them fra Byen onr Hunden meqet 

nroliq hooridr ban lukkedc den nd. 

zTa kmn Zøndan Morgen kom nd i 
;Gaarden, iaa lmn en Ztiqe itna op 

sad Taget, en hel Tel Tag Var uds 

;revet, og flere Tænditikker lna af- 
Irevnc oime von Tagett men heldig- 
ois liar det ikke oillet brasnde Un- 
der Stigen nur der Spur ni et Par 
itore Træsko. 

Tot er altiaa meft sandfynligt, at 

jBrnnden lios P. Asmnsien Umwe- 
iteds bidrører im Jldspaniættelie 

Ernste-n Gnldbryllnp. (pr.) 
Mandag den H. Feb. fejrede garn-! 

«le Lorens Christenien og Huskru i 
Konkel dereg Guldbryllup. 

Brudgommen er født den 15. 

April 1833 paa Alnor, Bruden den 
18. Juni 1834 i Judex-un Bryls 
luppet ftod i Inder-up den 14. Fe- 
bruar 1860. J 1863 flyttede Partei 
til Erkauftem hvor de hcir boet jiden. 
De Gamle har opdraget en stor 
BsrnefkoL 10 i Tallet, hvoraf de 

fire er døde Bortset fra at gamle 
Christensen er temmelig tungh-r, 
er de begge raste. 

Gunsten Djdsfsld (Fl. Av.) 
Vor Bys mangeanrige førfte Øvrigs 
hedspersom Amtsforstander og her- 
tugelig Godsindspektsr F.v Lenschau 
er Ratten til Fredag afgaaet ved 
Dtden 

Den afdsde var fsdt i Wulst-alle- 
hvor Faden-sen var Skovfoged Han 
bei-Sie Botgerflolen her i Byem 
blev For-fielen under Grev Molk- 
teiØvidtfeldQ lom den Gang ejede 
Graaften Slot og Gods, og gik pao 
danst Side med i Migen 1864. 

Eiter-. de sprandrede For-hold gik 
Mit i Heringe-is Timeftr. i 
shvilleu han W hat staaet sotn 
den Mqtiro TradeM. Da den 
Im selva Uaadte i Kraft 
Unsre »wes-htm- stattfqu- 
W til Les-schau can hat rig- 
iet bitte W lange- Fttst for 
Ul- User fiden traadte han til- 
ji«-·- 

MEMIINDCMDIM 
fes et Mem i Ilion-, en 

minwssssstlandekaps 

J samme Øjeblik gik Skuddet of 
og ramte den unge Mond i Meinem 
J fu«-it mutig Hast biov Las-um fm 
Gram hcntkst Hatt form-m Dein til-- 
Eladvtvnxnm Der Tagen cflcr i En- 
gcoogu blev transporteret til Gram 

Sygehus, hvor han den H. Feb. 
henlaa i lidende Tilftand. 

Om Gerningsmanden hat« hand- 
let i Kaadhed eller af Bank-are videis 
ikke. 

Fels Ksbt Gæstgiveti. (Fl. Av.) 
P. Rosenblad her iByen har købt 
Bkuuns Gæstgiveri med Stalds 
plads paa Storegade i Hadersleu 
Ksbefummen er 56,500 Mark. Oder- 
tagelsen sker til l. April 1910. 

Korrespondancet 
Coultet, Ja. 

Siden vi iidst lod here fra os, er 

der bleuen ikke liden Foraiidring, 
hvad Vejtet anqaar Te! Var den 

Jniest langvarige Vinter cned imdig 
Froswejr og Sue, ioin de sleste af 
osJ lJar oplevet her; men nn, da det- 
te skrivesy bar vi nieget imnkt q’ejr. 
Solens varcne Straaler er niere, 
end Zneen kan itaa sor, den imelter 
hurtig, Og Vandet lebet i itsde 

tin-emine, lnmr der er en Lonniini 
isorinerne begonder iaa jin-nat at 
iwre sig i Stand Iil at tote nd at 

ininle de: Mai-J ind, sont de illi- 
nnaede at san indianiler i Eiiemarei 
Der sidder eller retten- likikieix en 

