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D et danske samfund er et af de mest digitaliserede i verden, 
men mister i disse år værdifuld viden og knowhow inden for 
de traditionelle håndværk. En gruppe visionære mennesker 
har derfor sat sig for at bringe de gamle håndværkstraditioner 

ind i en kontekst af en ny og tiltagende digital verden. Til det formål har 
de revitaliseret en gammel fond, Præmieselskabet af 1793, der har 225-års 
jubilæum i 2018, og omdannet det til talentudviklingsprogrammet med det 
moderne danske navn Master Talent Program – Arts and Crafts. 

 Visionen er at motivere, inspirere og støtte talentfulde håndværkere, 
kunsthåndværkere og designere til at udvikle sig til højeste niveau inden 
for deres felt, gerne på internationalt niveau. Ideen er hvert år at sende op 
til 10 af landets dygtigste kandidater på et halvårligt master class-forløb et 
sted i verden. De vil få mulighed for at blive enestående dygtige på deres 
område og med den viden, de har tilegnet sig, at skabe en bæredygtig 
karriere – til gavn og glæde for både erhvervslivet og det danske samfund 
i bred forstand. 

Programmet indeholder en rejse, mentorordning til faglig og forret-
ningsmæssig støtte og økonomisk støtte til gennemførelse af forløbet. 
Kandidaterne dokumenterer løbende deres oplevelser og læring og har 
efter endt forløb ansvaret for at være rollemodeller for andre inden for 
deres eget eller lignende felter. 

Master Talent Program – Arts and Crafts er Præmieselskabets bud på 
at adressere en ny tids udfordringer og muligheder. I dette lille skrift skil-
drer historiker Bent Blüdnikow, hvordan Præmieselskabet opstod, og giver 
indblik i de historiske og samfundsmæssige omstændigheder, der frem-
bragte det. Historien fortsætter her.

Bestyrelsen for Præmieselskabet
John Norden, Christian Have, Klaus Bonde Larsen og Tina Schwarz

Benjamin Grodin, collage af papirklip og digitalt bearbejdet materiale, 2017. 

Motiver fra Denis Diderots Encyclopédie, 1751-1772.



4

Præmieselskabet

Danmark har store problemer med 
at integrere indvandrere og få dem 
ind på arbejdsmarkedet. Selv om 
ingen historiske hændelser er helt 

identiske med nutidens, så er det alligevel rele-
vant at se på Præmieselskabet for Mosaisk Ung-
doms Anbringelse til Konster og Haandværk, 
som Præmieselskabet oprindelig hed. Selskabet 
blev oprettet i 1793, da den jødiske ungdom var 
præget af dårlig skolegang, og mange kom fra 
fattige kår. Integrationen gik ikke godt og blev 
hæmmet af diskrimination mod jøderne og af 
den konservative ledelse af det jødiske samfund, 
der ikke ønskede integration. Desuden var det 
jødiske samfund angst for, at de unge drenge 
ville blive sekulariseret og påvirket af det om-
givende samfunds kultur, hvis de kom i lære hos 
kristne mestre. Det gik langsomt med at få de 
unge drenge anbragt som lærlinge hos danske 
mestre, selv om myndighederne havde åbnet op 
for lavene i 1788. Men med stort mod og økono-
miske bidrag skabte kristne og jøder Præmiesel-
skabet sammen for at sikre, at drengene kunne 
få en læreplads og blive svende.

Skønt perioden var præget af antisemitisme, var der 
mange kristne danskere, der hyldede tolerance og troede 
på, at jøderne kunne blive en gevinst for samfundet. Histo-
rien om Præmieselskabet er fortællingen om et usædvanligt 
samarbejde mellem jøder og kristne i en periode, hvor jøde-
hadet kunne bryde ud, som det gjorde under Den korporlige 
Jødefejde i 1819. Præmieselskabet ydede fra begyndelsen i 
1793 en stor indsats for jødisk integration i det danske sam-
fund. Siden kastede selskabet sig også over andre opgaver, 
der var med til at sikre, at unge jøder fik fodfæste i samfundet, 
og at også kristne svende og mestre fik opmuntring gennem 
pengepræmier og lån. At Præmieselskabet overlevede alle 
samfundsændringer og lever endnu, er et lille mirakel.

