
Zdnsjrjjtuand 
Det danste Aarsmpde 

Senderjylland Den 10. Jun 
aabnedeö i Sterbæt det fentte al- 

tnindejige danste Aarsntøde undet 

stot Tiislutning. 
.Fc:eningen til det danfte Sprogå 

Vevaretse i Nordflesvig« holdt fpkst 
-Gene1otiorsamling. 

Temæst aabnedes »Den nord- 

slesvigste Stoleforening«s Generat- 

forsantxing med, at Formanden. 
Guardejer Thyssen Hansen af Non- 
derup, aflagde Bereining. 

Endetig holdtes et offentligt poli- 
tisl III-de der overvætedes af ca. 

700 Deltetgere fra alle Egne af 
Nordsiegvig. 

Hat-ersten Oversvøtnntelse. 
Det ustkdoanlige vedholdende heftige 
Regnvejr den 2. Juni medførte en 

ntete end almindelig start Oversvont- 
melfe tsaa Jontfruitien, hvor Van- 

det altid plejer at famle sig. Helt fm 
Tandtetniter Johannfens« iFjendotn 
til ncn fotbi skttlhandlerne Lassens 
Es Johctnsens Nybygning ftod Gaden 
blant, cg uden for IJiissionghotellet 
var der san dttbt Band, at Drenge 
længe efter seilede om i det i ftoce 
Truge. 

Vandet afspærrede en Tid Ad- 

gantiett til Sntedemefter Schuldts 
Ejendosrt og til ,,Mognsin du Nord«. 

J Ftlintetfortovet i Neerheden of 
Smed Echuldts Ejendont havde 
Vandtnzttet staaet et stort Hul. LEt 

Held oat det, at innen faldt deti og 
brættede Lemnterne. Smedetnefter 
Schutt-: satte en ftor Leegte deri, 
»sch: Und-e Folt da tedde sin, nagt 

de dttsktxscde i«, mente han. 

—- jtt Reiseng ntellem 

Krebs oq tiotnntttne For 
nylin bar Overlandsretten i stiel 

foeldet Tom i en Netz-sag sont var 

rejik If IOsadertölev Krebs iittod 

Strandckktjottt Stonttnunr. 

Hi staut 1899 vedtoges det at 

bygne en Zinnabane Ufttnp—Tofi- 
luttd, der ittldendtes thut Der bico 

tneltekn stredfen og de paagældende 
Landtotttsnuner afsluttet en Oper- 

enstcsmit, ifolge hvilten de sidstnævtt- 
te forotigtede sig til at lockre Ttedie 
delen If de -Ottttostttinget, der mast- 
te fremitaa ved ttpb af Grund ttl 

Beinen· J Strandelhjotn Kontntune 

todte stredsen nu 443 Hektor Land, 
sont itzt-de denttttee delg til Baneans 
les-nach detö til Grttsgtavnittg. Man 

forlnthe 4000 Mart Onttoftnitt,ter 
lsetaltc If Rom-nunm. Denne ncegs 
tede at Male, da Gras-graben tunde 
letter-.- Grtts i hundrede Aar til hete 
Bnnen on der nltfaa fokelaa tnere 

end Most af Grund til Bauen. 

Kredfen ttagede for Landgretten 
i Ftenöbotg, men blev afvist tned den 

Begrundetfe, at Kotntnunen tun var 

fortstigtet til at yde Bidrag til Køb 
af Grund, sont Banen git over, tnen 

itte til andre Anlag, sont ftod i For- 
bindelse nted Banen. Nu hat ogsaa 
Oderlandsketten givet Strandelhjørn 
Komtnune Medhold i denne Sag, 
idet Aredfens Jndantning er for- 
taftet. Kredsen betaler Otnlostnitt- 
gerne ved Retsfagem 

Hopttup. Fanget Jndbruds- 
tyo. Til et Pat- statsundeettsttede 
Fortystningöblade meddeles, at den 
Person, som i sin Tid stjal en Jatte 

« og henved 150 Mk. i hoptrup Kro 
« 

og maaste ogsaa hat fortvet Ind- 
bkttd i Knivsbjetgpavtllonen, er ble- 
ven anholdt i Aösens. Jatten havde 
han paa, og den rebede dam. 

