
Raupen mod de Hiemltfr. 
standt de mange hjemløse, som de 
preussiske Myndigheder hor vist 
der-es Opmærkjomhed, er som be- 

kendt Tjeneftekarl Mads E·1holn1 i 

Mkan en ung Mand, der er født i 

Cefing ved Skærbæk og awer :..1r 

wholdt fig udenfor Lande-is Grasus 
set. Han fik alleredei Januar 1910 

Ordre til at forladeHaderslevKreds. 
Egholm blev imidlertid iBrøns, og 

first den 10. September ftævnedes 
han i Forhør has Amtsforftanderen. 
Der fkærpedes Truslem i Lobet of 
3 Dage skulde den hjemløse være 

udenfor Kredienss Gramer ellers 
var han hjemfalden til en Btsde Paa 
60 Mark. Som Begrundelse an- 

sprtes i den officielle Kundgørelfe, 
at Egholm trods nægtet Bosættels 
sestilladelje havde giftet sig og taget 
Plads i Brøns. 

Egholm reiste dog ikke. Han ind- 
sendte en Besnæring til Landma- 
den, der afnifte den, men samtidig 
gcw den bortvifte Frist til I. April 
1911 og gav Amtsforftanderen An- 

visning paa at staa ham bi medRaad 
og Baad. Nu har Regeringsprwfis 
deuten i Slesvig imidlertid ophckvet 
Amtsfokstanderens Anordning, men 

famtidig tilføjede, at Ophcevelsen 
udelukkende fkyldes formelle Grunde, 
og sat der fra kompetent Sted vil 

blive holdt fast ved Kravet om, at 

den hjemløfeskal ovgive sinuden den 

fvrefkrevne Tilladelfe oprettede Bo- 

scettelse i Brøns. 
Dette Svar meddelte Amtsfori 

stander Rafalfki Mads Egholm den 

10. ds» og han tilføjcde ifølge 
,Hjemdal« mundligt: 

»Te kan saa Vosættelsestilladelse 
overalt iPreussen, Tun ikke i Ha- 
derslov, Aabenraa, Ssnderborg og 
Tsnder Amter samt i de 4 nordligstc 
Sogne af Flensborg Landkrcds. 
Hvis De imidlertid ikke inden 1 A- 

pril i Aar fotlader ovennasvnte Om- 
taade, vil De blive transporteret nd 
af PreusfenA 

Demed kunde Mads Egholm gaa 
Nu kan altsaa de preussiske Mon- 
diqpedet begynde deres Felttog imod 

data fotfka—deres Forsøg paa at 

fordrive en Mund fra sin Hjemegm 
fotdi han hat begaaet den Forer- 
delfe at gifte fig! 

Fcksted. Felsbæk. Mille bræudt. 

Gl. Av.) Onsdag Aften den S. 

ds. udbxød Jld i Felsbæk Mølle. 
Jlden opftod ved, at en Affe var løs 
sen vorm. J et Nu var hele Møls 
ten forvandlet til et Flammehav. 
Der mødte Epkøjter fra Ztnbbæk, 

Felftedsfov oa Felfted: men de runde 
intet andet udrette end begrænfe Jl- 
den til Mollm Der bmsndte en 

Del Sirt-. 

Strudel-borg. 10,00() Bund 
Rejetifmlr gaacde pp i L et. Ten 
9. ds. om Morgenen Ved Oalvsekss 
tiden udbrød der Jldløs i (- Lagers 
sum hos Kobchnd Krobn i Tob- 

belgade, sum as Reprcrsentanten for 

Smørfirmaet Schäfer iHamborxL 
Kptmand Albert Jørgenspm bem,t- 

tes til Opbevaringsfted for opkøbt 
Smstc Tampiironcsrne pna Pon- 
tonbroens Maskinhus og Eli-strick- 
tetsværket fom jnart iGang, oq ikke » 

tet længe derefter mødte Vom-:- 

thtjteh der maatte tage Vandet 

km en lille Tom i ncerliggende 
Skanfr. 

