Hjemdal 1919.
v. Johan Jørgensen.

Januar.

Auktion.
Fredag den 10. jan. 1919, efterm. Kl. 2, afholdes auktion hos gæstgiver Jessen i Felstedskov
over jernblikladen fra det forhenværende motortærskeværk. Interessentskabet.

Lørdag d. 4.
Fra Felten.
Ifølge den preussiske tabsliste er løjtnant Peter Bruhn fra Skovbølgaard vendt tilbage fra
fangenskab.

Mandag d. 6.
Fra felten.
Gustav Hansens enke i Traasbøl har modtaget den glædelige meddelelse, at hendes søn Jørgen
er falden i engelsk fangenskab.

Tirsdag d. 14.
Fra Felsted sogn.
Ildebrand. I aftes ved 6-tiden lød brandhornets uhyggelige tuden her i byen. Der var opstået
ildløs i Loffs gård i Ladegård, der er bortforpagtet til Frederik Hansen. Hele gården brændte på
en lille lade nær, men heldigvis lykkedes det at redde alle kreaturerne og alt indbo. Der mødte
3 sprøjter, men de kunde ikke udrette noget, da der intet vand var i nærheden. Ejeren var lige
kørt bort en times tid før ilden brød ud.
En god fangst. Hos en landmand i Nørballe blev der i fredags af gendarmen beslaglagt flere
svin o. a. m. Værdien af de beslaglagte varer, som ejeren i går måtte levere til Aabenraa, anslås
til godt 10.000 Mark. Landmanden skal have hat et par gode hjælpere i Aabenraa, der besørgede
de lækre varer i slagtet tilstand til Hamborg til kolossale priser. Hele sagen blev opklaret ved
en kriminalbetjents snilde fremgangsmåde. Han havde købt et af de levende svin for 1600Mk.,
ligeledes var han med til at putte det røgede flæsk væk i halmen, da gendarmen kom.

Søges.
Til 1. maj søges en ung pige som Jomfru, samme må være kendt med madlavning.
Fru Bruhn, Skovbølgård, Aabenraa amt.

Tirsdag d. 21.
Møde i Felsted.
Beboerne i Felsted sogn indbydes til et møde hos gæstgiver H. Thaysen, Felsted, fredag den 24.
januar aften kl. 7, angående oprettelse af en håndværker og industriforening for Felsted sogn.
P. Lykke.
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Februar
Tirsdag d. 4.
Kinoforestilling.
Hos gæstgiver H. Thaysen, Felsted, torsdag den 6. februar. Begyndelse klokken 3½ og om
aftenen kl. 7½. Film: Terjepigen.

Husundersøgelse og beslaglæggelse.
A. og S. rådet lod forleden foretage husundersøgelse hos gårdejer Marius Skov i Nørballe ved
Felsted. Alt det forhåndenværende korn blev vejet, og den ham tilkommende part afvejet,
ligeledes 3 pd. Havre pr. dag til hver hest, men skønt han har 5 heste og plagge, fik han kun
havre til 3 heste. Alt det øvrige korn blev beslaglagt, også det utærskede, skønt
afleveringsfristen endnu ikke er udløbet. Hvilken adkomst har soldaterrådet i Aabenraa til en
sådan fremgangsmåde? Vilde det ikke være bedre, om den tog sig lidt mere af smughandelen?

Lørdag d. 15.
Smørrationen nedsættes.
Fra Landrådskontoret meddeles der os, at smørrationen fra den 16. februar af nedsættes til 50
gram pr. hoved om ugen, både for selvforsørgere og forsørgelsesberettigede.
En tro pige eller kone søges til 1. maj som vil malke og forrette alt forefaldende arbejde. For
en kone er der frit hus med have lige ved gården.
Gdr. H. Alsing, Skovbøl pr. Felsted.

