
Fonderiylland 
Viert-alle Soga. Eftetmælr. —’ 

WU Atter er en af de gamle 
Mauer fra Treaarskrigen kaldt 
is Ryes Brigade, nemlig Hans-· 
Haufen Kock fm Aslerlballe i 

Hirn var født den 27.J:1ni 18271 
iSkovby, hvot hans L:editefader,s Kosten Christenien, var TM s 

Dort blev udtaget til Soldat 1848. 
Ist-l dog sørit ind 2. Januar 1849 

« lærte paa Slottet i SondecborgJ 
Heu gjorde saa de to sidste Aar af. 
Woget med red 10. Bataillons 4.« 

Icmpagni. Don var sanfte Gang i 

Iden den 13. April i Dybbølilaget," 
—- den Dsag da Møllen brændte —," 

sig der var han med under Kaptajm 
Menfkjold at tage de to faksiske Ka- 
wnr. Han fortalte med Lin og Lyft 
M de mange smaa Skærknysler der-« 

me pack TybbgL I 
Mn 25. Juni 1850 deltog hun; 

fo- i thedflaget. Han mindedes sau· 
staut entmu. at de blev vcekkede omz 
Ratten niellem Klokken 1 og I, og ati 
General Schlesppegrell sourgte, da; 
san red frem iomn Franken: Hur J 
der godt Karle, og de sourede alles 
Ind et døjr ,.Ju.« over dele Linien:-’ 
hortil Generalen isaa ytrede: Ja, nu- 
sial vi inm: faa dem at 5e. l 

Sen Dir dan med i Slaget ved 
syfunde den 12. September, og veds 
Mslhorit den 8 December Jlr kmnz 
var en brav Soldat. der-Im vidnerk 
Islgende Trcek: J Zlaget ned Mos- 
Hunde dlev ers Kaumme der var-« 
posa For-Post sinnen-de da de andre 

fik Ordre til at trcekke fiq tilbage 
det davde til Dels fin Grund at» 
Soldaten zur blenen nnet des un- 

der Krigen Hans Clauien tilde-de 
et dan kunde godt hente darn, ogs 
det fik ban Lov til; de ilao Windri. 
Magie beuge to. i« 

Han havde været forlover :n:der«; 
stigen og blev gift i Eftersmet . 

1851,k-bte foa Garn-den 1 As Uerbal «· 

b 1858 og ftyrede den iom en dn-,-i 
Leg Bande : 81 Aar, altfaa til 1881: 
M da bar han været paa Ante-An 

« 

Ism- han i de fidste Aar og navnlig 
Oder hans fidste fvcere Sygdoms 
M en kærlig Pleje af sin Sinne7i11;« II MS Dust-U 

Da Hans Qualen var en Mand,Z 
se fad inde med gode Kundfkaberi 
is tilmed var en list Personligbed,i 
I han mange Tillidwverv i Anre- i g 
IS Ltlx Der fkal blot noevnes, at 

H In var Kirkeældste i 28 Aar For- ; 

Mægler i 6 Aar, og Kredssor- i 
send for Møbelkassen siden den-T 

Mettelie og til i Fior. s 
Han var en brav danik Mund der 

Iltid var rede til at virke for sinj 
Ovårbevisning. Trods den døje Al- 
Ik fulgte lmn med i alt; ha« glce 7 

Oede sig meget over Ungdomsbevæsiz 
Ilsen og saa i den Budikadet om en « 

Iytid for dort Falk 
« 
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Nensborxp Ttuknct i Hat-um 
GI. ADJ En Uiykke Tiere Eøxmag 
Mermiddag den 29. Mai her 
M. Ved Femtiden var To Lrenge 
gmede ud j en Baad, der las for- 

IEII mellem w Kvægramper ud for; 
Mamæneanstaltem De morede sig 
It med at gynge i Gnaden, mar; 

MMe sejlede forbi og Taste 
sendet i Bevcegelse » 

sludselig ospdagede den ene Zreng,j 
It hans Kammemt, den næppe lls 
Iar gamle Ejnar Billum, Esn afl 
sørtttkontorist M. Biiluk11, vars 
III-nahen Hcm lsb da i Land vg! 
soc-alte hvad der var stet. Man tiH 
Isidte Byens Brandvasrn Tom due-J 
M ofssgte Ulykkesftedetx me n strit« 
Ud Syvtiden lykkedes der Brand-T 
We iForbindelse med nogle 
Isrinemmroser fu Mjroig a: fin- 
Ists-st- 

