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Jndvandringen for de første otte 

Maaneder af indeværende Aar belober sig 
til si00,564 mod 392,942 isamme Tids- 
kUm ifjor, 

Landkommisfær Gross hat for- 
melt overtagcn sin Post og er allerede in- 
dk i Tepartementets Routine fom en 

Zummel Heft i Selen. 

Den 26ve Aar-pag for Sim- 
rieks Ophævelse fejredes forr. Mandag 
If Negerbefolkningen i St. Louis,Mo., 
Wer stor Stads. 

Mosis-Palas« i Sioux City, 
JVWU- aabnedes forr.Mandags. Ne- 
hmka store Jernbane-Advotat, John 
M« Thurftvth holdt Aabningstalen. 

Cunarwxinicn has-, deksomRug- 
tet talcr Sandhed, bestilt to ny Hurtig- 
dampmz dcr stal kunne gjore Turenoch 
Axlanterhavet paa den forbausendc koktc 
Tid Of fikc Døgn. 
» Knigllts Templmy en Afdcling Hi 
Vimlltcmh holder en stomrtct feillig 
Fümmcnkomst hver trcdje Ank. Den 

Wes inb iaar, og skal afholdesi Wash- 
ngon bcgyndende paa Markt-ag. 
Bdttwmt Bedragck. Seh-c- 

mm for den polske Nationalalliansei 
Anterika,J. N. Morgensicin, er bott- 
mm fka Chicagä medtagende Forenin- 
Zeus Kosfebehold, der repmscnteredc 
IRS-ON som for Størstedelen va1 

Wut of faktige Fokks Skid og 
Slæb. 
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Negerbaptisternc udgjpr i Auial 
otntrent Halvparten af saintlige her i 
Laudet verrende Medlemnier af denne 
Trosbeljendelsr. Der er neniligialt 
ca. tt,00t«),000 Vaptister i Amerika 
af hvilket Antal de t,:t(j(.),(,)0t) er Neg- 
re. 

Millionen Suells Morder. 
Et ChieagosBlad vil vide, at en vio 
James Gillan, sont nylig dode, skal paa 
sit Sidste have tilstaaet, at det var hain, 
sotn syrede det Stud, der draebte Milli- 
oncer Sucll, niedens Tascott stod Vogt 
udenfor Huset. 

Alle for Chleago. Borgmester 
Grant i New York ndsendte nylig en 

Adresse til alle Guvernarer og Borg- 
mesire i de vestlige Stater, ined Nimrod- 

ning om, at de vilde udtale sig om, hvvr- 
vidt de foretrak New York eller Chicago 
sotn Stedet sor den vordende Verdensnd- 
stilling. Noget langt maa Grants An- 

sigt været blevet, da Svarere indtob, thi 
uden Undtagelse saldt alle Stennner paa 
Chicago, som jo ogsaa var gansle natur- 

ligt. 
Ei kemisc Prekparat, sont sigecz 

at kunnc oplase det haardestcSten, skal 
Tvcere opsundet as en bohniisl Stenhngger 

i St. Paul, Minn. Den oploste Mas- 

se kan stabesihoilkensotnhelst onstelig 
Form, og naar den stivnes er den saa 
haardsotn Flint og gjenneinsigtig som 
Glas. Qpsinderen, som paastaar, at 

de stærkeste Jernbaneskinner og Hle kein 

sretnstilles paa denne Mande, agteri 
Osten at sage at vcekte Kapitalisten 
nes Opmærksomhed paa den ny Opsim 
delse. 