« 

Det var dog ifølge »T-ybbøl- 
W« umuligt at rede noget 5)2 

Dritter Smsr til en Vætdi af ow- 

ttutt 14,000 Mark, fom stod i Rum- 

met, blev Luernes Nov Hoad der 

Miit-dicke og lsb sin Vej iRende 

M blos-« jdelagt af Rtg og 

Band og er aldeles ubrugeligt. 
Smørret var forsikret. 

Ogsaa sewe Bygningen har taget 
betydelig Skade Paptaget er gen- 
nembrændt og tnaa fortan-z Der 
brændte tillige en Tel andre Gen- 
stande. 

Hvorledes Hiden er opstaaet, vides 
ikke. Man trot, at den er blevcn 
paafat, ikke ret lasnge før den op- 
dazzedeä 

Hadetslkr. Jordkfætd. Eftermidi 
dags den 10. ds. jokdfæftedes fra 
Frue Kirke afdøde Købmand Jacob 
Sehr-den der Mandag Morgen 
uventet afgik ved Døden af Lungebes 
tændelsfe i en Alder af kun 37 Aar, 
eftetladende sig en alderstegen Mo- 
der-how eneste Born han var-, 
Ente og to fmaa Drenge. Det me- 

get store Følge, der ledsagede den 
hedengangne til Graveu, og de tals 
rige Kranse og Blomfter vidnede om 

den Deltagelfe, man følte ved dette 
Dødsfald. 

Pastor Mahler talte i Knien over 

Ordet i Esajas 55. Kapitel, 6. Vers: 
»3øger Herren, medens han findes, 
kalder paa hom, medens han er 

nær.« 
Dis-se Ord havde hans Moder en- 

gang benyttct som Udgangspunkt 
til et Zlags Testamente, der skulde 
overleveres den nu afdøde i et Brev 
Tom hon skulde læse, naar hun var 

gaaet til Holla-. Men det tom an- 

derledes: det blev Mode-ren, fom 
kom til at folge Sønnen til Graveu. 
Prasften talte trøstende Ord til de 

efterladte og formancnde Otd ifasr 
til den afdødes Venner ogllngdomss' 
bekendte, fta hvem han faa pludselig 
var raven bott. 

»Harmonien's« Sangforening 
bkagte den henfovede est Farvel i 
Kirken ved at synge: »Du, som txt-l- 
let Stavets Taster« og til Flut- 
ninq: »Lær mig, o Stoy, at visne 
glad«. 

Jakob Schrødeks Dsd hat vakt 
megen Medfølelse i hans Vennes og 
Bxskcsndtkredå 

Gewinst-. Fem szkeudepar. 
(Fl. Av.) En Sjældenhed er det, 
at der i Aar bliver konfirmeret fem 
Zofkendepar her im Sognet, nom- 

lig sØlbrygger Mittelsens to Døtre 
(Egernsund"), Fisker Jocrfens Søn 
og Dotter og Arbejdsmand Andre- 
fens Søn og Dotter (Lugmade), 
Stippet Nielsensi Zøn og Dotter 
lRendbjerg) og Thomfens Gutes 
Eøn og Dotter (Smøl). 

f 

T Fasten Ajdsd Bei-km st. Am. 

Fest tynder ud i de gamle Beter 
-:Ier-:«- Nackte-: nu pr atter en af dem 

Igaaet til Nye’s Brignde, nemlig 
Jgamle Jens- Petersen fm Trans- 
Ebøl, sorn Lordag den E. Marts 
jordfæstcsdes pas den heruærende 
Kirkcgaard Jens Peterer Var med 
i Treaarskrigen og deltog i Kam- 
Den ved Bov og Tybbøl samt i 

Elaget .««ed Slsvig. For noglc Aar 
siden madtoq han Herdersgaven for 
gamle Krigere oq ligeledcs 100 
Kr. aarlia fra Jnvalideforførgelseni 
i København samt Alöerdomsrente 
km tyjk Side. 

Jens Peterfcn var af der- gamle 
Stole, der havde lært at se paa 
Scillingen to Gange, før han acw 
den ud. Han hande arbkjdet haardt 
i.sine yngre Tage: nu var han soasj 
gelig og maatte gaa ved Hjlæp afs 
en Krykke Den afdøde var spdt i’ 
Bogeskovskon Kro den 14. Sept. 
1824. 