Wc Sis- Mit-fest 
M en regnfuld Rat oprandt Ssni · 
M den W. Maj, vor fskfte Mis-; 
W. msd Solfkknivejr. ( 

Itd Wtid bespndte Zoll 
JW ists til syst fra alle Si- 
I. Odems-Ia, mpjnl euer-. 
si- M Iw- u 

— M — M Wien Dit- 

:M se III-W i »F II Wen 
— 

W 

fionskandidat Terp, som af Vrsdres 
meniqheden er kaldet til Eentralafris 
ka. 

an Aftenen Kl. 9 afholdtes der i 
det frie uden for Kisten en Aftenans 
dagt of Jndretnisfidnær Zutun-du- 
fom er stationeret i zredericisa. 

Mandag Morgen regnede Vejret 
til ikke at skulle blive for straalende, 
men op ad Formiddagen brød Solen 
igennem. Regnvejret hat-de afholdt 
en Tel fra at komme, faa at Gudss 
tjenesten i Kirer om Formiddagen 
ifke var faa godt bespgtx men der-» 
imod var Gudstjenesten Klotken 2 
og Slutningsforhmlingen Kl· 3734 
atter godt bessgte Jmellem Ends- 
tjenestetne blev der af Menighedens 
Basunkor blæft Koraler foran Kir- 
ken. 

Med Scertoget Klokken 51,-j Man- 
dag reiste her-tm de flefte Gesten 
som havde tilbrsgt Ratten her i 

Vyen og dens Omegn. 
Kort Tid efter at de sidste Toner 

lød, drog efterhaanden de vorige 
Gcester bort, og vor lille stille By 
fik igen sit gamle vante Prwg. 

J Kollekten indkom der rigelig 
2,400 Mark. 

Haptmp. Jldebrantn Ratten til 
31. Maj mellein Kl. 10 ag 12 er 

Ladebygningerne til Olnf Volks 
Garn-d i Skcerbcek ved Diernæs neds 
brcendte til Grund-en Der med Sti- 
fer taekkede Stnehus iykkedes der at 
redde. 

» 

En Karl, fom tjener ltosks Staat-d- 
ejer Volf, og fom baode vwret i 
Wen, kom bit-m ved Titiden og da· 
ftod den ene Lade i Flammen-. En· 
nng Karl, fom havde Kammer i Laiz 
den, blev vækket as den gamle vg. 
kam ud i yderfte LEjebliL lige inden 
Taget stred 

As Vole Eli-card er der brændt S- 
Lader, hvomf de 2 dar Anwendng 
gede. Et Stnehus fra J. Zehen-e- 
becks nedbrændte Gaard sog som 
beboedes af to Saftre Scherrebect,« 
bled ligeledes Luernes Nov; det laa 
lige over for Laderne, men paa den 
anden Side at Vefen Alt der-es Tof- 
og Jndbo samt et kontant Belsb paa 
50 Mark blev ligeledes et Rov for 
Luerne. 

Hele Volks Peholdning crf Vog- 
ne og Mafkiner. 8 Svin og alt Fies- 
lrce brcendte. 3 Geste, som stod iden 
ene Lade, reddedes i sidsfte Øjeblit 

Den state Brand farvede Himlen 
zanske rid i en vid Omkreds. Volk 
dar des vierte kun lavt forsiktet og 
Zider et ftort Tab. 

Om Jldens Opkomft vides intet 
äeftemt Man mener, at en Landstryi 
Jer, Tom hat« iisgt Ratter i en as 
Bad-Srna muligvis as Morsigtighed 
Pan Haue forvoldt Jlden. 

deding. Pludfeligt Ttdsfold. —- 
Rentier Mel-:- Møller Mode den 2.: 
Juni været i Ofter Lindet for a: be-· 
sage fin Zøn, Postor Wollen Tsa banl 
om katenen kom Mem og var oed at 

gaa End i sin G.mrd, der iigger um- 

xrent midt i Vyem faldt bas: Im o-.1« 
var død med der samme. Ten gib-de 
som var oppe i Halvkjerdseme hav- 
de i længere Tid lidr af et Hier-Ie- 
unde. 