Nesethad. Den betjendte Neger, 
Fred Douglss, som ai den republikanste 
Administration er bleven udnævnt til 

Gesandt i Hayti, skulde i Torsdags til- 

træde Reisen til sit nye Virtefelt, da 

Vanskeligheder fremslyndte as hans u- 

lyksalige Ansigtssarve lagde sig hindern- 
de i Besen. Reisen stulde soregaa med 

Orlogsdamperen ,,Ossipee« ; men Kap- 
tejnen, der er Demokrat as renesieVand, 
vilde for ingen Pris sidde til Bord-it med 

en «nigger". Han telegraserede dersor 
til Washington ont at blive stitagen for 
Besalingen over Stil-eh Kotnmandoen 
blev dersor overfart paa LøjtnantEvansz 
denne opdagede pludselig, at Kjelderne 
var i en saa ynkelig Forsatning, at det 

var forbunden nied den yderste Fare, at 

lade Fartøjet sætte til Sas. Flaademi- 
nisteriet vilde naturligvis lige saa lidt 

udscette Folkene sont den ny Gesandt sor 
denne Fare og Udfaldet bliver at Doug- 
las’ Reise til Vestindien bliver opsat til 
videre. 

Dro i c Bestyldntnger mod 

,,Knights of Labor« er i disse Dage 
sretnskudte as MissouriPacisic-Kompag- 
niet, der endnu ikte synes at have glemt, 
at Hævnen er sod. Under den store 
Strejkei ’86 blev et Fragttrcen kastet as 
Skinnerne ved Wyandotte, Kansas« 
Endel »Knights« blev anholdt og be- 

skyldt for at have gjort dctte Nidding·3- 
stylke. Ontstder blev de Anklagede alle 

frikjendte, og man troede vel san, at den 

Sag var endt. Men un sorleden kom- 

mer Kompagnietsz General-Advokat til 

St. Louis og saar endet edelige Erkla- 

ringer sra »Knights3 of Labor« gaaende 
ud paa, at Foreningens Besti)relse i sin 
Tid tog de Anklagede direkte under Be- 

skyttelse og anvendte 830,0()0 asteris- 

sens Midler paa at faa dem klaret sor 

Anllagen. Te Medlennner, sont yder 
didse Oplysninger, er naturligvisJ Falk, 

sont as en eller anden Grund er blevne 

inissornøjede med Foreningen og griber 
dette Middel til at ytre sig ved. Quid- 
lertid erklcerer ,,Knightg os Labor«s Be- 

styrelse sig rede til at undetlaste sig den 

mest grundige llndersagelse, da den 

ved sig fri sor de ansarte Fort-tadel- 
ser. 

Er Dollaien almægttgt Se- 

kreteeren for Sscial-Demoktaternes Klub 

i Chicago har tilsendt Stats-Advokat 

Wugenccker et Brei-, der aabenbarct cn 

l Oistoiic,deI-c1 ligcsaa stodcnde soiIieIic- s 

·slaaende IomaIilisk. " 

i J Tnglhufct iJoliet fidde cn llnq 
lling, der i Febr««,nm 1888, blev døtnt lil 

Iire Aal-z FætigsclgItmf for Jndbtudgny 
ivcri D e nasuneIe Omslasndighcdet ved 

hanspz omfældelIe cr folgende: CrnIl 
Dimnivant, en faltig mkn otdcntlig A- 

vissælger, stifledc ct intimt Bekjendlskab 
med en Millionærdatter. Da Pigens 
Fader opdagede Forholdet melleIn de to, 
beflultede han at bryde det vcd Hjælp af 
den »almsegtige Dollar«; thi han havde 
højere Mcninger end sont san, om Dat- 
lerens Fretntid. Han lejcde chsfor cn 

af de mangeOpdagelsesbeljenle, der paa- 
tage sig l)vadsöInlIclft, til at paahcrfteden 
unge fattige Elfter Beskyldningen oIn en 

eller andcn Forbrydelsc, san han dcrved 
kunde faa ham fendt i Tugthuset vg paa 
denne Maade faa ham ryddet achjeI1. 
Tctte lod sig let not gjøre for Penge, 
og Dominer Anthony, der vel sagtens 
ogsaa var mIdcrkjobt, dmnle den unge 
Tunnichnt til site Aar-s Strafarbejde. 
Ter gaar ogfaa Rygter om, at Millio- 
nærcn forfolger den ulykkelige nnge 
Mund fclv bog Fccngslets Mitre. Han 
skal have nndcrkjobt Arrestforvarerne til 
at give haIn dcn mest brictale Behand- 
ling, og hans Hclbch har allerede lidt 
ct Ida forscndcligt Kuckk befunden-, at 

han kun er cn Skygge af hvad han for 
var. Socialisternc unser disfe Skjann 
digheder for at neu-e saa opwrende, at 

det ubetinget maa være Ovrighedens 
Pligt at lage sig afSagen. 