Felsted sogn, onsdag d. 26.
Eftermæle.
Lørdag morgen tidlig afgik bolsaftægtsmand Lorenz Festersen i Tråsbøl, ved døden efter
længere tids svagelighed.
Født i 1845, havde han gennemgået de senere årtiers, som så mange af hans jævnaldrende. Som
alle nordslesvigske danske mistede han i 1864 sit fædreland, var så tysk undersot indtil krigen
1870, gik for at undgå denne og den tyske uniform, til Danmark, og aftjente sin værnepligt der.
Siden, da han var kommen tilbage, havde giftet sig og købt gården i Traasbøl, opnåede han atter
tysk undersåtsforhold. Som følge deraf havde han den sorg, at se sine sønner drage i felten for
en sag, der som alt tysk, var ham fremmed. Al den bitterhed, som disse unaturlige politiske
forhold affødte, hav han smagt i rigeligt mål. Men så fil krigen ende, sønnerne kom hjem.
Budskabet: ”Vi bliver danske igen!” nåede hans sygeleje og glædede ham. Men han nåede ikke
frem til sine ønskers mål.
Lorenz Festersen var en mærkelig stille lidet fremtrædende, ja beskeden personlighed, men
særdeles godt udrustet af naturen i enhver henseende. Han forstod sig på landbrug og mejeridrift
såvel som på al slags håndværk. I sine unge år mens han var hjemme og i Danmark, lærte han
meget håndværk ved siden af landvæsnet. Der drev han sin gård særdeles vel; men tillige sin
egen smed, hjulmager og snedker. Gårdens bygninger og maskiner er for en stor del hans eget
værk. Hans små opfindelser og forbedringer i hjemmet er utallige. Intet under, at samfundet
indså, at hans evner kunde gavne i videre kredse, Lorenz Festersen blev mejeriformand og
beklædte denne post i mange år med stor dygtighed og pligttroskab. Han tog del i kommunens
forvaltning, var menighedsrepræsentant og kirkeældste. Arbejdsom og beskeden gjorde han sin
pligt og gjorde gavn efter evne, og hans evner var store. Men i grunden ville Lorenz Festersen
helst leve og virke for sin lille familiekreds og lade verden 0thi han var en fredelig natur og
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meget indesluttet. Kun hans nærmeste fik et indblik i hans sjæleliv. De, der så dette, satte nok
Lorenz Festersen i rang med de bedste. ”Bed og arbejd” var hans uudtalte og uskrevne løsen.
Lorenz Festersen kom ikke frem til den dag, da hans verdslige ønske skulde opfyldes, Men han
nåede hjem alligevel.

Marts
Lørdag d. 8.
Levnedsmidler fra kongeriet.
Efter forhandlinger med det danske ernæringsråd kan der iflg. ”Nationaltidende” ventes afsendt
fra København til Sønderjylland: 10 tons smør, 20 tons gryn, 25 tons kartofler og 75 levende
kreaturer pr, uge. Forsendelsen vil antagelig meget snart blive påbegyndt.

Mandag d. 10.
Skovauktion.
I Kiding skove, fredag, den 21. marts 1919, formiddag klokken 9 over 100 bundter godt
bøgeudhug m. m. Mødested: skovfogedhuset.
Skovfoged Paulsen.
Felsted, tirsdag. Forleden nat er der ved indbrud hos landmand Jørgen Jessen på Felsted Mark
blevet stjålet røgede sager, levnedsmidler, klædningsstykker, linned og skotøj til en værdi af
henved 2500 Mark. Endog noget arbejdstøj, som lå på en stol foran landmand Jessens seng, har
tyvene taget med. Sporene fører til Graasten, hvorfra de sandsynligvis er rejst med skibet til
Flensborg.
Thaysens gæstgivergård, Felsted.
Felsted sogns sangforening
Afholder folkedanse og teaterforestilling af ungdomsforeningen fra Folkehjem Torsdag den 27.
marts. Fælles kaffebord til medbragte madkurve. Derefter bal for foreningens medlemmer med
indførte gæster.
Tirsdag d. 25.
Stationskøb.
Felsted, tirsdag. Hofjægermester, grev Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, der ejer Kiding gods, har købt
Kiding stationskro. Ifølge forlydende skal prisen være 30.000 Mark.
Onsdag d. 26. Lørdag den 29 marts indbydes til møde til oprettelse af en ungdomsforening
hos gæstgiver A. Bunde i Tombøl. Fælles kaffebord. Begyndelse kl. 7.30.
Flere unge.