Bylderup. Drutnet. (Fl. Ath 
Fotleden blev Liget af Tjenestetatt 
Peter Vollerslev af Renö opsistet 
at en Kule i Auen umtddelbart ved 

Bonn Den Dtutnede var anden 
Pinsedag til Dansefotlystelse i J. 
Estildsen’s Kto hetstedi og menes i 
Rattens st i beratet Ttlftand at 
have sttlt slg selv af met) Lim. 
Hatt tjente hot J· Jngvetsen at 
Satsbotg og var tun 18 Aar garn- 
tnel. han« Husbond giver heim i 

speist et gvdt Statt-mach 

Zelsted En Stndisygg 
Stiel-tm Gl. In) J Jlntet blev 
Parkelttft Lokeni Bibl-ern at Stor- 
lstl ovethet til Sindsfygeanstalten 
t Sie-rig. Man tagde den Gang. 
at det var reltgttfe Strahle-, des 
Dem W e- sse-M at W 

I 

fvag i Hovedet. Nu er der komme 

Efterretning til hans Slægtninge 
Felsted at han eftet at vcete undveget 
fra Siesvig var kommen til Ting1 
levegnen, hvoe Gendatmen havde an 

lxoldt ham og fat ham ind i Ugt 
Llrrestlotaly herfka brød han ogfac 
nd og tilegnede sig nogle chederx 
men nu melder et Telegram, at 
lsan er fanden død der paa Egnelli 

Dybbøl Qvaeg uden Horn. 
(S. 3.) Dei ster itte saa sjældent« 
at Hotntvæg, isæt Ungtvæg, til- 
fojer hinanden Stude, naar de stan- 
nes ude paa Matten. Gaardejer J. 
Zachariasfen bar af den Grund 
ajort et Fort-g paa at opdrcette en 

hotnlos Kvægrace. Han begyndte 
med at fjerne Hornene ved Ætsninn 
med Ætskali. saa fnart de beqyndte 
at vise sia hos Kaloenr. Ætsningen 
jortsattes ved disfes Aflom og vis- 
dere, indtil Foriøget nu er lykledes 
med Gans-, on Zachariassen hat 
fin hele Befætning fpafekende om- 

trinn uden Horn- 

Toftlund. Guardaultion. 
Lied den Løedag den 2. Juni af- 

»l)oldte Anttion paa fothen Nicolai 
Boisens Gaard i Atnum, som Niels 

,fen og Abild af Møgeltpnder sit 
til i Handelen med Gaakden Ker- 

gaard ved Toftlund, fik Landtnand 

Jens Bæt i Stensbcel ved Arnum 

rof rigelig Sonn Mk. Reiten af 
Aaermarterne folgteg til Landliggere 
i Byen. En Eng forblev usolgt. ! 

—- Penge tildage. tin Mund 

yet fra Byen, sont for tort Tid sidenl 
maatte hetale en Heft-Z Beerdi, ZW 

Mi» for at have undgaaet at lade 

Len fortolde, fit forleden de zul) Mit 

tiloage, da der var olevet antaget 
fornulduide Omftcendigl)eder. Hun 
haode byttet sig til Hejten i Nive. 

—— Ei Bryllnp med For- 
hindringer· Den s. ds. stnldej 
der holdes Bryllup i Blau-L Brudcn 

olev iniidlertid Dagen forud saa 
yæftig ing, at den botgeklige Vieise 
maatte udføres af Eivilstaiidseiiibeds- 
nxanden i Hjeminet, og den titlelige 
Bielie fandt faa Sted paa Sl)gelejet. 

l 

—— Stor Trceitansport 
med Bauen. Fra Lindet Stovl 
affendtes for nnlig til Holland 1000 

Sit. Tra-, soin hoert hovde en gen- 

netnfnitlig Vcegt af JUU——-120 Pd. 
Trceet stal i Holland anvendes til 

Broer oder de inange smaa Ranaler.: 

Ale. lflettriciiei. Fra! 
Tnndflet fliives til »Dnbbøl-Posten«- 
den l. Juni: ; 

I Elettrotetniter Jorgensen fra Bro- 

oner er for Tiden i Færd med at» 
indlcegge eletirift LUS- pao Gaatden 

,,3tote Ell)olni« her i Sonach eiY 
erbeide der vil komme til at koste 
sadstilliae Tusinde Mart. 