ltctlselgrattttttcr. 
(llge-Luet«sigt fm dct gcnnle Land) s 

—.- i 
Bonlangetcs selugt one et fkmslkcligt 

Fejlttitk Tct rev Sticrllcne fm Ljnenc. 
sein pan dc nroline Rande-r, der gierne 
holder Feinnkrig Pnn Vehnntingemecs7 
Stol. Te set« nn klan, at Bonlanger 
Inn et· en slet og tnatttopi as de Mtrnd, 
fom for hnndkedc Aar sidcn satte thi- og" 
Flamme i det franske Falk ved del-ed i- 

hætdige Finlangende otn en zcntionals 
konvention. Tet cr tt)dcligt, at Bott- 

langets Optmsden et· bygget pna Virg- 

ningen nf Revolutionetm Historie. Nnar 

han holder en Tale-, er det de samme 
Qrd ag Frafey der forekonnne; nasstcn 
enhoer af haniz Hundlinger er laanle fra 
den Historie-. Hnn ocntcdc sin Styx-le 
fra Pobelen, og dennc Spekulation 
vor i og for sig itkc sna ilde, thi den pa- 
tisiske Pebel er det santnte begeistrede fu- 
kige Element sont den var for ct hundre- 
de Aar tilbage. Tet san vi i ’71, en 

ubetvingelig Wst til Ldelckggclse bespr- 
lcdcdeu, det blottc Syst af Orden og 
Skjonhed sporede den til Voldsdl)andling. 
En saadan Stute our en vceldig Mast, 
bare den blev styret ined Jndsigt og 
Kjendskab. Men det at tende, nt »Wo- 
re Hasel-« var en gal Handling, sont 
maaske sdr euigt hnr uninliggjokt Gene- 
ralensz Chanccr for nogensinde igjen at 

dlive duldet sotn Pariser-Ppbelan 
Lovr. 

I- Ol- 
I- 

Der er nteget sont peger paa det 

spændte Fothold, der eksisterek tnellent 

Tystlattd og Russland. For en Tid 
siden ndneevnte Ctzaren Major Grueff 
til Riddet af St. Stanislau6. Tet var 

Grneff, der bortsprte FykstAlexander. 
Denne Handling var en Forncermelse 
mod Tyskland, da Alexander var en tysk 
Fyrste. Endvidere er Major Grueff en 

landsforoiflTyrk paa hvis Hoved en 

Beleuning er udlovet. Ved et Mid- 

dagsselskab nylig udtalte Kejfer Wil- 
helm sin store Forundring over, at Cza- 
ren Iunde bekventtne sig til at hcedre en 

Fotrceder. Tre prpjsifkc Officerer, sont 
vax tilstede ved Toffelet og tilfceldigvis 
var dekorerede med samtneOrden, forslod 
straks del kejferlige Vink, styndte sig med 
at udlevere Jnsignierne til St. Peters- 
borg med den Fortlaring, at de ikke 

holdt af, at bære Distinktionek fælledg 
cned en Oprerer og Formder. Heeaf 
udspandt sig en diplomatisk Korrespon-! 
danfe mellem Berlin og St.Pctersborg, I 
der foranlcdigede de paagjældendc OH 
ficcrers Akkestatidn. Efter et Par Dei-H 
ges Forløb blev de dog alter losladte,i 
hviken jo tydelig nok viste hvor de tyske 
Autoriteters Sympatier var. Jsvtigt 
fortsættes de tnilitære Ruslninger iTyskH 
land. De militærc Autoriteter er til-« 

fredse med Udfaldet af Esteraaes-Man- 
Ivretne og de heldige Prover med det? 
rog- vg knaldfriKrudt. Paa den andenj 
Side er de tussiskeAviser lige saa feiger-l 
sie i Tone som nogensinde. ! 