Dets virksomhed har haft betydning helt op til vore dage. 
Da jeg blev bedt om at skrive Præmieselskabets historie, for-
talte jeg min 91-årige far, Benjamin Blüdnikow, om opgaven. 
Han sagde, at han da også havde fået penge af Præmiesel-
skabet. Sagen var den, forklarede han, at han under flygtnin-
getiden i Sverige 1943-1945 var begyndt på civilingeniørstu-
diet og havde haft professor Niels Bohrs søn Harald som lærer 
i matematik. Efter hjemkomsten til Danmark flyttede min far 
sammen med min mor, men da de begge kom ud af fattige 
kår, var det småt med penge. Min far søgte derfor i 1946, med 
en anbefalingsskrivelse fra Harald Bohr, om hjælp til de fort-
satte studier. Det fik han og kunne fuldføre sit studium som 
civilingeniør. 

Af Bent Blüdnikow

Forord
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Selv om Præmieselskabet umiddelbart kan synes at 
være en lille historie, så rummer den faktisk vigtige bidrag til 
dansk historie. Som man vil se af det følgende, så lykkedes 
det jøder og kristne i fællesskab at få hundredvis af jødiske 
drenge i lære og dermed integrere dem i samfundet. Dette 
samarbejde mellem jøder og kristne var ikke en let sag, for 
jøder var generelt hadet og foragtet. Samarbejdet i Præmie-
selskabet var et af de første af den slags i Europa og fortjener  
at blive fremhævet.

En anden af de vigtige pointer i fortællingen om Præmie-
selskabet er, at danske præster aktivt gik ind i Præmiesel-
skabets bestyrelse og virke og spillede en stor rolle for den 
jødiske sag. Den kristne kirke havde ikke altid et godt forhold 
til jødedom og jøder. Kristen antisemitisme spillede en rolle 
op gennem 1800-tallet, og præster og biskopper gav udtryk 
for antijødiske holdninger. Men historien om Præmieselskabet 
viser, at der var andre præster med projødiske holdninger, der 
gjorde en aktiv indsats.

Endelig må man ikke tro, at Præmieselskabet blot var en 
mindre sag, og at den blot var et dansk fænomen. Præmiesel-
skabet fik mange medlemmer, og flere af dem var betydende 
medlemmer af samfundet. Desuden var Præmieselskabet ikke 
kun dansk, for en del af bidragene kom fra Hamborg, hvor 
tyske jøder gav støtte. Faktisk var en af Nordeuropas rigeste 
jødiske bankfolk Salomon Heine, farbror til digteren Heinrich 
Heine, en af de faste bidragsydere til Præmieselskabet.

Selskabets historie er en del af en svær, men vellykket in-
tegrationsproces, som startede i 1700-tallets slutning. Overalt 
i Europa var der lignende selskaber og initiativer, men næppe 
nogen steder med så stor succes som i Danmark. Mange st-
eder i Europa skulle det blive en svær kamp, for samfund-

ene var præget af voldsom antisemitisme, der 
gjorde det svært at få jøder ind i samfundslivet 
– ofte var de udelukket fra stillinger i det offent-
lige. Et politisk tilbageslag i Europa efter Napo-
leons nederlag ramte også jøderne, og de blev 
frataget  en række af deres rettigheder. Men det 
var bemærkelsesværdigt, at jøderne i Danmark 
generelt blev behandlet retfærdigt, og Præmie-
selskabets store succes, der skete med kongens 
billigelse, viser denne historie.

Dette lille skrift er en hyldest til de mennes-
ker, der skabte Præmieselskabet og hjalp kristne 
og jøder til at skabe et liv i Danmark, og derved 
også gavnede det danske samfund. Skildringen 
hviler delvis på Georg Simons skrift fra 1993 om 
Præmieselskabet, men der er blevet inddraget 
nye kilder. Citater fra ældre kilder er sprogligt 
moderniseret, men er i visse tilfælde bevaret i 
deres oprindelige form.