En Vejrmølle afgiver efter la 

Cours System straften til Batteri- 
erne, og disse igen til en Tcerstema- 
tine paa 5154 Hestes Kraft, en Afte- 

pninpe paa 1 Hesies Kraft, en Hal- 
’telsemasline, en Vasiemafline og en 

Kanelnuien Desnden vil Meilen 
tunne drive en Mølletvæen til eget 
Forbrug ved Kornmaling. 

Elektrist Lys vil bereitet itte alene 

findes overalt i Beboelfeshuset, men 

ogfaa i ethvert Staldtum, i Lo og 

Lade, ja endogsaa udenfor paa en 

HusgavL faa hele Møddingpladsen 
vil blive oplyst. 

Angel. Et 50 Aars Judi- 
lceum. Landvoforeningen i An- 

gel fejrede Onsdag den 6. Juni 50 

Vlaesstiftelsesfeft i Nytrm prlge ei 

tyst Blad var der henved 200 Per- 

Ifoner til Siede, deriblandt flete 
Æreömedlemmet fta Flenöbotg, 

lLandtaad Pfeffer, .Gehejme-Jnstits- 
kaad Adler og Stoleforftandet Dr. 

Flebbe. Formanden, Gaatdejer P. 
Jensen af Otöagee, holdt Festtalen. 

Foreningen er opcettet den 17. 
Marts 1856 eftec Tilftyndelse af 
den nuveeeende Formands Fadee, 
Gaatdejet P. Jensen i Qtsagetz og 
begyndte med 30 Medlemmek. Men 
den var mer-nett en politifl For-entna. 
J et Festsieift —- hvori der ogsaa 
paastaaö, at de lebende Medic i 
Danmatt ttoede bedst at fangsle 
hertugdsmmekne til sig ved voldelig 
Undetteyttelse af alt tytt —- stges, 
at Foreningen llle mindft man be- 
ttagtes som en Sammenllutning at 
politisi Lisesindede, lom var be- 

sdt fdt den tqste Sag. 

:nt)ere Tid ikke hat undset sig ve? 
i at fortcklle, i hine Aaringet, da Sen 
; derjylland endnu var fort-let med de 
·danske Fædreland begyndte sine Mo 
der med at onske den nedarvede Kon 
ge Dødem J Steden for »Der erfts 
Toaft dem Kønig!« fDen førstg 
Staal for Kongen«) sagde man. 

»Der erst Tod dem Kønig!« 

Tinglev. TyverL (Hmd.) Pan 
Tinglev Station form-Wes enden 
Pinsedag et Tyveti, idet en Tyv satt 
sit Snit til at tsmme Pengekassen· 
Man fik strats Mistanke til en ung 
Mand med graat Tøj og fort Hat· 
Gendarmen tog sig af Sagen, og def 
lykkedes at fange Tyven i Bajstrup. 

AvnbøL Paakøtt af en 

Hjulridet. (Hmd.) Anden Pin- 
sedag blev en Barnevogn med et 
Barn paakørt af en Hjulrider her 
s Avnbøi. En Pige kom kørende med 
Vognen, og fra modfat Side kom 
Cytlisien i stoerk Furt uden at se 
Vognen. Denne paaksrtes, og Bar- 
net slyngedes ud af den og over i 

yet Gan-de, hvor det fik noqle flemme 
JSkrammen Hjulrideren flap uskadt 
Jderfræ 

Dct danske Spros. 
En Tale as Geotg Brandes 

Paa Grundlovsdagen talte Georg 
Brandes ester Jndbydelse fra de 

Dunste i London. J sit Foredrag 
tom han oasaa ind paa en Bedømi 
melse af de danste Digteres Brind- 
ning for Sprogets Udvitling. Bran- 
des udtalte ved denne Lejliahed 
lrlandt andet: 