Raben-m Teufel-s Rat-bed. — 

J ,,Hjemdal« ffrives: Man ser saa 
tjdt at unge Mennesker ljsster out- 

kring i Havckne og Gaardene med 
Salonsbøsser og ligxxende og styder 
paa alle de Smaafugle, der oiser sig 
i Narrhedem ligegyldig enten der er 

kmaa mit-e Sangere ellek almindelis 
ge Graafpuwse, og ligegyldig, om 

disse Smaafugle jad og hvilede lidi 
paa en Gren, euer um de var ivrigt 
j Zærd med at samle Fsde tix Un- 

gerne. 
Det er en tankelss Raahed, sm- 

ledes at strebe diöse fmaa SMins 
get after Lin-E Tom de chkdek sig 
ved Zig- faa vel sont vi. Smaafuglei 
ne er til chn og Mitte i Natur-us 
state Melduing, og det et en 

Martia EIN-feist tun for et Dunst 
Styld at idelocge Liv, pm bit md 

YM es ask faa Mk II 
st. W It W ass- Ist- 

s 

,,Dybb-I·Poften« tilfsjen »Du 
staat fom et Vidnesbyrd om Statsi 
kirkens manglende Frisind. naar den 
beerer sig ad fom den« 

Nat-. Pluntevækften hat her, 
sont alle andre Sieben nydt godt af 
det vartne Vejrlig; men Tsrken 
mærkes allerede til Trods for den 
megen Væde, di fik i Vinter. Paa 
hsjtliggende Marter begynder Korn 
og Græs allerede at faa et meget 
medtaget Udfeende Ogsaa Mai-sten-« 
gene vilde have nalmindelig godt af 
en blsdende Regu. Forhaabentligs 
var-er det ikke længe inden vi faar 
den. (D-ette skrives den 26 Maj, og 
Regnen er forhaabentlig nu kom- 
men). « 

Skætbæk Kristeligt der. Sendag 
den 29. Maj afholdtes der et kriftes 
ligt Mode has Gaardeier Hans Thy 
sen 1 Oved ( Vodder Sogn. Sekretcer: 
Kylling af Haderslev og Missioncer« 
Mads Hole af Fol var madt fom 
Taler-e ! 

Medet var be7øgt as bekwed Sol 
Personen hvad der efter Vnens Ster- 
Irelse og Beliagenbed maa kaldest 
godt. I 

l 
en Tra Kabenbwn il Vofens for-, 
lean ankommen Jernbe neladnina af 

.T.1,wa:s nnderssksateis .17 Told- 
betsentene sprana pkndselia tre, 

·Trenae frem af Vom-en Man Tatte 
.efter dem. aa indbentede to as Treu-I 
anerke. medens den tredTe nnd-Tan. Tetj 
onlvstes nn, at Trost-Jene var løbnes 

«kmrt fra en kabenfmkfk Ondraaelis 
zsesanstalt oa Un de n M; mde bande« 
farfkaffet fiq sti kIesTe Her til. z 

l 
Vandling. — Ganrdfala. Land-; 

mand Nis Halm : Vandlina bar List· 
daa den 28 Mai solat fin i Band-? 
lina beliaaende Gaard til Landmand 
Hans Geier sa7 Qjelftrnp For en Sum« 

af 10-I. 000 Mark. Ti! Maakden km- 
rer 63 Tander Land Be ætningen : 

medfolaer i Sandelen oa Odertagelz I 
sen findet Sted til 1. Juli. 

Hans Hafer ksbte som meddelth 
for nagen Tid fiden Kraabs Gaard i « 

Vilstruv for enS um as 85 ,;000Makk 
men Handelen er Tenere aaaet til- i 

baae 

4 
l Besens. Smaa Flngtmnar. Da 

l 

l 
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Tcn sttidbate Pauk. 
En aivorli Konflikt med 

detn7kePUtestInken 

Te reljgäøse Broszjugscr er i de 

sen-are Aar dlcsnc äu sxasrke i Tosk· 
land, a: Regt-ringen i c: c::ke!: Til- 
faslde Ier umarm- gribe lud for illi- 
at faa Konflikt med Possen Ton 
dybere Aarsag til Zusiden skyldcse 
dog ikke fortriusois Mudscetningeri 
ne mellem Proteftautcr og Kauti- 
fer, men met-e Heringen i den fe» 
tolfke Lein Tet er Moder-Märkten 
Tom ogäm vindersndost i Tyslkland, 
og fom Vatikanet bete-amer- paa der 
ikcxrpefte Som et Oovedndflag q- 
Modernismcn tun man tage den ris- 

ligisse Spaltuing, des findet Sted 
indenfor Centrumspartiet. T ne 

mægtige Parti, hvis Magt fsrft ag 
fremmest beror mir Programmetgi 
Forening af Politik og Religion, 
hat nu to Retninger. Den ene un- 

