
Fira Damnark. 
.";i.s:-d.«lelsci« nt 27. Jan-IT stellt-J 

Nemdcstud Hwnmnd Haan Hin-i- 

,·;.«m·iien i Anilnek it ifolgc »Prwsto 
ji«-« i Oniditgsz koniniet nfdage ned et 

Bande-lind 
evinefngdommcn paa Ring- 

stehen-den« Det offisnnge Tilsyn 
.;«-d Nodsejer Sllhis Besætning »No- 
skugnniden«, er nu hævet. 

Vorgmester Thalbltzer l 

Ringftkd er isplge Mehdelelfe til 

»Potitiken« reist til Kjobenhavn for at 

nndettaste sig en Operation. Hatt lider 

af en lliideklivssygdoin. 
letaneerede Priestern Pastor 

Adel otntrent i ,,Fredb. Anitst.« en 

Gang i Anle, det· ovnlwede sit-e Pice- 
ster der paa Pladfen. Den dtnknede 

tilsidst i Gadekjceret isin Alders 4ldc 

Aar. 
Blutetcn. Erfarne Falk spaar — 

sit-inn- ,,Middelf. Av.« — at det ikke 

vil blive nogcn strwng Eftervintet«, da 

tnan hin- lagt Matrke til at Jlderen eller 

Mauren er kommen fretn fra Skjulestn 
der-te og færdes ntegct nde. 

Kvinders Anfættelle i Ungedu- 
gens ftenografiske Burean og dets andre 

Kontorer er Gjenstand for et Atti-ragen- 
de fra Dunst Kvindesainfunds Styrelfe. 
Andragendet indbringes i Folcetinget af 
Fr. Bajek. 

Inder og Gesund J Skoven 
ved Jægersprig er ifølge »Fredct«il«sb. A. 

Ao.« en Mond bleven stamslaaetz man 

taler out, at hans Hoved er flækket, og 
at det er hans Splitter, der hat gjort 
det. Der tvioles oin Mandenss Liv. 

Nyt Svlnilagteri. Jfølge Pri- 
vattelegratn harHolbæk Amt Landbofor- 
ening ved et nylig afholdt Mode enstenic 
niig vedtaget Oprettelfen af et Andels- 

svineslagtcri for Holbcek Amt. Et Ub- 

valg pan 15 Medlemincr blev nedsat. 
Soinepcsten paa Ringstedcg- 

nen. J Torgdags dødc ifolge »Mitg- 
fted zollt·« en Gris af Konnnigsioneer 
Fichers Befætning i Ringsted. Den 
bleo obdnceret og viste efter Dyrleegens 
Erllæring ,,nteget ntigtænlkeligM Sim- 
dontcssnnitoinen 

Forcnlngcn for By og Om- 
cgn Træfkomænd er ifolge ,,Thist. 
At).« Navnet paa en ny v(;·t1rening. Den 
hats det Forniaal at hjcelpe Mcdlentinet«- 
ne tned Laan, saa de ikke af Nod win- 

geg til at sælge deres Trirsko sti·nl·«3, inen 

kan vente til bedre Tiber. 
Dvdsfald. En af Kjøbenhaons 

rigeste Ma:nd, Garverinester Michael 
Meyer, er afgaaet ved Døden. 

— J Mandags Efterniiddags døde i- 

ifolge Telegrnm til Ritz. Bur. fra Mid- 
delfart Artitekt, Mnkennestcr Michel- 
sen, W Atti-; fleiaarig Byraadsniedc 
lein. 

Slgtci for Mcncd. El ungt 
Menneske frn Tikjob Sogn er ifolge 
,,Fi«edl). A. Av.« dleven arkesterel af 
Politiet i Fredengkorg sont tnigtienkt for 
at hat-e aflagt fnlsk Ed i en Sag, der 
var anlagt inod Faden-n for Bold pna 
Tredjenmnd Micitaiiken er fee-midni- 
inen det«ned, at hatt selu hat« fortali det 
til nogle stammt-roten 

Frclfens Heer i Angemes- 
ncn. En nng Mand, paa hnisz Hne 
der stnar tned holde Bogstauek ptm wd 
Grund ,,Fi«clseng Heer-Z tildtsager sig i 
F »Sle Alllth.«j dishsc Tage Op; 
tneetksoinyed i noch Lands-Libyer nnd for 
Slagelse. Hatt hat« en cioil Ledsnger 
nied, sont han jæonlig gjok Liuet furt- 
ved at falde paa ötnæ og bede. 