I- I- 
« 

Englands og Tysklands fdrenede Be-» 
siteebelser hat« bevægetSultanen af Sen-z 
sibar til at ophekve Slaveriet i sit Rige. ! 
Denne Nyhed bliver sikkert modtageti 
med Glcede i Europa, men hvorledes 
denne Statghandling blioer opfattct paa 
selvc Pladsen er rigtignok et ganske andet 

ZporggmaaL Ligefaa nnatnrligt og 
nretfærdigt sotnSlaveriet forckonuner or; 

»civiliserede« Folkeflag, ligesaa natur- 

ligt og retfeeedigt anses det i de Sortesz 
VerdensdeL Tet vilde da ogsaa vcerel 
ljelt ude tned Sultanens Magi, dersonti 
han ikke havde de engelfke og tyskeKrigH- 
skibe i Ryggen. Sandsynligvis bliveri 
Enden paa Legen, at Sultanen scetteHH 
paa Pension, medens Tyfkere ogEngelskZ 
mcend sont gode Kammeeater deler hans 
Stater imelletn sig. 

Som et udnnerket Lagemiddel intod 
alle Blode dotnme gives lntet bedre end 
Dr. Aug. Inigs Heimboeger-Draaber, 
fern jeg med hexest tilfredsstillende Re- 
sultat hat prtvet. —- Jofeph Ferner, 
cui-sey Minn. 

Oæderøqave tll Kapiteln mind- 
tcn oq haust Mænd. 

.nl. Its idag, skriucr »Verl. Tid.« 
for tsdc Sept» forsainledch Vcstywlicinc 
for isfterstnacndc Foi·citingct«: Stimmr- 
forcningen iltjalpcnl)aini, Fort-klingen til 
Sonntan Fi«e1nmc, Santandoforcnin 
gen, Den alsnindelige danskc Oliv-Isa- 
rerforening, «"Dampskiba-Rhcdcriforcnin- 
gen, Det kgl. octr. Sa-A-ani·anccloni- 
pagni, De private Avfni«andeui·ci·, Den 

liabcnhavnste Sa-Agsnranceforening og 
Fiel-de Spforsilringclselskab, sanithsly- 
relsen for Thingvallasclskabet og dc her 
iByen tilstedcoærcnde Officerer ogMand- 
skab afdct forlisthasnpslib »Daninark« 
flg onibord i Selskabets nye Stils »Not- 
ge«, ved hvillcn Lcjlighed de for diofc 
bestemte Herderdgaver bleoe ovcrrakte til- 

ligetned den til Kaptcjn Knndsen for-fut- 
tcde Adresse, der oplcestes og over-kaltes 

af Fonnanden for SIipperfoi-cningen, 
Kaplejn Harbou. —- Fornd for Festligs 
heden overrakte Geheimcetatcirand Ro- 

scnstand Kaptejn Knudfen fm HI. Maj- 
Kongcn Danncbwgszordenencs Widder- 
sorg. 

Abt-essen lyder saaledcs: 
»Herr Kap tcjn Chi«istianVe1-n- 

hat-d K nndsen! 
Ligissaa alootlig og ndbrcdl Vetyncs 

ringen for Datnpsiibet ,,T)anntakk« og 
Ængslelsen for de mangc Otnbo1«dvæ- 
rendes Skjæbne haude væisct, ligefaa stor 
og alniindelig blcv Gladeiy da Eiter- 
retningen konn, at Alle vare freiste. Drt 
er naturligt, at den stark Qssentligheds 
Opmeerksomhed farsi og fremmcstsrette- 
des paa dct Skib, sank ved thsynets 
Hjcelp var blcvct Midlet tilFrelse for de 

mange Menneslclio, og paa dets brave 

Kapter, og at dcn alinindelige Stein- 

ning gav sig Udtryt ved at gjare hani til 
Gjenftand for Paaskjsnnelse og Hyldest 
baade herhjeinine fra, i Amerika 

og i England. — Og sikkert for- 
tjener Kaptejn Muskel al den Nos, 
han hat faaetz thi hans Redebonhed til 
at yde Bistand, til at opofre betrnet 

