
Hönderigllans 
IITyskerO Brev fta Nordsleövig. 

Det vidt udbredte sydtyske Blad 

ErankfurterZeitunM indeholder fra 
Iid til anden »Breve fra Notdsless 
Mk J det sidste af djsfe Breve, der 

et dateret: »Rødding iOktober«, stri- 
Iet den tyske Forfotter blandt an- 

set: 
.Frimenighedernes Medletnmer 

rekrutterer sig for ftørfte Delen af de 

mdflesvigske Landkommuners vol- 

flnerede Bondestand, der staat paa 
It forholdsvis højt Dannelsestrin, og 

isg har oplevet hsjt interessante Ti- 
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·- E kjæn postonz cunrciors 

LUTZQ Zå F- IIURETMIA 
"-· uek !s wiss-le Hing-sti- Hunger 

190 P Z-. IHJ JZ. 000 Tun. 70.000 fikt- 
Ves- ·« ssste hurtioste og esoqanwste skibe. 
A.z.; ir Nov. l7. Doc l.1)ec.3. 

cAH EPATIIIA Ocvdesskkued 
JJ hilfs. .- HIJSO Ton- 

IS -: IT s« r st Cis-— Zgh :(i psa sue-I 
.-'.k gar-r December 4. 

cost jij knysstors L—uktigs nys Das-speku- 
cÄ EXÄIÄNlA T- e Thus-Turban 

O ad hing. 20. 000 Ton- 
skc-,-. c- nuværemls fressen-et Osmpskity 

Afgaak Docetnbor Il. 
IV E R N IA kocht-ei skkusy 

600 Poet laus. l4,100 Ton- 
Iststs Dampskld Iom no aigsar irt Zettel-, 

Afsaak December Its- 

cAMPANIA wom- sma) 
stor. Zog-ad Ins-W. 

020 keck tin-. 30.000 liest-W- 
Akshsr December 15. 
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II« hat inicxspkss Hau- 
chser »L- svsf ask-Ins j 
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-«;« l'o«n -11,««,« l'.u«k TI- 
-Ik ..« ·· ! spitz-« ji« s, 

F)««W' (Z·«'- fri? -«--U v-: 

ssk«!.’!—« Ists-» «« p!.y·.«I 
dis( tun-ihn- Hsrs k’-—i:, 
ils rit kjsl o !- :·s «s«k«s" fl ’- 

»Ika Zum Lksu k« tun-T 

til Hi Lunis-tut :«- 

»Hu-tust um«-i li«;k.-k. R-« 
——«111«-k W! XII-— Uhin 
«I,’:k- Lytrkx (·.iH’·-«;; 
Xk.-71t-. 

Parket 

ucxv L Anv- 
Poumain Pens 

lUuunMjss PHH »s- Wi-- 

Jst-lij tUsr —kc««t"::-- l·::: 
.ihuins1i-qui« sämme 
Hmnss jwt Grund cis 
«IE s Luth Hirn-« »Um 

kkkoslinrlps i »in-»st- an- 

ijen l«’»nnt-ijn l'·-« Var- 
mssnkra l)-«r·-S bis-zerlu- 
ug Lufwa Udvjclelse 
i Beholslkrpn presse-· 
pkke Blækkikt ud i Tit 
f««rselska«alo-n. nmus Pen 
neu er i Den-s Lamme- 
alr pas Grund its tho« 
Lucky (,’nrve. Saft «the« 
Pakt-ek« or en renljg og 
tjenestdygtig Pen. 

Las-i den vjso sig vocj 
Brug. Beil 1)0r081(ob- 
mand om on Pauker Pen. 
swigor lum dem ikke 
sue send os bang Navn 
og ri vjb sorge kor, sit- Do 
kaak en til tri Pkove i 10 
Disse- 

Bukg dem i 10 Dass 
Ha- der-am Do or M- 
tmäs Iw- Dsnsous Ds 
an »Hu-am —1wb M 
Tolv Tusincks at clo bod- 
m Ksbmsntl l Land-et 
tokhsactloss Partei-ways 
M II 50 os opsmä 