Stvt Arb. Forpngteren nf en Otto 

nogle Mil fra Lyngth sont for en. tus 
Aar siden eftcr en hatn overgaaet storrei 
Jldelitand udvandrede til Australien, et« I 

if. »stbhuns.3. Amt-I Av.« for nogen Tid 
sldsn nfgaciet ved Boden derovre og hat« 
cfterlndt sig en Fortune pan noget over 

150,(.x00 Kr» sont tilfalder en i Lnng: 
byegnen boende fattig Bossetnagerente 
med c Bprn« 

Jcrnbauciagcn l Ansamml- 
ltmd. Der vil nu atter bliue tagt-r 
fatincd straft paa det sydostfjcrllandskc 
Jertibaneprojekt, nieddeler »Ist-leite Au.« 
J den Anledning vil der i alle ziomnuk i 
Mk i Pl·æltø-Kredseti og i de vorige ins . tcrcgfetcde Sognc i en nirr Ftcnitis bli- 

. tse iisljoldt Moder til Droftelse af Za- 
LIUL Ingenior Berg drittes- nt nillel Lonnne tilstede oed diszisc Moden 

VMCUUL Ein Konr, ntod hneni det- 
var indledet Undetfogelst for Tod«-i» 
V« ist«-lin- »Middelf. Jason-« bin-c kipj kalt iile alene for Ti)oei«iet, nien tilligez 
M Vigmni. Det crneinliz oplust, nt i 
l)nn, del-var agteviet til en Mund il 
s«31)UWd, hveni hnn havde forlndt og fm 
hvcm hUU ikkc pcm lotIIig Munde uni- 

M, for 2 Aarsideu i Middciiakk hat- 
kadct sig ægtevi til en anden Mand nden 
Ct vide, ont den forste our dad. 

Livsfornkciugsicifrapkt Haf- 
tkm hat udsendt sin forelebige Bem- 
nmg fvt det forlsbne Aar. As denne 
fkemgaar, at der den 81te December 

ISRJ var Forsikringer i Kraft til Bei-l- 
26,UT-.-,:;9.3 Kr. Inod 2-l,719,-305 Kr. i 
1886. As Dadgfald er der ialt ind- 
trufset kli) i Aareto Leb med Fei·silkingg- 
sum WHZUO Kr. Te i Kraft verrende 
Pola-ei- er fordelte paa t5,488 Pers-mer. 
Af de nied Præniietegning tegnede For- 
sitkinger lsetales en aarlig Pranne af 
889,045 Kr. 

see-Zunge - Epidemi. J Ka- 
strus paa Anmger hat der i tangere Tid 
herflet en MaslingesEpidemi blandt 
Beurene. En ftor Del af de af Eng- 
donnnen angrebne Berti er afgaaede ved 

Døden, der er saaledes i indeorerende 
Maaned for Scifteretten anmceldt ikke 
mindre end 13 Dedsfald. En af de 
Familier fein er ramt haardest, er Fi- 
sker J. Laffen og Huftru, idet Dsden 
for dem hat bortrevet 3 Bern, 2 Sin- 
ner og l Datter iAldeken fka ztil 3 

Aar. 
Damen-es Yndllng er un alter 

paa fri Fad. Han blev lesladt af Ar- 
resten foeleden Dag. Eiter hvad der er 

oplyst under Sagen, er det især det 
fmukke Køn og Hotelvcerter, fom hat 
Grund til at vcere fersigtige i Funkti- 
den. Kort for han blev anholdt i Ring- 
sted, havde han forladt et Hotel i Sor- 
uden at betale for fit Ophold der. Hans 
Forretningssprer, sont fnlgte ham paa 
hans Reifeiz har fundet sig en Tilkonn 
mende i Nakswm 

En Laplaenderlamllle, bestqu- 
ende af 4 Mandfolk, 4Kvinder og en 

Masse Born og Rensdyr, anlom ifølge 
»Aarh. AmtsM i Tiesdags til Aarhus. 
De tom fra Lapmarten og stulde til Pa- 
ris, hvortil en entreprenant Jmpresario 
hat lejet dein for at farevise dem i Jak- 
din des Plautus-. De var alle klædte i 
Skind, Miendene st·ke og kraftige, 
Kvinderne smaa og hæslige, Bernene 
mere lignende Aber end Mennester. 

Tltttaaet Jldöpaafeettelte. 
Efter hvad der meddeles »Thist. Amtst.« 
har Guardejer Paul Peterer af Hers- 
fcld, hvis Gaard forleden nedbrcendte, 
nu tilstanet selo at have paasat Jlden. 
Han sknl have overtalt en chnestekarl 
til at veere hani behjcelpelig. Mandeu 
havde Bhgningernc meget laut etc-sure- 
ret, men det var not heller itke hans 
Mening at ville opføre dein paany. 
Hans Mening nced Branden var at faa 
Legøret oncfat i klingende Ment derefter 
at reife sin Vei. 

Den myftlfke Ildebrand paa 
Ringstedeguen. Der er uu ved 

Thhbjerg Herreds Elstraret affagt Dom 
angaacnde den i »Politiken« meddelte 

itnystiske Jldebrand i Thvelse paa Ring- 
Istedegnectz hvorved th. Sergent Mit- 
telsens Hei-K Jndbo var brcendt, niedens 

«.t:)u««et ndenpaa var bleoet nbeskadiget. 
He. Miklelfen, der efter langoarig Be- 
megtelse endelig har tilstaaet at have 
paasnt Jloen for at komme i BeIidoelse 
·af 2lenraneebelpbet, hvormed hnn oilde 
tlnre jin Gall-, er damt til 2 Blan zor- 
bedringshusarbejde. 