Zstet. Litdet Uusdommjdr. Til 
det her i Stationsfalen afholtite 
Ungdomsmsde Ssndsag den 5. 
Max-is var der msdt omkring ved 
150 fleft unge Mennefker, faa Sa- 
len var omtrent bild. Bed godt 
Seksttden begyndte deet med en 

Sohne Sangen lebe-des af et Va- 
sunkor, kworester ZognepræftemPas 
stor Møller indlcdede nd fra Ordet 
i Apostlcnes Gerninger 24, 24—27, 
hour Paulus fom Fang-,- føres 
frem for Landshøndingcn Feliks i 
Cæsarea. Taler-en inddelte jin Tekst 
i følgende tre Punkten 1) Agt paa 
Herrens Jndbydelse, 2) Lad ikke 
den belejlige Tid gaa farbi, s) Wid, 
at det vil hidføre en haard og streng 
Straf. 

Det gælder om, at vi ikke som 
Feliks, blot vil høre om Trer paa 
Kriftus, og naar Talen er om Ret- 
færdighed og Afhold og den til- 
kommende Tom, at vi da heller 
ikke med hin Landshsvding for-fast- 
des og innrer-, endnu ikke maaske 
en anden Gang vil jeg omvende 
mig. Der er stor Fare for at tabe 
sig i det jordiske, og bewed taber 
man sit Hierw- 

En Ungdom uden Jesus er en 

Ilngdom uden Jndhold, og derfok 
gælder det um« at Jesus maa blive 
os en Linsens Lugt til Lin og ikkc 
en Fadens Lugt til Tod. 

Dekncrst kalte Sekretasr Bot-sen- 
Hansen af Hadcrslev over de Okd 
as Johannes Døberenr »Don-endet 
oder, thi Himmeriges Rigc er kom- 
met nær.« Eom Johannes Ord den 

Gang lød i Judex-as Ørkem fauledes 
lyder dct ogsaa til cnhver Tid og 
med den samme manende Kraft-For 
mange er dennc Omvendcslsesprædis 
ten ika noget kmrkommet Tab, de 

menet ot skal de omvendes, bljver 
Livet indhojdsløft Nej toærtimod, 
der viniipss derimod meget, thi fsrft 
da bliver Livet indholdsrigh og førft 
da faar Ui Barucsret og Aue-set til 
de evige Boliger. 

Der bleo san gjort et Lphoth i 

kwilket der bleo drukket Kasse-. Ved 
Zlutningen of Kaffcbordet oplæste 
Pastor Simousen af Okfevad en lit- 
le alt-orle og interesant Form-l- 

Iling i jydft Mundart. Til Hlutniug 

ttalte han over Pauli Ord til Thi- 
motheuåit »Strid Troan gode 
Strid!« 

» 
END-is man vil nærc kristnc unge 

Menneskcr. tommer man nd i en 

sZtrid den store, ja den aller stär- 
Hfte Strib om Jesus og Satan· Bo- 
len paa Jesus faas tun genncm 

thrid Nok ck Troen en Gase men 

jiugen hat faaet den uden gennem 
Ztrid, en Sttid med Verde» og en 

Kamp imod fis felvx thi vor eqen 
,Notfærdighed mac- flaas i Stykket, 
og vor egen«Villie brydes, »du førft 
kan vi modtage Troen Og saa bli- 
vek der en Kamp for at vasrne km 

Trom, og det er at ftride Troens 
gode Stric. 

Bkvtoft. Mngklvmstet Foklscdcn 
Eftermjddaq afholdt »Warte-Raim- 
strup Herreds Mergelforbuud« Ve- 

ftyrelsesmødc has Gæstgivcr J. 
Brandt her i Von. Pack Grund nj 
Jsmndfættelfe of Nmuenmskincsn c,1’ 
lianende bar Mergelværket fmsct 

stille i nagen Tid, dog er der i dicsfe 
Tage fførstcs Uge af Mart-H an- 

kommet en hol Tel volske Akbejderu 
oq der lommcsr endnu flere den i 

Maanedem deriblandt ZU-—-40 Kniin 
der. Arbejdct fkal faa optages i 

fuldt Ontfang, og det er nok Me- 

ningen, hvis Zommeren bliver god 
med tørt Vejrlig, da at blive færdig 
med Forctagendet. 