April.
Torsdag d. 3.
Kiding station.
Kan fås til leje straks af en pæn familie, helst håndværker (snedker) som tillige kan påtage sig
stationsforstanderskabet. Ca. ½ ha land, hus og havejord, alkoholfri restauration. En
kreaturvægt og en del inventar medfølger. Alt godt i orden. En del arbejde kan fås på
hovedgården.
Skovfoged Poulsen, Tralskov pr. Gråsten.
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Mandag d. 7.
Indbrudstyveri.
Tumbøl, mandag. Fredag nat har der været tyve på spild på egnen, denne gang hos gårdejer
Christian Hansen på Steensvang ved Tumbøl. Foruden god klædning, et par benklæder og en
cykel medtog de en del fødevarer. Manden vågnede, da tyvene stod i soveværelset tæt ved
sengen, men disse forsvandt hurtigt med en del af byttet; en stor del lå rede, som de ville have
med.
Smørrationen nedsættes til – 40 gr., både for selvforsørgere og ikkeselvforsørgere.
Intet sukker til henkogning af saft. ”Å. T.” meddeler, at det i år ikke vil give sukker til
henkogning af saft. Ja, der er endogså mulighed for, at sukkerrationen på 1½ Pund om måneden
vil blive nedsat.
Husflidsskolen for Felsted og omegn begynder for drenge den 7. maj. Anmeldelser udbedes til
senest 1. maj til P. Jørgensen, husflidslærer.
Onsdag d. 30. Felsted sogn, onsdag. Husflidsforeningen for Felsted sogn og omegn holdt sin
årlige generalforsamling sidste søndag hos gæstgiver Thomsen i Felsted. Efter at regnskabet
var blevet fremlagt og godkendt, genvalgtes P. Hansen fra Slyngsten til næstformand. Til
distriktsformænd valgtes C. Hissel jr. Fra Tombøl, P Eskildsen fra Felstedskov og Nis Heissel
fra Tråsbøl. Det vedtoges at holde udstilling den 20. og21. juni i ar hos gæstgiver A. Bunde i
Tombøl og der valgtes flere komiteer. Husflidslæreren P. Jørgensen overtog på ny posten som
lærer i foreningen et år under de tidligere betingelser.

Maj.
Torsdag d. 8. Ved vor bortrejse fra Kiding station, undlader jeg ikke at sige samtlige
funktionærer ved Aabenraa Kredsbane min bedste tak for al imødekommenhed; alle naboer
som vi har haft omgang med, hilses på det venligste, I særdeleshed takkes Hr. godsforpagter
Lauesgaard og frue samt gårdejer Hr. Andreas Johansen og frue for deres altid beviste
tjenestefærdighed, og jeg håber, at samme godhed overføres på min efterfølger Hr. Sibbersen.
Traasbøl, d. 6. maj 1919, Hans Matthiesen.
Auktion.
Torsdag den 22. maj 1919 fra om form. Kl. 10 af lader Nis Hansen i Tombøl hos gæstgiver
Bonde i Tombøl bortsælge inventaret af den af ham købte ejendom såsom: En radsåmaskine,
1 hesterive, 1 hakkelsmaskine, 1 tærskemaskine med halmryster, 1 2-stolet fjedervogn, 1 gig, 2
arbejdsvogne, 1 arbejdsfjedervogn, 1 rejsevogn med char-a-bance-stole, 1 ajletønde,
2 ajlepumper, 1 enkelt og 1 dobbelt radrenser, 2 sackplove, nr. 6 og nr. 7, en sæddækker, Vogts
patent, 1 let harve, 2 tromler, 1 skovslæde, en del arbejds- og luksus-seletøj, mejerispande, 2
får med lam, 7 høns, 1 et års gammelt føl, 1 2-års plag, 1 griseso, 5 – 6 heste (hvis salg af
sidstnævnte ikke finder sted inden). Endvidere: 1 roeoptager, 1 bredsåmaskine, 1 sæddækker
til 3 heste, 1 dobbeltplov, 2 faetoner, 2 svære vognmandsvogne, 1 lav og en høj gig, 2 tostolede
fjedervogne, 1 ringtromle o. m. m.
Kredit efter betingelser.
Tombøl, d. 13. maj 1919, Knuzen, auktionator.
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Fredag d. 16.
Offentligt møde.
Felsted sogns arbejderforening afholder møde lørdag aften den 24. maj, præcis kl. 8 hos Hans
Thaysen i Felsted. Dr. Houborg fra Haderslev har lovet at tale. Alle danske mænd og kvinder
over 18 år indbydes. Efter foredraget fælles kaffebord med bal for foreningens medlemmer,
(Madkurve medbringes). Entre 50 pg. Nye medlemmer optages. Den blå sangbog bedes
medbragt.
Bestyrelsen.

Lørdag d. 17.
Bageri til salg.
Mit i Felsted beliggende bageri, i en stor kirkeby og ved station, er til salg straks. Nærmere ved
henvendelse til bygmester M. Nissen, Felsted.