SlldefiiterliKattegat. Juden- 
riggministeriet har ifelge,,z-redh. Au 

under Ode ds. tilstaaet Fislerne Editiund, ; 
Edivard og zinar Olsen af Frederitwl 
haon en Understpttelse af Statstagse n; 
Itor luuu zer. til Anscaffelse af Guin ag» 
Redskaber, hvortned de fra et starre sei-l 
gaaende Hartle agter at aabne et Silve- i 
sisleri i Kattegnt, paa Betiugelse af, at ! 
de indtil videie til Chejen for Orlogs- i 
satt-I, der bliver udkuItet til at fere! 
TilIyn med FiIlcrieinc i Fatoanoene in- ( 
den for Skagen, indgioer aarlig Belei- i 
ning am Aitvendelscn af Gnrnene og om i xltefnltatet af FiIkeriet 

Ei mystifc Sind er ifølge »Na-Iw. 
Tid « iMandagg Astes blevet affiIiet i 

Nhraaoz det kan maasle drage et Men- 

neskes Ded efter fig. Det er en Bro- 

dcrføn af den berhgtede ,,Balle-Lars«, l 
som har været Slhttez han er 2li·l)eIdH- I mand og kaldes ,,Balle-Jol)anr.eg«. Po-: 
litiet arresterede ham oin Ratten, i det , 
man itke tror paa hans Fortlarinz o.n, ! 

at Slndet er gaaet af oed et llxIelo.Y 
Den ulyttelige, som blev ramt oz nn ! 

ligger paa Vordingvorg öhgchn«3, Inte- «- 

vende tnellem Lin og Ded, ec en i«eII"ln-« 
de Haandoærtzsoch Ietn hat-Ie- Innet 
Logiszi et Herberge, der veIthreo nI en 

Ente. 
VTIDWÅULNAUPFIUI use-d .-.- i 

Mandagsz ifalge »-3-n.1l). Eli-U i F- tin 

holdt Plainan Ojnnrdnua YHkIt 
MogenIen newngdc en Itoe Q-.·.i-., i-.:· 

bog, leo:1tdoIeli.»Isk1»i1«ct, hinan- seyen-: 

tei· not« til nt lade vol-c oz zxpunns nIi 

enThkni119· Heli- Zii«3tsctst»c:1ct In zu 

ien ldiedeszenneni Zinnen ch n. .i u« 

det auskndte Tyr, incn nJen gis-nun 

Slovrider stack oszao dog ittsc .sl5« »sei. 

Han udlovcde en Oncor nf lu .lt·r., L) H, 

Ornen kunde finde-z, ozI net bsszininc 
Gjennemspgningen alter. (.53«.r;t«IiU-csx 
Han, Korinth, stetdte endclkzz km Ox: 

nen, der nu var dad. zornyede Eiter- 
segninger efter flete Vildfoin viste sig 
forgjeeves, og da Mai-let deduden var 

faldet paa, stiltes Jæzeknh 

Zwei-raubt Jiølge Telgkatn til 
Ritz. Bur. er Rast-me Helft-Z Gaard 1 

Heft, II Koch Soinene og zanrene in- 
debmsndte. Vehaet·ttet«eddedes. 

— Frn Fredetsicia tell-g1·afet«edees den 
lste giebt-. til Rilk. Vul«.: StiedkerMin 
thiafenci store Hierneejendotn (Borgtne- 
fterbolig) neddrnsndte i Nat. Kntt Y- 
dertnnkene stanr tilbage. Gnldstnedens 
store Lager og Bedoernes Njendele bleve 
tildels t«eddede. 

—Pkoprieta·r Bat-new Gaard nied 

tilhørende Mejeri iNeedSløv pr. Hebe- 
husene nedbreettdte isplge Telegr. til 
Ritz. Bur. Tirgsdag Aften Kl. 7 —- 

11. Det lylledes at redde Hand-long- 
ningen, ligesotn alle Kreatur-eine kedde- 
des. Jlden fonnenes at viere paasat. 

Svlneveften iNatlxovegnen 
Nedslagningen af den finittede Soinebes 
stetning paa Ly Mejeei er isplge »Nal'sk. 
Tid.« paabegyndt i Otisdags. Der 
blev ialt nedflaaet 44 Sein, hvoraf 30 

viste sig tneke ellee mindre fyge af Dif- 
teritis. llnderspgelsen foketoges af Dr. 
Bang og Dyrlcegertte Schwenttefen og 
Schnltz. For de syge Dyr erstattes K 
af Vcerdiett, for de sttnde den hele Beer- 
di. Dei befrt)gtes, at Sygdvnnnen vil 
udbryde flere Siedet paa Lolland. Mei- 
eriets Eier, Or. Haufen, har nemlig 
for kort Tid siden til sin Gaard i Bier- 
nees ved deby affendt 30 Stir. Spin, 
hvotaf adskillige rimeligviö ee kommen 

acnkrittg paa debyegnem og desuden 
hat der paa Mejeriet stadig oceret en ftor 
Del Stier til Bedkekning fra starre og 
mindre Soineholdere paa Egnen, bl. a. 