Godg for atkunnc gis-re det, og til at 

overfylde sit Stib og dele sine knappe 
Forraad tnedFtennnedc er i fuldeste Maul 

enhver Tal og Piis virid — Men alle- 
rede Kaptejn Mai-tell hak- udtalt, hvad 
der, efterat dc um«-nen- L’1nstmtdighedek 
ved ,,Dantnat·kc-« Fotlig ng dets Passa- 
gerers og Befreiunng Neuling bleve be- 

kjendte, er vittcrtigt for alle, at der vg- 
saa er andre-, hvis Fierd og Vielfontljed 
have Krav paa Anmljendelse og Tak, vg 
det er Dem, Kapnsjn Knndfen, de Offi- 
cerer og det Mandikab, sont stode Dem 
bi i Faun-J Stund. 

Den Orden og Ro, jom herskede am- 

bord i Datnpskibet «Tonma1«k« lige til 

del sidste, skjøndl Zkidct drev fotn et 

hjælpelast Vkag i Atlanterhavet ined en 

Læk, der siadig tiltog, medens Udsigten 
til Frelfe for mennestclige Ojnc op«og i 

samme Ferhold, —- den Koldblodighed 
og Dygtighed, hvonncd Overskibningen 
af inere end 700 nsanante Passageret 
fandt Sted paa det aabne Hat-, saa at 

intet Mcnneskcliv gik tabt, og end ikke 
det mindste Uheld indti·af, og det nagtet 
at baadc dc Ledcndc og Arbcjdcndc inaa 

have været sjælclig og legemlig out-ran- 

ftrccngte i de forudgaaende t:1 Tage- 
ere ntvctydige og glnnisendr Vidnesbnrd 
ont udtnærlet Konnnando og Tiscinlin i 
Deres Skib, og om en Vehjærtcthrd, 
Pligttroskab og lldholdcnhrd, som den 

dansle Samandsstand lan vatrc stolt al 
at pege hcn paa. 

Tet er denne ægte Saniattl»—.-:T)lasxd, 
sont — ncest Gnds Bistand —- lgat fort 
til en lytkelig Udfrielsc as zart-n; og 
LEren og Taklen derfok tilkonnncr i for- 
ste Linie Dem, Kaptejn Knndsm, i htix 
Handcr dcn ftprste Myndighed, nicn og« 
saa det storste Ansvar, var lagtz men 

derntest tillige de Officercr, dct Mand- 

stab og de entelte Frivilligc blandt Pas- 
sagererne, som med villigt Sind og vil 

lige Hender hjalp Dem at lese den van 

stelige Opgaoe, der var Dem stillen 

Reh-sank 

Arbejdct paa Bomulds-Spinderierne i 

Kearney skal sit-als paabegyndeg. 
— Banko iVenango er gaaet fallit. 

Rygtet vil vide, at Eierne vil organiiere 
paa ny og er isiand til at rette detMang- 
lende. 

— El Jerabanesammenstød fandt 
Steh vedNorth Platte i Søndags, haar- 
ved en halv Stres Godgvogne blev slaaet 
i Stumm-. Jngen Mennester kam til 
Stude. 

—«·l’he Alliaiico", Farmerallian- 
sens officielle Organ, har faaet en ny 
Redaktar, nemlig J. Bunvws som er 

vel kjendt i anti-inonopalistiskc Krebse. 
— Landjægerne hat endnu travlt oppe 

paa Siour-Refervationer. J Snesevis 
strammer de over Niobrara-Floden ved 
Niobrata By, for at være parat til at 

sikre sig et Stykke as Landet, naar Aab- 
ningsdagen kommer. 

! 