Mai-se ude, og fein desinrre nn»it’t·e 
er jun godt, sont det fnnde viere 

Peter Madssen oq Familie er rejst 
til Ndrnm chriii T. Um Ein-or de 

lmr forp.«1tet en »wir wann-, in 

de oil finde si.1 tilfred:" deroppe Vi 
er langtfra glade Ved at ic dein 
reife im os. Manne her bar set 

«Pexe!- Mudien og Hufiru Udkie on 
mi Vorn di Nu denne Pia-di Ter 
er new-: iiiide:«li,: dedznudizit i at 

reiic im en Wind-z Zwar man lkir 
levet bele sit Liv, og iaa at reife 
med den Tanke ikke at komme til- 
bage iqen, hvad vi ioritnar er deres 
Mening. 

Theodor Hat-sen oq Asbley An- 
drew med Familie er ogiaa reist: 
de reiste til Roan, Ja» book de bar 
begyndt en Ksbmandsforretning 
Roan ligger knopt en halv Snes 
Mil Vest herfra, iaa vi fes vcl en 

Gang imellem. 
Peter Jngvnrdien ined Fainelie er 

reist en Tut til Damm-W 
Vi havde iaa Missions1nede, 

hde man jo nok liar set i Bladene, 
at vi skulde have, fra 24. til 27. 

»Jetzt-inne Moderne begyndte um Af- 
1tenen den 21. og endte om Aftenen 
den 27. Vi havde e-: rigtig velsigs 
net, sksnt Mede, book vi trur, at 
vor Heere fik talt til Hierterne fau- 
ledes at det vil bære sin Frugt; 
maatte nu Gusds Aand faa Lov til« 
at gsre sin Gerning, ogfaa nam: vi’ 
gaak i vor daglige Gerning, naar 

vi kommer i Hu, hvad der blev 
sagt den og den Gang. 

Te fremmede Breiten som« 
var til Stede for at hfælpe Paftor 
Prsveniem var fslgende: Paftor Ny- 
rop fka Cedar Falls, iom dog maatte 
rejse fra es erdqg Nat; Paftor 
Bondo, Davenportx Pastor Olsen, 
Albert Lea, og vor Naht-presst Pa- 
stor Msller fra St. Johannes Me- 
nighed. Den sidste var med til Anb- 
ningsmjdet Trittqu Men. 

Der blev sidste Esteraar begyndt 
paa at bygge en Tementstensi og 
Mir-Fabrik nu er de nok fækdige 
til at iætte Kraft paa, og vi hocher- 
at de maa have Sukces i sdette Fore- 
havende. 

Bi forstaar. at der er f1ere, som 
tænter paa albng i vor Byi 
Sommer-. Fortetnlngdsolkene siger. 
at det gaar got-L og at det fer lo- 
vende ud for Sommeten. 

s 

Mk III 

IMMGMMM« 

Deu1.u«kts ten-Mut 
Herren i sin menscqu Bisma- 
OWFIIMWMM 
MUW Muse-ü- Zwiet- 
n Wa- sme w yet-: 
LIMan Mit-bös 
IMP- 2 Due- Mx Weste- 

i Ringfted den 4. Marts under stor 
Deltagelse. Eiter Affyngelfen af 
Salmen Nr. 565 talte Pastor Mil- 
leeD ud im den 103. Davids Salme, 
1:";. -1.s. V» og der lød et kækligt 
Vom-»wes Drd til den store Foriams 
ling um at iørge for at faa vore 

chele freist, føreud Leiden kommen 
og ligeledes mange Troste-is Ord 
til de iørgende efterladte. 