fra Hongaard. Dr. Bang reiser til 
Rødbyegnem 

Henrlk Jblens Statutele 
Norske Vlade har i denne Tid bragt en 

Statntavle over Heut-il Jbsens Forsc- 
dre, som farer hans Slasgt tilbage til 
en Stamfader af danst Oprindelse ag 

»en Ættnoder af tydsk. J Februar 1726 

zblev en dansk Skipper Peter Jbsen fra 
Stege paa Møen antaget sont Medlem 
af Berge-is Bokgerskab. Dennes ferste 

» 

Hustrn Barbarn Henrichsdatter Holler- 
mann var en Dotter af Henrich Hinter- l 
mattn fra Ratenbnrg iBrenten Stift. 
Dette Ægtepars Sen var Henrik Peter- 
feansen, Kjøbtnand og Skibsferer i 
Bergen (l7:26—-—1765). Hans Satt 
Henril been blev Kjøbtnand i Stien 

(1765 —- 1798). Dettnes Sen igjen 
Knud Jbsen (født 1797) blev 1835 gift 
med Marichen Cornelia Martine Alten- 

borg (født i Stien 1799) og dette Æg- 
tepae fil den 20de Marts 1828 den Satt 
Henril Johan been, der sknlde gjøre 
Slcrglen berøtni. 

Maaneformprkellen. Medeas 
Form-ekeler paa Oerne foregik ved 
smuk klar Himmel, fes den i Jylland at 

have været tetntneliz tnislhkket. 
»Maaneformerkelfen i Lordags Aftes 

glcd her i Byen temtnelig sporløst hen 
for de fleste«, skiiver »Aalb. Stifts.« 
»Ved den Tib, da den skulde tage sitt 
Begyndelse, var Mannen helt dcekket af 
Skylagene, huotitnod man senere paa 
Nattcn, da Farinaekelsen var iAftagen- 
de, vil have betnterket vor Drabant sotn 
en glorød Kugle.« 

,,«Llarh. Aktttst.« stritten »Forestillin- 
gen tned Maanefortnarlelsen var uns-wi- 
ket her i Aarh116. Kort for Famil-ekel- 
sen sknlde begynde, bleo Hitnlen over- 

trnklet og knn en enkelt Gang itnelletn 
knnde man skitnte Mannen, der ogsaa 
var shnlig til 10 Minnter efter at zor- 
ttterkelsen var begendb Eiter den Tid 
var der ikle met-e at iagttage, forst til. 
Zi- blev Himlen saa klar, at man tnnde 

se Mannen igjen.« 
Typeti i Spvnc. En paa Bester- 

brogade, Kjøbenhavn, boendeHandlinde 
bentcerkede for nagen Tid siden, at en 

Del Nipsting forfv.lndt fra- Etagerer og 
Mahler nden at det var muligt at opda- 
ge Tyoen. Forleden Nat forsvandt at- 
ter forfkjellige Ting sra Vierelset, hvor 
Familien laa og sov. Nu stulde Tyven 
gribes paa fersk jSerning, hvis han 
totn igjen. Te forfkjellige Liiedlemcner 

af Familien holdt Bagt hver nogle Ti- 
tnet de paajolgende Natter. Ratten til 

ignar blev Tyven opdaget og uiste g'«g atl 
viere zantiliens httgfte San, en Dunth 
paa 12 Nat-. Kott efter at tust-e gntntl 
til Sen-»Li, stod hatt op igjcn, Eise-ne isg 
Hutte-it paa, og fantiede mit-It i Lin-rel- 
lcs ntcd uheucegclizte stink- kJimu Hu; 
Haltet-e nogie Iciztsxstttt;3, fth hu Wenn-i 
tc txt-der et Seid og uildc timclcgtdisj 
tot-illim- !«it iithndrittg·;iut1-t"l«, da hnn ji 
set iuntttte uleu vcktlct ng ersaredetth 
:t-. tin note ·I«orhnnsclse, at hatt selv var- Lin-txt. 