Nr. DIE-Its Bill-let 
sont-trot, kostet 02 50 

Jos vll oW solitCilo Ratt-los as en nyt g 
Lokomo- Deviee vod 
Uoüt Don at on 2 
Gent-S Umstle striv 
ofte- tti Provvcoupon 
QDHH 
ask-. O- Uns-Im fis-. 
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mer i Skrupe, Agufkov og Bovlund 1 

nridt iblandt disfe opvakte og intel- i 

ligente Mcend og Kvinder. Denne « 

grundtvigske kirkelige Retning bar its 

ke noget med Hovedhængeri og Ver-f 

densfremmedbed at gøtc· Glade og« 
fotetagfomme skuer disse kraftige 
Mænd med der blonde Skæg, disse 
kcernesnnde. friske Koner og Piger 
udi Vordem Deres Religiøsitet er- 

faft og nløfeligt knyttet til deres Kret- 

lighed til den danfke Nation og til 
deres ftolte bokgerlige Frihedskærligs 
bed- 

Der findes ingen Landadel i Nord- 

slesvig, den nordflesvigske Bande fid- 
der fri og uafhængig paa sin nedars 
vede Fædtenegaard, og de veldyrkede 
Marter-, den prægtige, velnæredeJ 
Kvægbesætning aflcegger Bidnesbytd 
om Eiernes Jntelligens og skonomii 
ske Dygtighed. 

Tjeneftekarle og Tjenestepiger be- 

tragtes ncesten fom Medlemmer af 
Familien, og der fpores ingen social 
Kløft mellem Herfkab og Tyende Der 

hersker en udftrakt Gæftftihed hoss 
disfe Banden der ikke oil vckre an- 

det end frie Banden og fom er stol- 
te af deres Stand. Jeg bar blnndt 

disse grnndtoigske Bønder sundetFolk 
med stor Jntelligens og ined ligefrenk 

"forl1.wsende Belaestlied, og jen man 

jtilstacy at det danske Parti i Nord- 

.slesvig her mader over Fiasrnetroos 

per, mod lwem alle Fortyskninqxziors 
søn med Magt eller List vil værc nd- 

.figtslafe for noversknelige Tider. 

Det hat berørt mig som Tyiker 
spinliFL lmorledes man i disfe Firedse 
Ydønnner om Vor Nation og Negerinn 
,,Jeg begriber ikke«, fagde en gannnel 
graaskasgget Bonde, med lmem jeg 

«bavde fordybet inig i en indgaacnde 
politifk Inmtale, ,l)oorledek den tn 

iske Regering kan tro at vinde o-: for 

Tyskland med faadanne M i«dle1 fnn 

ide, der anvendes her. Tet er ak- 

«knrat, som om man mente, at man 

knnde ,,prygle« as til at blive Tyfkes 
ske. Grceniepcelene kan man med Vold 

jlytte mod Nord til Kongeaaem man 

Ikan paalægge os Scatter og Byrder 
fog ftikke vore Sonner i preussifke 
’Uniformer, vort Sprog kan man 

ibandlyse af Stolen og Statskirken, 
men vort Sindelag og vore Hier-ter- 

Idem kan de preusfiske Magthavere iks 

jke rsre ved og ikke angribe Der h-· 
zter de preusiiske Gendatmetz og 

zAmthorstandeteT ja felv de kongelis 
ge Henker Lands-anders ogRegetingSs 

Yprcesidentens Mast og Jndflydelse 

pp- 
I Mmcltsnden — En Heim-and 
vMI. AU) Da forledcsn Arbcjdisnmnd 
Peterscxråchndom i Gnllehng brasnd- 
te under Sinken-J Fraværelfe, rcddedc 

.«11«chui-«mnd Hans- Truclfcn under 
stor Liuszfarc og brasndinch over hc 
le .8i1·kwpe"·. den 8’ Ilar mle Eka 