Mis. siyhl var en afholdt Winde» 
hvilket lag-des for Dagen ned de 

mange Kranie og Blomster, jom 
dækkede liendes Kiste. Hun elskede 
Herren km hans Geming og var en 

ftadig Gceft i hans Has, san længo 
hun lande. Hun var Kassererske for 
St. Pauli Kvindeforening i 11 Aar. 
hvilken Stilling hun fyldte med 
Troskab til sin Did. Hun havde al- 
tid en villig Haansd til at hjælpe 
med Arbejdet paa det kirkelige Om- 
raade, hvorkfor hun ogsaa vil bkive 
samiet i Menigheden. Hendes Smers 
ter var ftore i den sidfte Tid, men 

hun led dem taalmodig og Inskede 
blot, at Herren snart vilde udsri 
hende og føre hende hjem til Sab- 
batsbvilen. Hendes Mond og Bsrn 
passede liende med opofkende Mer- 
lighed, on det var haardt for dem 
at forenes med den Tonle, at hun 
skulde toges im dem. Fred med 
den-des Ztøix Velsimiet være heu- 
des Mindel 

M. E. 
l 
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MZDZWAÆNEANMM »Er-WE- 

Nye Wägen 
Stonlittemtun 

OmsL Jndb. 
beewdenrik 

Brand .......... R US 

PMGInt...........951.45 
EtDullehiem .7s US 

Konssemnerne oq Mel pas W. .7s 

TerzeVigen.........-.10 
« « Man ..... As .75 

Samlede Jersey (Mave) TO 8.00 

Jngemann, B. S. 

Romantiske Fottællinqek ..... .75 

Baldemor Seit (qun Mau) 1.00 
« « Golde-weh O 1.20 

Etik Menveds Bamdom Eint WI.).1.00 
« « Gyldendah As 1.20 

sang Ekik pg v- erdme mu- um. 1.oo 
« « (Oyldendal) .65 1.20 

Print Otto as Dmtmart Eisen M) 1.00 
« « (Wl) Oh 1.20 

Baldemar den Stute oq Dtonninq scat- 
gkete........... 1.20 

Landsbybsrnene ....... .80 1.25 

Kaalund, H. B. 

Sowiede Digte LIO 1.20 
Melland Alex. L. 

Samlede Værker l—Vl sind O4.90 III-T 

Kuudfem Jakob- 
Ctomwclls Dotter .85 

Lagert-f, Sehnt-: 

Kristuslegender .......... tcs 

Legcnder og Fortællinger L- 

Lille Niels Holgeriens vidundekllge Ieise 
med Bilds-Biene LI) 

Samlede Værker. udkommeki ca. 25 

Hafteraper Octfte .18 

Substription III-Wes. 

Lsuge, Thomas: 
Udvalgte Skrifter I—ll 1.20 

Lie, Jonqsx 
Lader og hons Hufttu J .50 

Kommandsrens Detre ....... .50 

Naok Sol gaak ned .50 

Onde Magter .50 

Naar Jerntæppet faldek. .50 

Familien paa Gilje 
Samlede Værker (Fvlkeudqave IM) 1000 

Megen og god Medicina l, O, s. Quer Del .50 

Mtllm E« Dom GI- tl· Mk 
Prassten iKrigen ..... ZU 

Tre af mine Vennet ....... Eis 

Den gamle Ptæftegaatd ...... l ls 

Welle-, Zeh- 
EtMsde ....... 

Wangen sc 

Aal-viere U 

silberne Q) 

Cærende Ansstel- 
Samlede Vetter-, c.s0 

Oeslesschlcgey s.: 
Iladdin U 

Nordens Gudet .00. 

St. Dansaftenspkl ....... As 

Udvalgte Digtninqe 
Tragediee (Rationalussave) 
Prettste Skristek l.—)cV. III 

Paludstülley Im 
Adam Dame 
Fite Digte og Dankt-beben 
Ungdomskilden Es 

Poettfke Striftet 1—s I.00 

Meyshsh 
Ripndeenessatdtd II 

Amseckld 
M1—2.sollendqavelw LDO 

Intøpiuy M- 
DUMMM ...1·cs 

MMMWLO 

Its-nies- M- 
Undeeiiotdemäudensswie U 

l .70 

tm 
1.00 
1.00 
1.00 
LM 

käm 

UI 
III 

1.40 
LIO 
IN 
LO 
VI 

l.ls 
LU 
.7I 

l.80 
18.00 

1.90 

s.70 
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III 
QO 
II 
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