der Ledtkfk of Julius Bachmn herv- 
der, at Partiet fremtidig maa Ema- 
ge paa et Konomiskifocjalt Program 
og lade Religionen merk en Privat- 
fag, medcns Roeren gir«gceldende. 
at den katolske Kitxei ermgang 
vedblivevde im Mc del Program- 
punkt, for lwilket alt andet maa 

vigr. 
Den modetne semin- hak natur- 

ligvid givet fis Udsloq m andre 
Drum-ther- og Tonen et bitter pas 
begge Sidet Undet disk Fort-old 
kund-e nun sent-, at Hans Delligs 
hed i Rom vilde ssge at nieste og 
for-fang men i W et der lm 
Vatikan-: adan en Mädels-. 
ft- sst nis- en W as set-ekel- 
se W M. II fest hu Uive 

W fis Mc Wlle 
M til U M Ilsc «- 

WWIM It M i In- 

—- 

Kristi Kors, Mænd med dyrifk Sin-« 
delag, der betragtede Busen som 
deres Gad. De ssgte ikke at forbedre 
Eæderne, men fornægtede Læresæts 
ningerne, for-gebe Uordenen sog les- 
nede til Fordel for fig selv og andre 

Frihedens Teilen De foragtede, idet 
de fulgte de mest fordætvede Fyrs 
fter og Folks Lidenfkaber, Kirkens 
Myndighed og Ledelje og sdelagde 
ncrsten rymnnisk dens Lære, For-sat- 
ning og Diskiplin. Dernæft efterlig- 
nede de hine ende, hvem Truslen 
gælder: Be eder, der kalder det onde 
godt og det gode ondt. Denne Op- 
rsrets Tumult og Trers og Sm- 
dernes Forvildelfe kaldte de Refor- 
tionen og sig jer Reformatorerne. 
Og iVirkligheden var de Ødelcegges 
re, slappede ved llenighed og Kris. 
Te forsbercdte den nyere Tids Tøjs 
lesløshed og Ugudelighed og optcends 
te den tredobbelte Forfølgelfe, mod 
hvilken Kirken hidtil enkeltevis bar 
fkrmpet sejrrigt, nemlig først de spr- 
ste Hundredaars blodige Forfølgelse, 
Tor det andet Kjætteriets Pest i 
Hjemmene og for det tredie under 
Navn of evangelifk Frkhed hin For- 
uildelse iLast og Fordcervelse as Ti- 
sciplinem sont Middelalderen ikke 
send-c i den Grad» 

Tet er jo cn merk end skarp Sa- 
lut, Votikanet her fyrer af, og den 
Lmr med Rette fretnkaldt Forhitrelfe 
i protestantiske Kredse i Tyfkland 
;!I«’s.m læggcr ogfoa Mastie til, at de 
Indiske Made xned Undtagclse af 
««3ernmnia« knn oftrnkker Vrndftyk- 
for as Strivelsen og ikfe fonnncntei 
sur denne QJ ,,Gennnnia« hasvderJ 
.:: Oocrsænclsen fra Latin ikke er( 
korrekt nengioet i den protestantifke 
Presse: Male-des skal der staa »Halte 
U opsætfine« 

« 

Ztedet for »bovmo- 
dige on unterste« :I.I«’enne-·fer, og det 
TM vwre ,,fordi5t·«, Este »dyrifk« 
Entdeme Men Sein om det mild- 
::sr lldtrykkeue lidt, er Konjekten 
JUI Mk end-da Den protefmntifke 
Presse as alle Jan-er lvetegner Stri- 
nechn sont en nhsrt Fornasrmelfe 
Jg siger anbent, at Paven baaner 
«Ikefornmtionen. Proxeftanterne og 
de protestantijke Syrstefknnijien og 
en Nackte Binde kræver den preusss 
fiske Ztatsafscnding ved Paveftolen 
koldttilbage. L 

usx er Hamm- Loivi unr, at »Zum 
Pius Un Sakka des: Ahn-Th- zuwi- 
rul Mchn dei Vol Ior der tme Pfeil- 
JHIIL U der er heller ixmen Tvsvl 
.1:1!, .1: det njl Iaa Jluoriige Folger 

for-Jurist Zur m Nasfke Iendte 
mTke .i»mtulifker mzm Afftdnd Im 
Ihmus Lq ...1 fwr er »orlsitrel 
son, J! Zagen bliner Menstand for 
Tobak i dist preussiIIe Devutcretkoms 
mer. Tisr er f«1rcik111ig indln«-.1,1: beli- 
tre Jukcrpellatiokxer, as Nationallibe- 
rale, KJnIchEve og Iris-auferw- 
ti11c, km de ex um«-Irr Manns i Formen 
og bete-guck- Pavens ZkriueXIe fotn 
en uknm FornærmelIo Tot bliocr 
siffm sen jmercshnt ch1t. 