Zørcnsen ou Pctcrfcngs fovuth Bøm 
nd of disk brasndvndc Husx To Gange 
trwngte ljan ind gcnnem Vindnel nxi 

søzxte famlendc asnnem Nonen eftcr 
Vorncsncx To lmn for nndezk Man-J 
var trænat ind for nt reddcfdcn gam 
le KOM, som han fandt liggende be- 

vidstløs paa Guloet, asfknr Quer-m 

hat« Tilbagevejcm saa hnn felv nmats 
te baue «sig en Udgang. Derefter styri 
tede ban bevidftløs samtnen. Efter 
Ljevidners Beretning vilde baade 
Bømene og den gamle Kone veer 

indebrwndte, hvis ikke Truelfen hav? 
de grebet saa rast ind. Enkens Til- 
stand er imidlerttd betænkelig, da 

hun fom Fslge af Angst og Skrwk 
fik en flem Nerverystelse. Den tapre 
Redningsmand felv fik saa mange 
Saat, at han vil være arbejdsudygs ·- 

tig for længere Tib. 

Hadertcen —- Fireldte, bestrt 
kdeti sm! Den 21. Okt. om Afte- 
nen holdtes i Teatret et Msde, hvori 
til der var mtdt henved 150 Perso- 
nen og ved hvilket en Frsken Jarms I 
fra Hambotg talte om den daarlige « 

Læsning. Frsketren udtalte bl. anbet: , 

»Fort-Ihre, befkyt eders Bsrnl J , 

istger for betet legemlige Bel. J hol- ( 
verdantllatlækewsetdygtigtt 
s sinkt-er efter at opdrage dem til i 
Jede Meint-steh oq J forisgei der- 1 
for oqiaapaaathowedembortefkas 
flet Selstabx men eet hat J hidtil « 

merkt J bät last for lädt Werke z 
til Sellkai med daarlise Btgerz J 1 
bar anderm-them Birkningen af go- j 
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t 
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Ie on Muse Hist-riet m edets 
W Wi« 
sit- athave advakdt for den haar- 
Motms os Wt et Autor-A 

se sig sammen, da det dreier lig em! 
Iet herein-, Forældrene bar, deres 
Peru. 

Tender. — Uhelbredklig sindssyg. 
Hernærende Kredsudvalgssetrexær 
Mariens blev for to Aar siden sat 
fast som sigtet -for Underslæb ogFalsk. 
Det oplyftes under Forli-arme, at de 

svegne Belieb fm de fidste 5 Aar løb 
op til 25,000 Mart alene af Kredizs 

fygekassens Midler. 
Hvad der senere er oplyst om Be- 

dragerens Forhold i tidligere Aar, 
et ikke kotnmet frem for Offentlighci 
den. Derimod vakte det Opfigt, do 

Monden pludselig skiftede Opholdss 
fted fra Fængsleti Flensborg til 

Sindssygeanftalten i Slesvig. Endnn 
mere Opsigt vil det fandfynligviss 
vække, at Mariens, skønt han lever i 

fin Families Skød iHamborg, nu at 
Anstaltens Autoriteter er erklære1 
for uhelbredelig sindssya. Da mar 

ikke kan straffe en vanoittig, vil Retsss 
sagen icnod ham ventelig blive hervet 

Tone Inaa lnsllage5, san ineget mes- 

re sein man deroed war qlip af er 

Oplniizing mn Monden-H Jsorliold til 

de dansfe Optanter lier i Eanen im 

en Zins-I Aar fide-L orn lniis Mist-- 

linlied der demang ynnedeis adskillth 
Te: knn nasplie feile. nl e:: indgaaerk 
de linderinaelie i denne Netning km 

lnnskt eller fund-e lieh-le ndskjllxsx 
Stuf tiä Vejc as eiserztlix Interesse 

lmeiner »Ves1slee;sis;«3 Txdcndek 

Vojens Omcan —- Fm Landlmt 
act. lsl Rai Til Zwei-i- for, at n 

nn er nde over zllcidjen nf Oklodjr 

simar der essdnn e::felte Eteder e- 

FTel Flor-: paa Winken Tet er des 

sen llndtnnelnr »mit« en Max-d M 

spaa Gmel-. sin ejer en sterre lsinnsd 
Zlmr Fi« Lassxs use Zandsynlighedei 
staler ineft for, nt al den Eil-d oil lili 
Uns edel-Jan da det jo kenn-et- neeiiei 
lnnsr Tag. 