Mergelen leveres viden omkring, 
belt ud jorbi Toftlund ad Allerup 
til, liqeledes til Skrydstrup, Vojens 
ogs Oder JersdaL J Fjor til den 

modsatte Side efter Aabsl og Ka- 

strap. 
Værket arbejder paa fjerde Aar 

og er et af de sttrste i Hertugdsmi 
merne. 

Habe-stets Beut Bes« vverksrtr. 
Formiddags den 7. ds. melxem Kl. 
10 og Jl skete paa Studerbro Sta- 
-sk 
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tion den Ulykle, at en af Range- 
rerne ved Navn Blunck under sit 
Akbejde blev ovetkørt og iik begge 
Veu must. Ledsaget af et Päk Los-; 
get kørtes den forulykkcde til Sacke-I 
based 

Den forulykkedc hcddcr Karl 
Vlunck, hans Moder er Enke oq 
bor i Gaaskærgade. Den ungeMasid 
havde faret til Søs og blot ver-rot 

sysfcliat ved Bauen i 4—6 Uger. 
Ved Eettiden afgik han ved Do- 

den paa SygehufeL 
Karl Blunck var kun 23 Aar 

gammel og ugift: men han hjalp 
med til at forssrge sin Mode-L 

.ertting. Gnldbryllup. Ei gam- 
melt agtværdigt Ægtepar, nemlia 
forhenværende Gaardejer Petetsolft 
og Huftku her af Vyen, kunde Tirsi 
dag den H. Marts fejre dercsGulds 
brnllup. De gamle, som nu begge er 

højt oppe i Halvfjerdserne, er ef- 
ter den lange Arbejdsdag endnu 
saa temmelig rsrige og raske 

Peter Holft er Beter-an fta 1864 

og var med paa Tilbagctuqct fra 
Zaum-vier Gan gjorde liele Felt- 
togcst med, og herom kan han ens-« 
tm sortcklle mangt og mein-L J de 

mange Aar, der er gaaet siden, bar 
han og hans Huftku dog albiqu 
foriaget, men med Tro paa »Nein-J 
tidcsns Tag« altid virlet mcd fvrs 
den gode danskc Sag. l 

At Peter Holft som en god dansk 
Mand altid er mødt frejdigt paa 

Valgdagen og bar afgivet jin Ziem- 
me, bar med Glæde notctes. 

Mild. Hedw. (Fl. Av.) Efter at 

Hcdcsopdmkningen i flere Aar faa 
qodt sont bar ftanet stille, ladet 
dcst un til, at dcsr iqcsn shl begon- 
des med Arbejdct. Til Forum-et 
komme-r der enDampplov fraBrunss 
pig. J Zølfted og Tykskov er der 
LW Tenmt tegnet til Pløjning, og 
i Abild 100 Demut, og der kommcr 
maafke 50 Demut til. Priscn pr. 
Tcmat er m Mark. Eftersom Jor- 
dcsn ftadig stiger i Pris, kan det nok 
lsnne Fig at dykke Beden, da He- 
den her i Abild er af meget god Be- 
7knffcsnbcd med Ler og Merael til 
Und-klug 

Gymuaftikkeu i Sinkt-spannt 
Berlin, 15. Mart-T-. J Landdagens 
Mode i Aftes erklærede Kultus-mi- 
nifterem at han havde givct Dr ham 
underordnenc Myndigheder Instruk- 
fer for at bringe derescptrwden med 
Senfyn til Gymnaftikundervisningpn 
i Nordslesvig i Overensftemmelse 
med Rigsrettens Kendelse af 20. 

Juni 1910, som Rigsdagsmand 
HansfensNøkremslle frgmdrog 

Som Folge hcmf kan Gymnastiks 
sorbud i Nordslesvig for Fremtiden 
kun qares gældende over for den 

skolispliqtiae llngdom 

For at imcsdekomme de mangc 
Foreswrnger km Innsikintcsreskercsdc 
Kunden hat Vi sctt os i Forbsndelse 
mcsd lldgiverne us kristelizs U klass- 
sifk Musik oa tjlbydesr tm folgende 
zllcusjflmsstisr dsheet Music-) til Ded- 

søjisde Priser: 

Den store, hvide Flok vi se. 
As Viskop H. Brorsun. Musik- 

as Cz Grim- Tansk og enge-Ist 
»Trist. Pris 25 

Faden-on 
Musik as A. Mome. Tanss og en- 

gelsk Teksi. Pris 25 Ets. 