Mandag d. 19.
Røvere på færde.
Felsted sogn, lørdag. Forleden nat øvede 3 bevæbnede personer indbrud på Krusmølle. Sønnen
mærkede uråd og gik ned i møllen. De 3 tyve forsvandt skyndsomt gennem et vindue, men da
Frederik Møller satte efter dem, afskød de tre skud efter ham, dog uden at ramme.

Tirsdag d. 20.
Røvere sydfra.
Felsted sogn, tirsdag. De tre røvere, der forleden øvede indbrud på Krusmøllen og skød 3 skud
på sønnen her, er nu blevet anholdt, den ene var fra Flensborg, en var fra Berlin og en anden
helt oppe fra Lepzig, men alle havde tilhold i Flensborg.
Hos Graus enke på Felsted Mark mærkede man sidste nat, at nogen rumsterede på loftet.
Gendarmen blev tilkaldt og fangede en tyv, der kaldte sig Behneke, og fortalte at han kom fra
Ukraine. Den anden undslap og medtog karlens støvler.

Torsdag d. 22.
Stor kinoforestilling.
Hos Hans Thaysen i Felsted søndag, den 25. maj med udsøgt program. Blandt andet Asta
Nielsen i et af hendes glansnumre. Begyndelse for børn kl. 4, for voksne kl. 8.
Hertil indbyder Thaysen & Andersen.
Juni.
Lørdag d. 7. Felsted.
Indbrudstyveri.
Forleden nat er tyve trængt ind i Thaysens kro her i byen, hvor de har stjålet for over 1000 mark
linned. Gerningsmændene, 2 mænd og 1 kvinde, menes at have taget vejen til Aabenraa, hvor
de har forsøgt at sælge tyvekosterne.

Mandag d. 16.
Husflidsforeningen.
For Felsted sogn og omegn afholder sin årlige udstilling, søndag den 22. juni hos gæstgiver
Andreas Bunde i Tumbøl. Efter udstillingen bal. Hertil indbyder venligst bestyrelsen.
Sælges.
1700 ankerpropper og 1200 gode propper til flasker er til salg for 30 pg. stykket.
Fr. Johansen, ølbrygger, Stensvang ved Felsted
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Dansetelt.
Et stort dansetelt er til salg.

J. P. Christensens enke, Tombøl Station.

Felsted, mandag, d. 28. Markudflugt. Lørdag eftermiddag foretoges en vellykket markudflugt
her ved byen. Markvandringen havde bl. a. som mål nogle markforsøg hos gdr. Jørg. Staugaard
på Felstedmark. Bagefter holdt konsulent Hansen foredrag om plantesygdomme o. a., man
havde set undervejs.

August.
Tumbøl, lørdag d. 2. Hertuginden af Graasten plejer hvert år under sit ophold der at aflægge
besøg i gartner Jensens have. I torsdags besøgte hun sammen med flere damer af sit følge haven
og beså med interesse de mange sjældne planter, særlig stauderne, hvoraf hun bestilte en hel
del, som til efteråret skal sendes til slotsgartneren i Primkenau. Også kunstvævningen i stuerne
vakte hertugindens beundring. Hun betragtede ligeledes statuen af ”Landsoldaten” og ville have
at vide, hvor dette monument stod.

Arbejderfamilie.
Søger til 1. november en dygtig og tro arbejderfamilie, hvor konen vil varetage
kreaturbesætningens pleje og malke 14 køer og manden forrette al forefaldende arbejde. Godt
hus med stor have tæt ved gården. En del brænde leveres også frit. Løn efter overenskomst.
Peter P. Hissel, Tombøl pr. Felsted.

Traasbøl, lørdag d. 30.
Indbrudstyveri.
Sidste nat er der hos gårdejer Lorens Lorenzen i Traasbøl bleven øvet indbrud, idet tyvene er
gået igennem et vindue, som de har åbnet ved hjælp af et stemmejern. De har opbrudt et skab
og en kiste og stjålet en hel mængde herre- og dametøj og støvler, hvorefter de er gået ud
gennem havestuedøren. Ude i haven stod et par støvler, og bøjlerne, som tøjet havde været
ophængt på i skabet, lå spredt rundt i haven. Det kedeligste er, at det er familiens bedste tøj, der
er stjålet, medens tyvene havde ladet det gamle tøj blive tilbage.
I fjor blev der hos samme mand stjålet 70 – 80 pd. Flæsk og i efteråret en kvie.