VII Grund OF del Madizic Beil 

er man fnn san Zteder fastde nie-« 

Rixgskrdem det er ogfaa tun san 
sont liar diartoffeloptagningen tilen 

debth Roelzøfien hat for saa oid1 
tun beayndt, sont man hak taget et 

ILæs hjem efterhaanden til det dagligs 

)Brug. 
; Stett-biet Indes-erd. (Hmd.)Søni 
dag den 17. Okt. jordfæstedes pac 
den herværende Kitkegaard Hjulmas 
get Anders Jeffen. J Hjemmet bat 
FrimenighedsprceftJørgensen enBIm 
inden den gamle Heedersmand under 
Klokkeklang blev bauten op til Frimes 
nighedskirken. Den ny smukle Flikke 
var nassten fyldt af det store Følge 
Eiter Afsyngelsen af en Sol-ne talte 

Pastet· Jømensen varint og inderlig 
om den aldedes Trost-tin Seneke tali 
te Pastor Tlmde Petersen as Habers- 
lev om den store Trofaitlied, der nat 

saa kendeteanende for den asdøde Ter- 
efter fort-ettede Pastor Jørgenien 
Jordpaakastelsem og Liget batest- op 
pac- Kirlegaarden Sognekirkensslloks 
ker tav, men til Gcngcvld lød Frintes 
nighedskirken-3. Det var den sørste 
Jordefcerd, der foregik fra den nye 
Kiefe. 

Ttnder. —- Til AdvatfeL Der op- 
tmsder ifl. «Vestflesvigfk Tidende« 
den sidste Tid trindt omkring paa 
Markederne i Hertugdsmmerne tyike 
Heilehandlerey sont ever Bedragerier 
paa den Maade, at de betaler en 

Rest af ji«-bestimmen med en Vekiel, 
iom ienere viier sig at være usælgei 
Tig. Bedrageriet er lykkedes et Par 
Gange her paa Markedet. Forleden 
Sag er en af disfe Hesteprangere 
ileven anheldt i Frederiksstad hvor 
Mpet var Mkedezi to Tilfælde. 
Der ital ekslsteke et helt Komplot 
If den Art Gavtyve, iem maaske, 
mar det kommek til Stykket, slet itke 
tm Masse-. 
« 

Uterus —- Slenme Mai-iso- 
tee. (Dbbpst.) Bed et Bryllup, som 
Ifholdtes den Is. Okt. ho- Gestal- 
IerLyckithchjhkomdettil Glass- 
naal paa en heilt uventet MaadeA 
Zeit Wem-beiden, sein en Tid 

pos- tmm do- Mkssk W 
Mk M teifeibrtstcm el· 

It eishavde i den Inlednina deut- 
et en Del. M W H 

gæsterne fik Saat i Hovedet samt en 

iblødende Næsr. 
Omsider blev Gendarmen sra Ul- 

lerup l)entet, og først da han kom- 
skaffedes der No til Bese. Telesons 
arbejderne bar alle Tienestehue og 

Trøje 
Ulkcbel Forhindrct Kotyveri. —- 

i(rbbpst.) Da Pius-: hos Gaokdejcr 
sorgen Sclnnidt i Bunds-mark for- 
leden ved Middngsstid sknlde ud for 
at malte, sna hun, at en as Køerne 
var paa Vej til Seitderbora, trukkel 
af Eted af en nkendt Mand. Hirn løl 
bagefter og raubte efter Tyven· De 

Ker harte den kendte Steimne, strit· 
tede den imod, og da Pian nu ind- 
lientede Monden, slap han Kotøjrer 
on løb sin Vej, efterladende Koen i di 

rette Heender. Sagen blev meld· 
til Politiet 
W- 

Sluespillesindcus Bekkndelis 

Blandt de berlinske Sknespillör 
inder Var indtil for fort Tid siden in 

igen san knad og munter, innen mer« 

nndet for sin Sinikhed end Hednjgisnn 
Ziel On nn er den livline Innre src 
Zcenen linessnn den dmxsie Huld-J 

«fa-lle Anna Lin-Ofen bleven religiøs 
Enntt dg lsnr iurfnge Teatret 
E Fette, at en fejre Efnefuillerinde 
Der nied Lin dg Eilel nif up i fis 
,.xs1n;st, idrlszder Ece1:en for iin Tro- 