Margarete-z Vuggesatig. 
As ,,5iongsc-nmerne« senrik Jb 
sen. Musik as E Grim. Dunst og 

eugelsk Tekst· Pkis L) Ct5s. 

Stein-securus Sind-U 
As Jekqen Mee· Musik as Ole 
Ball- Dansk og engelst TeksL 
Pris 25 Ets. 

Moskau-it 
Af Jvar Kirtcgaard. Musik as 
Jul Osiier. Dunst Tekst· Pkis 25 
Geists 

»Jet- Beim-M 
As Jeppe Aakiær. Musik as Carl 

Rielsem Dunst Test. Prii Mu- 

Isusbss for Mit-by 
As John Dahlr. Jndeholdende 
siritemmige Sange (for Sopran, 
Alt» Tenor og Bas) til Brug ved 
denf offentlige Gudstjenefte oq an- 

dre kirkelige Lejligheder. 
Fsrste Del. 60 Oktavsider. 
Jndbunden i Papbind. Prii soe. 

Andcn Del. 47 Oktaviider. 
Jndbmtden i Papbind. Priö Zool 

Dan. Luth. Publ. Hause. 

Kristeligt Folkebibliothek. 
,,Undektegnede forestaak Reduktionen af Kkifteligt 

Foltebibliothel, hoori foreløbig er udtommet følgende 
Bogen Augustin: Betendelfer. Bunyam En Pilgrims 
Vandrim. Annie Luras: Los i Mørket (En For- 
tælling fra den franststyske Ktig). Hie. Mejerk Paa 
Tokvet og i Vingaarden (100 Fortællinger fra det 

virkelige Liv). F. Godet: Bibelite Studier. Thomas 
a Kempis: KriftiLstekfølgelse Edw. Egglestom J 
Kampens Bulder. (En Fortcelling fra Amekitas Hel- 
tetid). 

Krifteligt Follebibliothek vil efter Planen ndsende 
dels Samlingek (indeholdende 3 Bsger), dels enkelte 
Bind —- saaledeö at det vil være overkommeligt for en- 

hvek at anskaffe sig samtligc Bøger — med det af For- 
laget en Gang satte Formaal: at udgine Hovedoærler 
og andre anerkendte gode Vækler as den triftelige Lit- 
tekatur i Folceudgaver til den billigst mulige Pris- 
laa de lan blive hver Mands Eie. Jea ital gøre mit 

Bedste for, at alt, hvad der bydes i Ktifteligt Falle- 
bibliothek, virkelig kun er ledig og afgjort ten stifte- 
lig Litteratur, fom kan bidrage til at uddybe og hsfne 
det aandelige Liv i vort Land. 

Efterhaanden som Foretagendet bliver kendt og 

flattet i videre Krebse, vil Forlaget blive i Stand til 
at ofte et stadigt folidere og smallere Udstnr paa BI- 
gerne. Paa Grund af den gode Modtagelse, Ifte Sam- 

ling fik, fremlom fanledes allerede Lden Satnling i 

solideke Jndbinding og trykt paa fineke og bedke Pa- 
pir, ligefotn ogsaa den sidfte Bog ,,J Kampens Vul- 
der« er twkt paa fint, glat Papik og indbundet i Hel- 
shirtingsbind 

Jeg bedek derfor oin at maatte regne Dem blandt 

Kristeligt Foltebibliothetö falle Venner og at maatte 

stole paa Dekes fremtidige Interesse og Stotte for Sa- 

gen. De vil itle blot selv have Gliede og Udbytte at 
Begerne men tillige den Gliede at væke mcd i Arbei- 
det for at udbrede Guds Rige gennem det tkntte Okd.« 

G. M ü n f t e r, 

Sogneprælt v. St. Lukas Kitte· 
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Jdet vi henvifer til ovenstaaende Meddelelse fra 
Hr. Pastor G. Münster, lom fokestaak Reduktionän af 
Kristeligt Folcebibliothel, tilladet vi os at gsre Dem 
bekendt med Jndholdet of de Bager fom hidtil et nd- 
spinne- 

1. Smalin 
Annie Lukas: Lys i M »Ist Fortælling fr- 

den franskitysle Kris. Jeg maatte tolle Gud for 
den herligk Stildring af den unge Kognde, fom ft- 
og fandt ham der er «L«·)set fxa set Haie«. 