Aliidig Kunstner. Hi-. Seite-i 
s,—-iltu« sit-ed. Sorensen havde bistaaet vedt 

unzle Tilettatttforeitillinger i Vandsbtys 
est Vltstrup paa zalster og herfor mod- 

tngst s? Kr. En ftedliz Meller rev 

Hi. Zoll-nickt bis-se 87 Kr. l lesetl og 
tunlerede hant sphdig ,,l'al. Sknespillek.« 

Hi. Stuefpillce Serensen tagee i 
» !"-ll.-z. Folletid.« til Gjentntele over- 

jor Mpllewn og henslillee til Publikum 

ge eller ej. Or. Sei-eitlen har ndisrt 
folgende Ardejdu 

»l. Ferft her jeg fpitdt ea. tre llger 
af Mist Tid for at knnne opfrzlde de inig 
paatagne Fort-liquier ag var dct gan- 
et galt nied Jndtasgtem haode jeg jo ilke 
faaet l Ore, da ieg stod Last og Brust 
ined d’Hrr. og itte i nagen Nrtning var 

gar-unteren E 

L. Har- jeg indstnderet og inttrueret 
de Spillende og iat Styllerne i Gerne-. 

n. lldslrcvet Roller ined Tillrtg at 
PRIN- 

-t. Jndsiuderet Danfen ined telv 
Bern. 

5. Sininket og inasleret baade de 

Spiliende og Koret og givet enhoer den 
Maske, Rollen fordrede. 

6. Malet en Stopdeloration og s 

Hufe, fein en Theater-main havde taget 
niindst 100 Kr. for. 

7. Lagt Theater og 12 Lamper til 
samt opbygget ag nedtaget Theatret, 
sont i Leje vilde have ndgjort for tre 
Aftener: 30 Kr. 

Tillad niig saa at sparge: Harjeg 
; fortjent de 87 Kr. eller ej?« 

! Koteraeni inw. Efferet nnist 
iTidstrift skriver HospitalssTiIende sae- 
sledeeu Et Tilbageblik paa Koleraens 
; Gang i 1887 giver det beroligende Ind- 
jtryh at Sygdonnnen, der anhat trut- 
»ket om i Europa i 4 Aar, tager af haa- 

Ide i lldstrækning og Heftlghed. Den 
iiiidskranlede sig til Italien ag Malta, 
Jgit i nordlig Retiiing ikke nd over Rom, 
Zog trævede i hele Jtalien noget over 
2200 Offe, Inedens den i 1884 bortrev 
14,300, i1885 3469 ogi 1886 6244. 

Pan Malta, hvor det sidsle Tilfaelde 
amneldtes midti November, dsde ialt 
429. Udbredningsmaaden vifte ogfaa i 
1887 noget leererigt. Rom nied sin for- 
trinlige Bandforfyning og meget forde- 
drede Grtindrensning viste sig trods al 

Jndsprsel af Kolera usliklet til at ndvils 
le en Epidemi; Napoli blev Inn ubety- 
deligt hjeinspgt i Saininenligning ined 
Aarene spi- Jndretningen af den ni) 
Vandfdrsyning, og paa Malta bicu den 

efter engelsle Grundsætninger hygiejnilk 
indrettede Havneby ined Garnisonen kun 

spagt angreben, niedens de snavsede 
Landsbyer i Oens Jndre blev strertt 
hieniføgte. Den i dct sidstc Aar inld- 
stændigtgjenneinsprte Opgioelfe af alle 

Afspasrringsforholdsregler af de enkelte 
Distrikter og Konininner i Jtalien trat 

sainmen nied en ringere lldbrcdning af 
Sygdominen end i de foregaaende Aar, 
og man tør vel hande, at Unyttighcden 
og Sladeligheden af saadanne, Incd de 
tnoderne Komntunilationdforhold niere- 
nede Forholdsregler, vil gaa op ogsaa 
for den store Mangdr. Andcrledes for- 
holder Sagen sig med Splarantcenen og 
den engelsle Regicrings Opzioelsc af 
denne ved det rede Hav oz Suezkanalen 
giver stadig Anledning til Frygt for 
gjcntagen Jndsprsel af Keleraen fra 
Indien til Middclhavslaincne. 

Ininrletu Hof- og Stadsrencu 
har d. SO. Jan. paadmnt en Sag, der 
var anlagt af Redaktør, zolletingcnand 
Bjernbak iinad Redaltar af «Avisen« 
Fr. Hausen i Anledninz af en Artikel i 
naevnte Blad for den lode Februar 1886 

ined Overskrift ,,Nil)ilisternes Brodrr 

anholdt«, hvori del berettcs, at Citani 
ten samtnen nied tvcnde andre Personer 
oin Aftenen den 8de f. M. har giort sig 
sk1)ldigi forskjellige Gadenordencr, haar- 
vrd et Lislob sainledrxi oin drin, indtil, 
soin det i Artiflen header, en Leuen-J 