;Elyld, er et Problem, sont Binden 

Eunderlaster den mesl dnlsiindige Drei 

steife Professor Wilhelin Ofmmli 

·il"senj·er end onsnn Liegidenlseden ex 

jlirunjf i ,,«Bet·ljx:er InnelilntVZ inw- 

zimn fester vissfolo,s,ist« nt fortan 
; List:·-s-:Idei·c« i Lilinindelikshed es 

weis lserlinife Sineipjllerindeis i Eies- 

zdeleisded 
,,.(lristeliqt anblnd« fix-just i den 

ne Forbindelse1 
Oedsnis Wnnnel din- Uasret under 

«s:s.s«!.s nun-ne In tewienisis oq link Inei 
lius« Fisjinccsnlied ndtnlt sig otn jin 
Wunde til at forlndc Zeenen 

,,-sZuorlede-:i git det til« spurgt 
en Journnlish »at De san plndfelis 

iorlod den Kunst, der bar indbrag 
Dem saa megen Paaskønnelse og sas 
megen Ære?» 

»Teater og Ære?« svarede Hedvis 
Mangel »Den, der bar saa helt os 
ndelt vtet sig til Scenen sont jeg 
maatte til sidst gewunden Det ei 

vel ikke for szeks Skyld, det heddei 
om Teatret, at den, der forsvcerges 
sig til det, hjemsalder til Forraads 
nelse?« 

»Men hvorsor kam det foa pludses 
ligt?« vedbleb Journalisten. 

Hedvia Wangel bestked paa det ivi 
rigstcn at det var sket pludseligt 

«Allerede for to Aar siden satteds 
seg den Beilutning at forlade See 
nen og Ver-den og tret-de i niin Fiel- 
iers Fodipor. Pan hnilken Mandt 

zdet ital ske, ved jeg dog ika endnn 
qutet onl, at feg vil trwde ind 
»Frelsens Hei-NO smnrer iniidlertjt 
nl Grund. Jeg hat gnnsfe viit del- 

taget i deres Meder — det var der, 
jeg blev vnkt —- men »Frelsens Hier« 
er ingenlunde min Ledeitierne Den 
Forvandlitig, der lidt eiter lidt er 

soregaoet med mig, fandt sin Nasring 
ved deres Bedemøder. men derfor 

stænker jeg dog ikke paa at slaa ind 
span deres Veje. Gud afstikler mig 
nok min Ves. Jeg vil folge Mississ- 
jeg har hart hans Rest Naar han 
kalder mig, følget jeg. Jntet holder 
mig tilbage: naar feg hab opgivet 

iFamilie og erm for at tjene den 
Hsieste,b1iver Kunsten det det kostet 
mindst at ofre Tro mig, der sindes 
sder mange Fristelset til Syndl« 

Hedvig Wangel sortceller, at hun 
sattede sin Beslutning om at slutte 
fis til Kristi Bekendetes Melker ved 
Skuespiller Alexander Strakoich's 
Leg-Mir 

Strakqsch dtde sanfte pludseligt 
uden forudgaaende Sygdom. Heu 
Mode i sit Liv altid haft fuldt op as 
denne Veedent Gebet-, eg dette havde 
vel qjort sit til at holde hanc fra at, 
ssre iin Wisse Stiel nagen Zenke. 
W pas Mit-nein las-de hats 

Wet, hoc-lede- Nennelkene var i 
M da W, es han« iidite Ord 
M M Mc JWI nickt« 
»Da Its Im Kisten sltve smiket i 

SOLO-US M·Mis Bengel »du 
ie- laa. de oncktinsstaaendes from-« 
M Sorg as known-ne Tau- 
M M its Lebe fes Wneskene Jeg 
eili- lske We me met i dem 
W Seil se da teilt-d jeg- at lsa 
M w die-des dxu mi- »Hei 
H E "-HM DMMTU1M W- 

den Vej skal læggeö til Rette, ved jeg 
ikke, men jeg slaar min Lid og For- 
trøstning til en højere Mast. Der 

gives ingcn Tilbagevenden fra den 
———I 

Bei, aldrig mere vil jeg vende tilde-ge 
i den gamle Hedvig Wangels Skiks 

kelfe.« 
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