Ugens Nyheder fra 
Udlandet. z 

Tyskland — Den tussiste Kejfeks 
Des-g til Berlin er attcr udsat, denne 

Gang til den 8dertober. Czaren hat 
egenhcndig tilskrevet Kejfer Wilhelm, 
at Kejserinden lider as en Forkjslelse og 
hendes Læger tilräader dem at udsastte 
Reisen. 

Ru slan d —- Kejferen skulde fort. 
Tirsdagsz tiltrasdc sichjse tilijbcnhavn 

,og umiddclbart for Afrejsen blev han 
TGieustaud for ct nyt nihilistist Attentat. 

dcd Peterhofstationen eksplodercde nein- 

lig en storre Kvantum Tynamit, som 
var blcven indsmuglet i Stationshufet. 
Ncrsten hele Bygningen eksploderede, og 
en Bancbetjcnt tilsatte Liset. Man er 

sikker paa, at det var Beregningen at 

lade Mincn sprcrnge i det Lieblik Kesse- 
teu pasferede gjcnncm Beute-salut, men 

paa Grund af en Misforstaaelse fkete 

Eksplosionen for tidlig. 

Middle Amana, Iowa, 15.Aug. ’88. 

——Jeg stoldede mit Ben med kogende 
Band, og hat-de en Tid min Ankel for- 
vreden. Ved Anvendelse af St. Ja- 
cobs Olje blev jeg helbredet· —- John 
Heimemann. 
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Tit-; Hutt t- tlns ltsmling Scntulitntvi 
ittt tritt-N- stsost »t·Uttt-tlt:t nttel one- 

nstlns lttt Lenkt tstttslitstttiuns itt the 
Muts-It Inttzxnxtkspzn in Ante-rieth 

Tlttstsxtenstussitt-l Hist-Dritt (slr·-ttlntlntt wittos 
tltls sinkst-e tm- ttttntnml nun-ists ttns nntntsmtts etc-I 
tlltttttsltttt llnttnss at Neben-tun Wyiintlttu ntttl Poch 
Isttttu tttnluss lt n Ins-petiti- ntlttsrtlulntz Itttstllttm lot 
tttmsos wltu wnttt tu Ist-tun tttrlr litt-ils »Im Its-kun- tbs 
Hemnllnntstnn nahst-n 
lttttmmt stettstOettattttz tnntltsknotvn un nstttllrtttlom 

Atlittespusr 'l’ll IT H'l’ A It 
ltktNNlcltlttItL NWIU. 

l·«,ttt--cks-l a-« »t-« sssttlst Ins-» matt-(- I:st:ttu- Ditttttssltms 
Nein-» Ins-et stiller-, April etllt.tlttlltti. 
-—,- .» »Es-Ess- 

J den Som, sont Te natntllgt hat 
splt oed Tabet ttf dct stote og stttttlke 

»Stil» sont out· lDem den-det, tvil det 
net-te Dent dett bedste Ttsttst at tside, at 

sont De itle feltt hat« havt nogen Stttld l 

Fot’liset, stta hat« ttctop Ulykken givet 
Tetn og Ist-tm Mit-nd t’tsjligl)ed til at 

ttife, at De est-e befjasledc nf den Aand, 
dct Mod og dett Stint-t·ttndigl)ed, som 
gjenttetn Aatshnndtedct hat« gloet danste 
Søtnttnd Anseelse lmttdc hjettttne og ttde. 

De Undetspgelch sont de offentllge 
thtndlglteder have fttndet Anlednlng til 
lett anftille, vllle gittre dette aabenlyst for 
solle, at vi, det· repreesetttcter forsiiellige 
Ktedse i Honedstttdett«, font have Fand- 
seetningetne for at t’nttne vtttdere de nan- 

stelige F-otl)old, De hat« met-et ftedt t, og 
den ndttteettede Munde, ltvorpaa De har 
overtntttdet Vattstelighedetne, have ftlt 
Ttttng til at tolle Dettt vor vaknte Aner- 
kjettdelse af og Tat for Dered Daad, og 
vi ere her sikkte paa Tilsltttntng hos alte, 

;l)vetn dett donsle Ssntandet Mre og det 

dattske Flugs Hader ltgget paa.t)jtertet.« 
Tscteftets ooermkte Fnldtneegtlg i Fi- 

natttgntinistetiet Bung, Fotmetnd for 
Foreningen etf Mit-nd, det« etc ltcedrede 
nted Redningstnedctillen, Kapter Kund- 
sen Diplont sont zotettittgens Ærecs 
ntedlent. 