De hat strevet dette tilsidesatte og 
oversete Sprng med saa mean Kerk- 

lighed til det, med saa meget Gent 
okt; Talent, at det sra Aarti til Aar- 
ti har vundet i Rigdom og Bose- 
liglsed og zljnde — saa det nu med 

sZtønlJed, Fasthed Iinhed og F1)lde 
staat paa Hejde med de af Digkcre 
og Talere ypperst behandlede Sprcj 

Foltevisen havde tidliat givet det» 
Stemnin·a, de middelalderlige Dan- 

ses Nonnen Duft as Mark og Eng, 
as Stov oa Strand, en besnærende 
om end baknlia Veltlanq 

Saa tog Lwlberg det i sin stcer-« 
lk Haand oq lJatnrede det til nied 
en Thorghannner, sm Forstand Oan ajorde vort Modersmaal 
sit Organ. Det blev sundt som bans 
sunde Fornuft, llart som hans Bib, 
cveraivent som hans Latier-. 

Evald tom til da laade Sproaet 
Un, laade detg Tnnadepuntt i der 

stotladne. Han satte Jld paa dette 

Spkog, som altld var og er blevct 

fanget drckvende sendrcegtigt J deig 

Langsomhed bragte han Furt, 
Sving, Appel, slabte Valtyriesans 
gen oa Long Kristian. Sproget 
lostede sig under hans .f)cendex, 
svana sia »højt som en springende 
Hval mod Solen.« 

Men den højtspcendte Pathos hos 
ham slurrede mod Sprogets simplere 
Grundtone. Derfor udvitlede Wes- 
sel oa det norsle Selslab Parodien 
wer Svulstem gav vort Sprog —« 

under Had til det højtravende —- 

dets blivende Fortærlighed soc 

iJævnhed og Skæmt. 
Baagesen søjede hertil Gratien. 

Han var den sørste Danster, som 
liavde Ynde. Han legede som Vir- 
tuos med sproglige og metriste Van- 
stelighedek. Han gav Dansten Sini- 
dighed og Lethed. Holdergs og Wes- 
sels lslige. tøtke Komit blev hos 
ham til Smil gennem Taakek, til 

svøgende Ver-tod, vemodia Spsg 
Og saa faak dette Spkog hos 

Oehlenschlceger Orgeltlangen, bliver 
suldtonende, bevæger sig i bedre Bis-l- 
ger, syngek om Landet, der stan 
med brede Boge. 

Med Grundtvig var det, som oIn 

Banden og Fisleren selv sit Mcele i 

Litteratuken — gamle og nye Fund- 
ord under thestotramp. Med Blicks- 
cr toin den engelst tlingende jydsle 
Mundakt til Ære. Johan Ludvig 
Oeiberg gav Sproget den vittige 
Træssitkerhed, Dertz Ømhedens var- 

somme og nænsomme Vellyd, An- 
detsen Batnetö natve Fristhed. Kir- 
tegaatd tstte op i det ska Grunden 
af, sormede det i Lidenstabens og 
Spottens BarolstiL Christian Win- 
ther afloklede dette Sptog alle dets 
Tonet for national Erottk. Unde! 
hans Handelt klang det sotelstet 
snatt tnderltgt, snart slygtlgt sorels 
flet." Ho- Aarestrnp blev det gl-- 

»
 

J. P. Jacobfen farvestraalende fort 
et Foraar i Japan med alle Fragt- 
troeer i Wome hos Drachmanr 

-sangbart oq harmonift som undet 
ssamklang af .Harpe, Flpjte, Gig« 
c og Luth. 

J vore Tage er dette engang sain 
forfømte Sptog faa rigt vaa Nerve 
og saa new-ft, faa gennemspillet, 
saa stemt og omftemt, at hvor man 

roter det, taler og toner det sorn en 

Vindharpe, der bevceges af Storm i 
Akkotder fra det finefte Pianissimo 
til det kraftigfte Forte. 