September.
Skovbøl, mandag d. 1.
Indbrudstyveri.
Hos arbejdsmand Asmus Petersen på Skovbøl Mark har tyve lørdag formiddag øvet indbrud,
mens manden var ude at kløve sten og konen ude at sanke aks. Tyvene er gået gennem vinduet
ind i sovekamret, hvor de har taget en tegnebog med et pengebeløb og et par støvler. Ethvert
spor af tyvene savnes.
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Felsted sogn, manddag.
En bøde på et forkert sted.
Gårdejer J. Festersen fra Højbjerg ved Tumbøl har fået et straffemandat fra kredsbaneforvaltningen, for en dag at være kørt i anden klasse fra Tumbøl til Felsted på en billet til tredje klasse.
Festersen har imidlertid den dag slet ikke kørt med småbanetoget, da han netop var i Danmark,
hvad afstemplingen på hans pas fra Farris beviser. Hvem der har kørt på hans navn, er ikke let
at få at vide, så småbanen får vel næppe bøden inddrevet.

Fredag d. 5.
Ekstratog til Aabenraa.
Ved den store sommerfest, som den nyoprettede forening ”Haabet” afholder på søndag i
Thaysens kro i Felsted, vil der afgå et ekstratog om natten klokken 2 fra Felsted til Aabenraa.
Toget holder ved alle mellemstationer.

Felsted sogn, torsdag d. 11.
Uheld ved motor.
Fisker Thomsen i Felstedskov fik tirsdag morgen, da han ville sætte sin motor i gang, et slag af
motoren, så hans håndled blev knust, og han måtte søge lægehjælp.
”Fokken ind”
Er der flere af bønderne her på egnen, der har fået. De dejlige september dage vi har haft, har
bragt høstarbejdet et vældigt skub fremad. Endnu er der nogle der næppe har ophøstet, men
meget godt sommerkorn er kommet godt i hus. Tærskeværkerne vil snart brumme deres højsang
ved gårdene.

Husflidsskolen for Felsted sogn og omegn begynder for voksne den 11. oktober.
Anmeldelse må ske til 8. oktober til husflidslærer P. Jørgensen, Slyngsten.

Oktober.
Tumbøl, fredag.
Slemme tab.
Da enkefru Hansens karl her fra byen i tirsdag var kørende til Sønder Hostrup til bryllup, blev
den ene hest pludselig syg og døde kort efter. For få dage siden havde samme det tilfælde, at
en ko faldt i et lille brandhul og blev så ilde tilredt, at den måtte slagtes.

Fredag d. 24.
Tyveri.
Hos kommuneforstander Carsten Nissen i Felsted er der i nat bleven stjålet 2 heste fra stalden,
5 sæt seletøj og en Faeton. Der er intet spor af tyvene.

Lørdag d. 25.
Et års-lam.
Er bortkommen. Om oplysning beder Felsted Stationskro. Tlf. 11. Lorenz Thomsen.
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Tombøl, torsdag d. 30.
Foredragsmøde.
Højskolelærer Knudsen fra Snoghøj holdt i søndags aftenforedrag i Tumbøl kro om
højskolemanden Christen Kold. Efter foredraget oplæste han nogle stykker og høstede megen
bifald af den talrige forsamling.
I blomst for anden gang i år.
I gartner P. Jensens have står der i disse dage en del orientalske valmuer i forskellige farver i
blomst. Det er anden gang i år, at disse valmuer blomstrer. Som følge af kulden er farverne
næppe så smukke, som de var i foråret.

November.
Onsdag d. 5.
Stikbrev.
Der er udsendt stikbrev efter en 34 år gammel skriver, Hans Chr. Hansen fra Felstedskov. Han
har sidst været bosat i Hamborg, hvor han har gjort sig skyldig i tyveri.
Landudlejning.
Fredag den 31. d. m. om efterm. Kl. 1½, lader gårdejer Jørgen Eskildsen i Traasbøl 30 – 40 tdr.
land offentlig udleje til græsgang i 10 år. Reflekterende bedes inden auktionsdagen at indhente
oplysninger hos ejeren. Auktionen afholdes hos gæstgiver J. Christensen i Traasbøl.
Bovrup, den 11. november 1919, J. Michelsen, eds. auktionator.
Felsted sogn, fredag d. 14. Kommuneforsamling angående levering af korn til småkårsfolk.
Forleden aften var der sammenkaldt til møde i Tumbøl kro angående levering af korn til
småkårsfolk. Murer Wyrtz, en indvandrer, mente at kunne forlange 6 tdr. korn til hver
husholdning: 1 td. hvede, 1 td. byg til gryn og 4 td. byg eller blandsæd til et svin; andre forlangte
kun lidt. Gårdejer Hans Nissen tilbageviste energisk er så stort forlangende. I den nærmeste
fremtid vil der ske store udskrivninger også til Flensborg, da byen ikke mere modtager noget
fra syd. Vel skulde småkårsfolk have korn, men da de fleste nu omtrent havde deres svin fedet,
kunne der ikke forlanges så store kvantiteter. Forsamlingen skiltes, uden at der blev taget nogen
beslutning.