Hanndnæver to,;dr1n ued Vingrbenet og 
gil div, huor den granste Lygte stinncr i 

«lTiiestrw-.1e. Dernrtst yedder del i Stut- 

nixigen af Artiklen: ,,Cii af Zagt-ne 
skal Tretlønerct for Schurke-« huor 
Mulkterne for Optøjcr paa Gaer er- 

lcegges«, hvorhos det i bcnietdte Blad 

for den 14de Februar 1886 otn Citanien 
sich: ,,at han den paagjceldendc Akten 
havde sinagt liot for nie-get paa Mo- 

sten.« Tset var in »oui«-am at der ved 

lldladelscn ,,:)iii)ili-·ternes BrodeiJ var 

sigtet til (5itantcn, nien da dct var op- 
li):t, at drnne ued en Falte-fest i Jytland 
iisfternnret »Es-I yaudeknldt Jlihilisten 
ne sine Liradre, fandtea Jndsteonte ilke 
nt have paadragec Iig Ansuar ved at be- 

tiszzne lsitanten smn ,,Nil)iliitcrnc«3 Bro- 
der«. Hund angit de vorige paallagede 
Unzahl-lieh niaaiie der give-Es tsitanien 

Medyald i, at de var fornkrineltge for 
yam, og da Jndstævntc del-z ilrc oeo drt « 

af hanc oplyste haude godtgjort jin Be- 

feietje til at freinicrtte dein, delg i et- 

hoert Fald lJnUde otrret nurrciuzget til at 

freinfore dr.n packt den ournangidne for« 
liitantcn founrnncnde Ilctiadq let-: 
Jndltæonte ved Sile-neue- Toin ritcrg 
Ztraffelonens is 217 anset nnd en Bade-l 
til Stammeser af lW sei-, iudiidiasrti 
finipelt Fasngiel i ls Tage, fanit til-; 

pligtet at betale lsitanten Sagt-us Om- 
lostninger ined 60 Kr. Endelig blev de 

paaklagede Udladelier —- tned Und-tagel- 
se af den ooenfor specielt udhrevede —- 

Hnortisieerede. J et Jale hasde 

!ei 
bedsinine, oni han har tjent sine Pen- Bisrnbaks Sagsorer, Folletinggtnand 

Schisttz, betegttet Aviseno Kntnpntande 
ooersor pelitisle Modstandere sotn rnn 

ogtnletttloo, hoiilen Vetegnelse-tt- 
agtet dett derotn nedingte Pnnftand sen 
»«tloiscno« Sngssrers Side —- itte bleo 

tnortisieeret eller itttset tned Bode. 
W 

Licctccllto 

»Anterika og Anterikaners 
tte «, as Anton B. Lange, er nylig nd- 
tonttnen sen Forsatterens Forlng i Chi- 
cngo. 

Kinde osz hone, tnett tro tnod Birke- 
tigheden. 

Vi Atnetsilanere har leoet odjind i dett 
tytsalige Jllttsiott, at vor Oseriegenhed 
ger fig gjceldende patt ethoert Otnrande, 
at oort soeinle og politisle Lit- er sulds 
lotnntent hast-et over enhver Bebt-ej- delse, og derfor saidet det oö hanrdt nts hnse dett Tanke, at ,,·btaadne Kar« ogs 
saa finden i vort .Land. Heer sjerde 
Juli hører vi Festtnieren der-stunk den 
anterilansleNations Stachel-; Avisers 
neö utmttelige Jver for at seetnheeoe det 
storslttgne og itnponerende og politiske 
Sttttnptnleres sntigrettde Kotnplitnettter 
har saaledes soroettdtvortOee, at en 

protesterende Stemnte rannner sotn en 

stsnrende Mislyd. Dr. Langes Bog 
kseeler ingettlnnde sor den nnterikanske 
Seins-leise, tref, Foesatteren tager 
Bladet sra Munden og taler otn Sant- 
snndsordenen ligesra Politilerett i Sa-! 
loonett til Damen i sooioty, sra Nella- 
nteng Heeslighed til the kahle-nur« t Kir- 
ten med en Ligesremhed og Belnnderret- i 

tethcd, der slet ikle er sna ganske beha- 
geiig. 

Men det ntnrleligste ved Bogen er, at 
den holder sig san trosasi til den nsgne 
Sandhed, og ,,Snndheden er sornnder- 
ligere end Opdigteise«; thi det er san» 
grntntne sjeldent at ntntt herer den. Vi 
er tttt ettgnng san vnttte til at hist-e otn, 
lasse ont og leoe as ind i Begrebet ant» 
vor ttatiottale Stande-ais at det vil sal- s de tungt for es i Ht. Lnttges Slrist nt 
se andet end en bidende Satire ooer be- 
ftnnende Forhoid, ja Forsatteren seltt vili 
mnaske blivc ttdflsældt for Undettnanlers 
og Winken Nttoel, ntnafle der liggerf 
noget etsttifki hatts Frentstilling; ntenj 
de, lsvisz Syn er srit ttok til at anstille 
Snttttnenligninger ttted det virkelige Liv, 
oil finde at den eynischritik er staaende 
snnd og natttrlig. Og for andre kan det 
neppe ttytte nt ltese Beet-ket; de, sottt 
hnr drøntt stg ntilevidt ittd i egett Meil- 
barhed og Fnldkonttnenhed, vil natan 

ligvis ilte lttnne sittde nogen Fornnft i 
Ashattdlinzen, —- lnd dent vtkte »snlig i; 
sitt Tt·o«. 