Fortnanden for Thingvallafelskabctex 
Bestttt«else, Geheitneetatsraad Tiefgeu 
ndtalte Bestyrelsens Titsltttning til dett 
Tat og Attet·kjcttdelse, sont var blevet 
Kaptejtt Knudsen, hatts Osficeter og 
Mandskab tildel, og en Gleede over den 
Enstetnntighed, hvotmed Dommett var 

ftetttlontttten fett Ho. Maj. Kongen, der 
hat-de hædret Kapt. Knudsen med Dan- 
nebrogsntattdenes Nidderkots, dett kgL 
Maritteg Offieerer, Kossardiflaadett, 
Damp- og Sejlstibsforettittger, fett en- 

hver, hvent den dattske Smnasdsj Ære 
er en Hjærtesag. 

Men i detttte Anerkjendelse liggcr vg- 
stta Sparet paet de Angreb, der vare 

bletnte rettede intod det forulytkedeSkibz 
thi hvlö dette virkelig havde lidt of fau- 
danne Mattgler, vilde den Skibsfjksy 
der paatog sig at fjre dette over Seen 
ttted Hundredek af Passagerer, ikke op- 
fylde de Kran, der maatte stilles til en 

hcedcrlig Skidgsptetx 
For denne zorsnntling, der væsetttlig 

repmsentetede Sagknndstab, lieh-pedes 
tteppe ttogett Jntodegctaenz der sur neppe 
nogen ttlstede, der vilde tro, at httdetlis 
ge og nlvselige Meknd hat-de ttdutst en 

satt letsindig Adfektd, sont den, Zeitla- 
det vor blevet bestttldt for; tnen for dett 

tatesgeilteengde af Jlte Zagt·t).tdizze hav- 
de nntn ntaattet itttpdegaa dtsfe Ilngted, 
det- vkl for Etotftedclest han«-se sit Ud- 

lprittg i utidig Folsotnhed, tnen i slere 
Tilfætke tsisxtusk egsetn Utns flttdte as 
ttttktdre tene Kilder, og Besten-elfen hav- 
de dcrfor satttlet hine Angteb i ett lille 

Biere-, og ved Siden as nnststt de Op- 
lysttittger, sont ttetre stetnkesntne gjenttettt 
de af det Offentlige foretagste Underfs- 
gelser, eg sont bevise, at end ilke en 

Toddel of disse Angteb hat met-et betet- 

tiget.. 
Men idet vi for sidste Gang defljæftis 

ge os tned Datnpskibet »Tantnat·k« og 
»den Kammon der tilitnekgjotde det, 
jotlle vi folge Nettlctn linngcn et· ded, 
»3co;tgcn leer —- ti tnile lhsde Nnd de- 

Even-e det tn)e Stib ,,N«nge«, m ltois 
ITEL vi befinde Diss, en tziz « t Ett- 

dskez at det t man-ze- Ilnt .i-·..« ts! darein 

ttnndsens Ledelse matt tote Tit--nebt«og 
ttted Hex-der ask-et Otttntitn 

. »Vineta- HetnntthFinden-« ndttctset af 
Tr. But-ais print-Je Di«:;"cnf.1tt)er item- 

deteci at satt ft«it, cnt tnan andre-steter 
AK Mandelle Its-est tshtcagn Deus 

:Sidet« bit-tu Prwget at Etwttanke 
sog Crfating og indeholdc Resultant- 

tte af tnnnge Aar-s speeiclle Praksis. 
Sont Folge demf er den en nteget in- 
teressant Bog. Se fortesien Avenisses 
mentet i en andett Spalte af dette Num- 
mer. 