Tumbøl, fredag d. 21.
Kornfordelingen til småkårsfolk.
Murer Wyrtz fra Tumbøl meddeler, at han ikke, som meddelt i fredags, havde krævet 6 tønder
blandsæd til en gris. Der er i alt bleven foreslået fordelt 14 tønder hvede, 12 tønder byg og 40
tønder blandkorn til i alt nogle og tyve familier. Wyrtz meddeler, at han er kommen hertil fra
Danmark.
Skolemøde.
Lærer Knudsen Elbjerg kom hertil i søndags, og beboerne blev i hast sammenkaldt til møde i
Tumbølkro, for at drøfte sagen om en foreløbig ansættelse af en lærer i Tumbøl skole, der er
helt uden lærer. Lærer Knudsen Elkjær holdt et udmærket foredrag om børneundervisning efter
Kolds metode. Der blev sunget en del sange før og efter kaffeboret, og flere af beboerne havde
oret. Ved ellevetiden sluttede det vellykkede møde.
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Torsdag d. 27.
Fra Tombøl.
Ved naboers hjælp er det lykkedes mig at fastslå, hvem der ved midnatstid fra 18. – 19.
november borthentede mine lange støvler. Jeg anmoder vedkommende om at bringe samme
tilbage, hvis ikke opfordres samme dertil under navneangivelse i Hejmdal.

Lørdag d. 29.
Fået sit køretøj igen.
Det meddeles os, at Carsten Nissen i Felsted, hos hvem der for nogen tid siden blev stjålet et
par værdifulde heste og en damefaeton, nu har fået sin ejendom tilbage igen. Hestene og vognen
var landede i Neustadt i Holsten. Tyvene var altså også i dette tilfælde sydfra.

December.
Mandag d. 1.
Ny lærer.
Beboerne i Tumbøl var i onsdag aften forsamlede i Tumbøl kro for at drøfte ansættelsen af en
lærer ved kommuneskolen. Lærer Knudsen Elkjær fra kongeriget blev foreløbig antaget.
Desuden er der nok udsigt til, at de tyske myndigheder også vil ansætte en lærer her, så nu er
vi ude af den nød, lærermanglen bragte.

Ringriderforening.
Hvem der har interesse for at få oprettet en ringriderforening for Felsted og Ensted sogne
indbydes til et møde hos gæstgiver H. Thaysen, Felsted, søndag den 14. decbr., eftermiddag kl.
4. P Knudsen og J. Hansen, Felsted. Jes Jepsen, Støbbæk, og P. Petersen, Røllum.

Tumbøl, fredag d. 12.
Uddeling af tøj fra Danmark.
Uddeling af tøj fra Danmark til Felsted og Varnæs sogne er nu tilendebragt. Det var et stort
arbejde, først at dele det mellem 2 sogn, siden til 5 kommuner i Felsted sogn, og sidst til hvert
hjem, idet også alle tjenestefolk har fået deres del, endog de russiske fanger blev ikke glemt.
Alt var nyt væv til undertøj. Danmark fortjener stor tak for det uhyre arbejde og de uhyre
værdier, der bortgives.

1000 mark.
Belønning betales til vedkommende, som giver mig oplysning om en rød kælveko med anden
kalv, som er bortkommen fra min stald natten mellem 12. og 13. d. m.
Fru Marie Iversen, Felsted.

Mandag d. 29.
Ejendomssalg.
Forleden solgtes Strandkroen af ejerinden, enke Anne Petersen i Aabenraa, til tømmermester
Poulsen fra Holsted. Købesummen er 12.250 Mark. Overtagelsen skete straks.
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Dødsfald.
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