J Fald Modersmaalets Genius 
nu den Z. Juni aabenbarede sig for 
os, fom hun afbildes, lnshccaret, 
blaaøjet skridende. gennem Kommu- 
ken med Dannebrog mod sin Skal- 

,der, saa vilde bun tilraabe os: 
Bevar dette SprogE Dnrk det som 

man dvtker en Mark, og fom man 

dyrker en Guddom! 
Tal det.rent! Striv det fmuktk 

Udbred det og forplant det! Lad det 
aldrig mere blive hort, at en danfk 
Fa’r og Mo’r bar et Bam, fom 
ikke for-staat og taler DansU Til 
allersidft bar vi Danfke Forholdet til 

Fremtiden tilfællesl J Florening 
maa vi frembrinqe det nn Danmark, 
de Slægtets, fom kommen Dei kan 
vi kun, naat vi bar Tillid til det 
danske Falk, fom Kerligbed til det 

»dann-se Sprog. 
—..-...-..«·.-—-—-s-————. 

Bifksp Tr. Rotdam om 

Ligbmnding. 
Ved det sidfte Mode, sont det tiri 

telige tldvala lioldt i den fidft af- 

sluttede Eamlinkh fremfatte Vol-gis 
inenigbedsznræst Lanrsen et Forslaqi 
til Bestetnmelfer otn Liqfcerd boor4 
Linbroending findet Eted 

Forflaget var Gensmnd for non-In 

Iorhandlinzy i hvillen navnlig Bis 

stop Rotdain deltog med en lænnere 
Tale, hvori ban freniiatte folgende: 

Der er itte nozten bistorift Tvivl 

c«m, at Liglirændinqen er en hedentt 
".?tit. Da Kriftendomtnen kotn frem, 
mndt den Sted rundt onitring i 

Landenu men den er utvivlfotnt 
førft tonnnen ind i Hedenstabets 
:Iledqanggstid. Der var visfe Stieg-· 
ter, som den Cortieli’ste, der itte vit- 

de lade sig brcende, nten i øvrigt 
var Liabrændinnen et Fortrin sol- 
de Ritze 

Den havde imidlertid itle religincs 
Betndning. Alle Veztne, horr lex-ZU 
ftendommen trasngte inennem, for-· 
sVnndt den ganfte af fig felv. Man« 
lsetragtcde den sont en Raaited niods 

det mennestelige Legetne — en Man- 

gel Paa Pietet for den Lrganisine. 
der er besteint til at udftraale Guts» 
Billede. Forbud mod Ligbrcendirtg· 
tom imidlettid førft frem i en langt 
senere Tid. 

Ulaar Tanten nn er kommen opk 

igen, da kan det itte bestrides, at detk 
er en hedenf Stil. Der tan iktc 

paapeges en eneste, sont har gjort 
sig til Talsmand derfor uden sont 
et Forspg paa at genoptive det aamle 
lHedenflalx 

Lige faa vift er det imidlertid, at 

man itte bar Ret til at fratage et 

Menneste Kriftennavm fordi han 

fcsnfter at blive brwndt. Der kan 

gøre sig mange Grunde gceldende, 
oaade ceftetiste og bvgiejniske og 
Frngten for at blioe levende begravet. 

Jmidlertid er der ingen Grund til 
at gaa ud over den tongelige Anord- 
ning af 31. Januar 1894, ifslge 
hvillen det ved Ltgbrænding er til- 
ladt en Prceft at fungeee i Hieni- 
met, i Kapel eller Kitte. Det er 

imidlertid underligt, at saa mange 
Prceftee indlader sig herpaa, naar 

et Menneste feig-r stg fra Jorde- 
stelse, der er en ufravigelig triftelig 
Stit fra Kristendommens forste 
Dage. 

De anføter to Grunde: Hensynet 
til de Efterlevende og saa, at de 

mutig gennem Ligtalen kan øve Jud- 
ftydelfe paa Folget —; men den fid- 
ste Grund vejer itke meget. 

Bistoppen gennemgit derefter kri- 
tist Laursens Forflag. Han vilde 
bestemt fraraade et Kapel ped Kre- 
matoriet. Frabedelse af Jordpaaka- 
stelle er en Frabedelse af det krist- 
ne Haab, og hvor det findet Steh, 
burde Præfter holde sig borte. 

Henklk Jblen og Blbelen. 