Comtesse H. Kruth. 

John Bunyam En Pilgrsms Vandriuq. 
Tenne- Vog bliver aldrig sammel: thi alle de fom 

Erz-set den, findet jus: dekes Kompe, deres Sttid, dere- 

Længsel sg Maul afbildede i den. 
« 

C. H o r n b e c k. 

Augustin: B e ke n d e l s e r. Augustins Beken- 

delser hsker til de Bsger lom aldrig dIr Tet et 

Vereiningen om en as de ftsrste Wander, der nagen Sin- 
de hat leoet pas Jorden -— nedlkreven of ham felv. 

G. M ü n f t e r. 

Alle ovenucevute 3 fmuli iudbundue Liset, Diligit- 
nms 976 Sider kostet km- 81.50 J- Porto 20 Seit-. 
Enkelie Viad 65 Cent« fkit tilleudt. 

2. Sqmliug. 
Nic. Mejek; »Par: Torvtst og i Vingaars 

d e n«, 100 tristelige Fortællingesr fka det virkelige Liv. 

J Modscetning til de flesie lignende Samlinger er Pa- 
stor Nic. Mejeks Udvalg as kristelige Fortællinger i Be- 
siddelfe of den yppeklige Egenfkab, at deces Birkelighed 
et uimodsigelig godtgjort. Fortællingekne gsr et dybt 
Jndttyk ved dekes gribende Jndhold og lieh-ver ingen 
yderligere Anbefaling 

F. Godet; Bibelske Studiek I. Afd Profes- 
iok Godet i Neuchatel er en af de wdleste Stitkelser 
blandt den evangeliike Kirkcs Teologer i vor Tid Hans 
lætde, dybtgaaende Vaskkek læies af de teologisk stude- 
rende over hele Ver-den. J »Bist-like Studier» hat han 
ftugtbnrgjott jin omfattende Viden og sine dybe Tanker 

for Menigmand, soa enhrer kan jokftaa og fslge hom, 
og i Guds Ords Lys give-r han her, dssn Nandens Mond 

han var, fine Læsere Klarhed over Gude Rigcs ftskste 
Spqusmaal og Problemer, 

Thomas a Kempisx Krisis Eiterfslgelir. 
Thomas a Keim-M Kristi Citerfjlgelse ttænget hel- 
ler ikke til nagen Anbefaling. Den iremsiiller Livet i 
Sud faa rent og klart, den rwkket med fine dybe Tan- 
ker og rige aandelige Erfaringek den Dag i Das sont 
i de spanan AarhundredeH Tufinder og ntter Tusindet 
en san mægtig Hjælp til at leve et helligt Lin med 
Kristal, at intet Undek er, at den i dette Øjeblit et en 

af de meft udbcedte Bsger i hole Baden. 
8150 H- Pokts 20 Erim fu- sse s ists-the st- 

ser. Enkelie Bist 65 Tent- fkit Kunst 
Endvidere et txt-kommen 

Edm Eggleftom J K a m p e n S B ul d e r. For- 
tællinser fra Amerikas Vækkelfess og Geltetid 

Pris 65 Gent-, esee sum-et used es sf Sei-lis- 
setue tu 50 Cent- 4- Port-I 6 Tritt-. 

Jeg tror at kunne love, at ingen, som læier denne 
Bog, vil komme til at tede fig, man vil vist ikse lwqge 
den til Side met end htfst ntdvcndigt, fjr den er læst 
ud, og jeg trot at kunne love, at man vil ptise Cad, 
naar man hat læst om de forunderlige Bettelsa, den« 

historist iandfcetdige Stildrinset bereitet o-. 

Gjemlandspoitew 
Alle ovennævnte Bsger haves nu pas Lager i 

Dtuifh Linie-u Publ. cost-, Rai-, Iebt. 