»Im« .Bst« 

Stil-sie og We lldvalg 
aI 

’Villed-Brevkokt for 
enhverstnlednins 

JSkatulatisons Bier-ket- 
med danIk Teka Mange for- 

k ssellige Stagk, Iotteret per DuI 
; 25 Etuis- 

sstevkott med Bibeltekit 
DanIk, flete Slags med Iokfkellis 

L Tekst Satt-ket- per Dus. 25c. 

Prof-eitlen fka Blaft 
og Ostswdndbtfmtke SO- 
Iundets Stole og zwingst-, 
Icmt den hauste sitt-. Sorte-It 

, per DUI Sze. 

IIro vektkokt fra Das- 

s matt. ca. 50 IokItellige Ickdo 
les TM soweit-W sitt Its 
Ist-meß- kque i Landst. W 
Imm- mane bete-Ists M. 
Sorte-et per Duf. Obe. 

sotteket Iksveudvslq sI 
CI- oveuM pr. VII. Isr. 

VIII-UND 
s 

stsp 
— sollst-u is su- 
iosi fest einst-tells its 
Itslks ist-knis- sc s- 
Isusltso skesiut It I- 

IIII di M stin- Its I- 
M 
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Fk Aarsberetnmgen 1910 
vcntcs tierJig ul 1-!-«.--·’Inli· sk- 

kz -,.-» 

O 

J Pris so cents T 
: Restillingcr Ins-du«ng m 

J 

ts» Dan. Luth. Publ. House. E 
? Nah-. Nein-. w 
Eke- IJM-" « f— » —;;- ..—« —-k-Y 

Nye Postiller. 
Ussing: ,,Croens Gode StriW 
ca Tatsang Predikenek over Kirsmtets Imalt Ists-l- 
tækkr. 527 Silber Solidt indb. 82.40. 

Busch: «Vidneslnfrd fra Frue Kkrke i Odenfe.« 
Ctenogtvsist genqiveK Udgivet as sit-selig samt-II for 

Inst-e Mission i Damm-et 833 Sidet i fakdelet M Dom 
ente. Shirtingsbind s2.60. Med komponeket W es 

Hist-net Q2.80. 

Vanisss tum. Hans. Hans-. 
Miit-, sei-. 
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Nempkii 
B l. 

72 Striftspkog (Tickets) alle fotskelligr. 
Stsrrelie 11X2X21-4. Trykt paa godt Karten 
i fire Aal-rein Ny Udgave. 

B 2. 

24 Gyldne Belanningskokt med ligefaa man- 

ge fotfkellige Sktiftspkog og Vers. Tkykt i 
Guid tm forsketl:,15-.1ruet Dur-tax Stor- 

relse 2834 X4V2 

Ps. 
12 fotfkellige Blomsterkott med udvalgte 
Scriftsprog of Joh. Ev. paa Forsidm 
Sttrrelse AGREE-V 

B4. 
Summe Kort fom Nr. V 3 og med femme 
Tekft paa Fotiidem men med Salmen »Alle 
Guds Bam, hvad itader dis« paa Bagsidm 
Eet Vers paa hvekt Kutt. 

B 5. 
10 forskellige Blomsterkokt Wäxsyz Tom- 
mer. Teksten et udvalgte Vers af l· Joh. 
But-, alle fokskellige. 

H 6. 
Summe Kost iom Nr. B Z og med femme 
Tekst paa Foksiden, men zned Sol-neu »Di- 
al den Tim, iom Gud hat Gott« neu 
Oagsidm 

s 7. 
10 fmulle Blomstekkokt hvek med fotstellis 
Mit fka Jesu Biergpkasdicen os med Sal- 
mevers bog paa. Stttrelfe MAX-i Tom- 
mer. 

s s. 
Its. sei-Des Trick-it 100 Landskabsi 
Wieder med sihectekst Chroma. Atti-tel- 
se sxttzä kommen 

s s. 
»Ist- Jied«. 12 bis-Use Wort mit 
Muster es Insle i frank Mc sitt- 
ulfe 3X4 kommen 

s 10. 
»ew. to um i W W 
und Its-after oi Luni-W, M M 
M fr- scW VII. MI- MAX 
IN komm-. 
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