At oi helt og ttdelt billiger alle For-» 
sntterens lldtnlelser er snst itle saa gnn- 

i 

see Titftktdct (dc« pac- Sive ttt Mund-T 
inderne anbefnlede Bes er for og tenttne- ? 
lig gtoolornet Jroni), tttett hvorledesi 
kunde det sorlnttgesi — det oilde vnre 

to lojeriige Hooeder, sotn fanledcs i ntt 
snn neje lttttde salde snntnte. 

Det knn so ogsnn onst-e, at Forsntte- 
ren ned at dvtele snn niootligt ved allt- 
vore Lyder hat« gletnt at fremder alle 
uore Inder. Lnd det viere-, sotn det tttt 

bedst lnn httnge santnten. Mett httnd 
det« strtlig indgyder oo ttted den hast-fiel 
Respekt for Monden er det Fakttttm at i 
vi iite set- osz istnttd til nt gsendriue eileri 
ontstyrte et etteste as hnttg stetnsorte An- s 
ktr tnod Attterila og Antet«itnttertte, ogT 
oi ttitoe dog snn ittdrrlig gjetne —- fort 
octt ttntiottnte Storhed og den individu- 
cile Lttuernsttitetg Listle- Ten, sont 
nttttt itte lntt t?untt, ntan tttatt hatte« 
Agtelse sor. 

Lii hnr sttt en Ære i oore bi-: brtths 

ozt nlsidizc Uddnttnelse, nten tttt kontttttr 

Lange og siget«: »Og er det den politiste 
stinkt-, derhar opdraget Anteritanerne 
til sclvstasttdige Mennesker, dn er deti 
stet ttted Oposrelse as alle andre Jntez 
regser, sottt gioer Lioet Vcerd og hæoer 
Menneskene høsere end til Madstt«ceoet; 
yojere end til Etttbedgjcegeri og Jntriger 
for ett stette sit eller sine Vennerg Valg 
igsennent, kntt en Attterikatters Jdeer 
steldent hteoe sig ; fnalasnge de politiske 
Banden rngte to tre Gange ottt Attt·et, 
knn Jntetsecssett for Litrtntttr og Kunst 
ttte trtueo." 

Lii isnr ptniet ns note stie- Fit»«tic.t:i.rs. 
net«, ns v tm stic Uirkcr of iti teii te iios 

ttitttttg. M attdett ttted den statpe list 
sinnt-r itttttstrttrttde. ».«thd hatt fntt 

Ätizkeden itttt,zt«.- —- httttd tssteiper Wut-, 
tjttttd gntttttsr «Fttt«sntttitt;stst·, tttnr Die-i 

ttezirtxe istsrtten ynr Bitte eile Ohne ti. 

ttt tt.tt«dt«t«e deut? lssttd ,iet«.l",.·i et d t 

tttclitttt limtgrr ol; Pisa-, .ti.«;-«t-;c of 

:iietttti)iitt«t, ttttnr Ptitscipet thsxxtit et 

det sntnnte: »Um sitt-Ost sttt-ts«t-t(t-.I·s 

er rncssisk Tcsttoti net-re end nttttstitittit 
Attttt·i·t. .. istedetior nt fotitedte sw- 
nter og Jndftttntionety kttttde sit-n »te- 

oe tned at sorbedre Mettttetkrr; tttttn 

knnde passende fsge nt bringe dem tit at 

leve pp til den Leere, sont Jean af Ra- 

»zareth sorkyndte: etik ditt Reste sont 

dig seloz gjot dn mod andre, som du 
vil, nt de ital gjore mod dsgl« 

Den socinle Knllnr og ekdle For-sincka 
samt Franken-elfen af enhuer Standsfosi 
ikjcl hat oi som Amerika-were sollen 
ask-bar Stolthed over; Incn Lange hoc- 
dcr Insel til sen den nndenSide sg 
gjor folgende Opdagclic: »Die dee gloer 
Conen an i Sonn-M er Inn for en ringt 
Del de oirkeligt dannede Fee-stiller, hoio 
Born opdrnged ined det Maul for Die, 
engang at fknlle indkngc en Plado i 

Sinnfnnch ncen Inkget more fnadanne 
Zoll-, hoent dct er lnkkcdes at fkrabe en 

Fortune samtnen, og sont Inn i Kraft elf 
sine Penge kan gjsre Fordrlng pat est 

regnet med. Ved derecs flotle Anoendelfe 
afPenge, sngcr de nl deekle öoer ser 
oorige Mangler, og Pengene blioe der- 
oed det ene afgjsrendc. Naar en Mand, 
dcri sit feinoglyoende Aar ikke har lært 
andel end at stille Geise, lde nieste 
fenwglyoc Aar ljencr en Million, og 
foa ,,nnt eins« oplreeder folnLedekl 
society, vil ,,skidnc Europa-ere« ofte 
vom Vidne til saadon prsrsel, ionc de 
hie-inne oilde bioe sig iTnngen over. 