J »Ksbenhavn« strivm 
J et vaemt, lylteftraalende Brev 

til Bjtrnstierne Bjtrnfon af 12. 
meet M Mut 

»enkelte Tider, da jeg ikke vidste, 
l)vor jeg frulde hen i nogen Henseen- 
de, ikte med Henfnn til Penge alene, 
Inen fordi dei itte vilde gaa med mit 

Ulrbejde Sau gik jeg en Dag i Pe- 
ierslikten — jeg var et Ærinde i 

Rom —, og der gik der med een 

Gang op for misg en stært og klar 

Form for, hvad jeg bavde at sige. 
-— —- — Jezq tastede nu over Bord- 
lwad jeg i et Aar hat pint mig med 
uden at komme nogen Vej —- — —- 

og i Midten as Juli begyndte jeg 
paa noget nl)t, der gik frein faaledes, 
som endnu aldrig noget er gaaei 
frem fee mig. —- — Her ude lshan 
boede i Aricca paa Albansbjerneis 
Zydskkaaning) er saa velfignet glas- 
kseliqh innen Bekendtflaber, jeg lceser 
intet andel end Bibelen —- den cr 

traftig og stærk.« 
Ved at læse digsfe Henrik Jbsenö 

Ord tom jeg til at tcenke paa, hont- 
ledes ogfaa to andre Storaander —- 

Zhaiespeare og Goethe — havde Ist 
«».f Bibelen on deri fundet de rige- 
ne Rilder fptudle til Befrugtelsse 
for deres Blandslity for ilte at taie 
km Leo Tolstoi fra vor eqen Tid. 
Oq min Tanle gik saa videre til 
alle de Tufinder af Utendte og U- 

nævnte, som bar gjori samnie Er- 

faring oin Bibelen, at den er kraf- 

lig og skcerk, og cli ved dens Loesning 
ei sprudlei frem Livsitromme i »fre- 
ledybet til Berigelfe for den enteile, 
for Familielioet, for Samfunds- 
lioel i det bele. Og jeg sit da Lyst 
til at strive disfe Linier for at op- 
munire en og anden til at prøve paa 
at gøre den samme Erfaring. 

Men samtidig vilde jeg ogsaa ger- 
ne pege pack en efter min Meniim 
forttceffelig Bejler til faadan Bi- 
bellæsning, nemlig et norsi Vcerk 
,,Bibelen med Fortlaringer«, der 
udlonimer paa Luthersteftelfens For- 
lag i Kristiania. Dette Værk inde- 
bolder en Rigdom af Oplysninger 

som vil gøre Forstaaelfen af Bibe 
’lens Ord langt større og frugtbarete 
Men lad endelig Bibelen felv med 
fin ,,kraftige og stærke« Tale beriqe 
Sjoelenx hvis mange vilde forføge 
derpaa, vilde der utvivlfomt iilføres 
Familielivet og Folkelivet de æds 
leite Kræfter og Tilstyndelser lil 
Fremme af alt godt og sandt, faule- 
des som Præsident Theodore Rod- 
sevell nvlig i en Tale udviklede ind- 
trængende og klart. 
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Kotl og Vestkioelset. FKED W» Hins, 

Konnt-km North Unsrer-. 

THE AMEKICAN 

collection Agency. 
latet sslsk apiava umflogen 
lmlltmeking ek skeh W lot-lase- 
lnelluuekingek i tlle psktek If de 

kennest stater. 

4l3 KANSÄS AVENUE. 
TOIIM RAM 

The sost krieg-l 
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End comper »t« )--u»snfm.:1x n« kzzrcsksl thnl t» zun- Zul how are ynuk s Ln kc tsexr IhH Well. the VlPOLkUI v·1yl»-«UI isus z«u lu.3-.·’ lf 
IM- xslzu quikiss vsm rigi.h ne Ins nzshl law-: tu heslp 
you ileclsle the mutet-. XII-u- e«-«!-.«·r bit :- ) kce Fam- 
pls Histle sit-Uns »i»«c.« » .k«su.«c.mtcc. sind kle- 
Bouk us Volum le lcss -«1«·-!is(r-· 

IÅIIHALL Oli· cOMIAW« 
III-I- Uskshsllicwmlssh I 

M 
»- W 

» Lez g 
» 

sp Kss J 
« « » II Mk 

Pianoer 
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August iiisigstiul gar 

Hitervilleclek 
tii sin Umuqlitst Nsnil ritt-i ny iiius 
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