Oook tykl Ameriknnerne end innerer paee 
need Politnk og Forgyldning, Inn man 

dog i Reglen knart lngte Paroenuen. 
Man behover lkke at spge langt efter 
Forikjel mellecn dannede Englandere og 
Amerika-terms fnobbede Anglleisme«. 

Plodfen lillodee oo ikke at eiteke me- 

re, ntendet Iorlge af Bogens 927 Si- 
der er ilke mindre flaacnde og sandt. 

Bl fkol knn tilfoje, at oi tIr onbefole 
delte Beerk til oore Lcesere, og de, sein 
undlade at fokfkosse sig ,,Amerika og A- 
merilanerne«, gaar Glip of nogetaf 
del Bcdste, sont hervore er prolsuceret 
paa den fknndinaviiksomerikaner Lite- 
ratur-s Onnrnndc. Vi hat« felv omhyg- 
geligt gjennecnlæst Bogen og note vejet 
ethvert Ord, vi sigeridenne Fort-in- 
delse. 

Bogen erholdes hov Forlæggercn, A. 
B. Lange, HU Anstin Aue» Chlcqgo, 
Jll. Priscn hat« oi cndnn ikke faaet 
Underretning one, Inen hcrom oll indis- 
be nærsnerc Bcfked. 

Ærllqhev oq Vetqiorenhev 
Mist-such 

En markeng Kviude er fornylig dsd 
—nemlig Fru Boncicault, Ejetindeu 
af den hemmte Bon mai-cho« i Paris. 
Hun var Dattcr af en Vastekoneien 
Laiidsby og kom for 45 Aar siden til 
Paris, hoor hun sit Ansattelsei en li- 
dcn Vuiitb Her mødte hun pr. Arms- 
dc BoucicaulO som tilhme et Here 
Samfundslag. De blev imidlertid for- 
elsket i hinanden, giftede sig og begynv 
te en lidcn Forrehiing. Fsrsi da cert- 
Frucn at læsc, strioe og regne. Hun 
havde et udmoerket godt Greb paa den 
Ting at udstille sicu« Baker i Butikvim 
dilet, ligcsom hun ogsaa forftod at val- 
ge uetop saadannc Vater-, som hendeö 
specielle Kundekredg vilde have. Man- 
dcn var paa sin Side Ærligheden selv. 
Tcttc gjoisdc, at Fortschringen spart be- 
gyndtc at gaa med rivcudc Fari. Beg- 
gc var nicht vclgiorendez hun paa 
Grund af, at hun iclv var vokset pp i 
stor «7z«r.tii9dk1i:k, han, fordi del faldt html 
namrligL Fortetningen vokste effek- 
hamidcn saa foi«t, at Lisztcparrct fuart 
mantte kjobc Hufet ved Zioca af, saa et 
til og saa oidcrc, at de iilslut ejede hel- 
KoortaleL Dcttc bleu for noglc Aar 
sidcn net-kroch og pas dets Tosnt kuejfek 
im Bon innrem-«- pmsgliizc Palubs med 
sin Onifiktning af III-Eis Mill. Dollatc 
oni Amen 

Fru Boucicault ordbleo til det sidste 
at vcrrc i hoj Grad velgiørende. Hun 
hin- grsmdct flcrc miwe Stinelfer og 
Stola og byggct en Bio, soiu kostede 
W,0»t) Douai-s. Tit Posteuw Justi- 
tut gau huu 27,W» DotlurgL For sit 
store Personals —det skul tcrllc mellem 
tre og sin- tuscn Person« — var hun 
sont en Moder-. Jconccrtsal og sit-stock- 
rclfcr var disk iiiorcttct i den vitldige 
Bygning til ’1’sci«loniilist, og til en Pen- 
sions-· og -3-oi«;"ikisiii·.;i3kaJst-, foui hendes 
Mund oprcztedr for smniiige iXsorremim 
gen aisbcjdciidr, sk. cixfcdc Hinten cftck 
hung- Tod Uns-W Leinw- En af 
heut-cis imkrksiixkste .I)a:idlinxxs:r var Op- 
tsgisliesii as W af «’.Tc.i.mi1·.:-t soin Kom- 
p- snmicr i ,i«pi·rictiii;1;sr«1. Te eZer nu 

ulimuriicn en Kapital nf 13 Million 
Instanz i i5«i.IDli:sii-::iccit « 

smi Boiicicinilt bezxspsssocsxs under stok 
?-1..1»-,«·«ic. Minxc t:.sci Memiesker 
isz it sim iii Wiss-L Den afdpde 
.)« : ... Hast sure ;T-;i.;«s.iiiiner til- 
s -..i «-1-«.- L(.-i«p««m·, muoe Ziiftclfer, 
.«;r:’i!.l IT 
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