Historien om Præmieselskabet er 
fortællingen om et usædvanligt samarbejde 
mellem jøder og kristne i en periode, hvor 
jødehadet kunne bryde ud, som det gjorde 

under Den korporlige Jødefejde i 1819.
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Præmieselskabet
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Præmieselskabet

Mod 
moderne 
tider

S lutningen af 1700-tallet var en brydningstid i Euro-
pa. Det kan lyde som en floskel, for alle tider er vel 
brydningstider, hvor modstridende holdninger og 
økonomiske kræfter tørner sammen. Men 1700-tal-

lets slutning var i ekstraordinær grad en periode, hvor sam-
menstødene slog gnister. I dele af Europa blomstrede en 
oplysningsbevægelse frem. Dens repræsentanter gjorde op 
med gamle privilegier og ville gavne den brede befolkning 
gennem uddannelse og lærdom. Disse folk ville også for-
bedre forholdene for jøderne, der var en fattig og undertrykt 
minoritet. Helt sort og hvid var sagen ikke, for fordommene 
mod jøderne var massive, også blandt oplysningsfolkene som  
bl.a. Voltaire (1694 - 1778).

 Tiden bød desuden på revolutionære bevægelser som 
den franske, hvor samfundsomvæltere i 1789 tog magten og 
erklærede, at de gik ind for frihed, lighed og broderskab. De 
revolutionæres program betød, at jøderne også skulle gives 
frihed, lighed og en eller anden form for broderskab, hvad det 
så end betød! Men det ville som resultat også betyde, at den 
jødiske minoritet ville forsvinde i folkehavet, for det var vans-
keligt for de revolutionære at acceptere, at jøder var noget 
adskilt fra det store broderskab. Revolutionen opløstes hur-
tigt i indbyrdes strid og ballade, men kejser Napoleon (1769-
1821) indførte i 1794 en omfattende lovpakke for jøder, der 
blev givet en række frihedsrettigheder. Napoleons tiltag var 
et forsøg på at reformere de franske jøder ud af fattigdom og 

middelalderligt ghettoliv, men det betød også, 
at jøderne måtte opgive en række af deres sær-
rettigheder og se i øjnene, at assimilation ville  
blive konsekvensen.

 De revolutionære tendenser blev modsvaret 
af en reaktionær modvilje mod tidens nye oplys-
ningstendenser. Adelsfolk, fyrster, kirkefolk og 
konger, der sad ved magten i Europa, havde ikke 
tænkt sig frivilligt at afgive magt eller reformere 
deres samfund. De var meget imod, at jøderne 
blev almindelige borgere. Kirkens folk, der i år-
hundreder havde givet udtryk for antijødiske 
holdninger, så nødigt, at jøderne fik ligestilling. 
Disse reaktionære kræfter kæmpede hårdt imod 
enhver liberalisering af forholdene i Europa, og 
med Napoleons endelige nederlag ved Waterloo 
i 1815 fik disse magter overtaget, og en række re-
former over for bl.a. jøderne blev rullet tilbage.

 Det er svært i dag at forestille os, hvor sam-
menvævet jødehadet var med europæisk kultur, 
fordi vi i dag betragter jøderne som beskyttet af 
netop europæisk kultur og magt som en selv-
følge. Sådan var det imidlertid ikke før de store 
demokratiske omvæltninger i Europa i midten af 
1800-tallet. Jøderne var foragtet af kirke og be-
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Mod moderne tider

folkning og underlagt en række diskriminerende 
love. De var henvist til specielle erhverv og boe-
de ofte i fattige ghettoer eller gader. Den dans-
ke digter Jens Baggesen (1764-1826) skildrede 
i sin gennembrudsroman Labyrinten fra 1792 
forholdene for jøderne i den tyske by Frankfurt. 
I kapitlet Jødegaden skrev han om ghettoens 
”Vrimmel af Usle“ og ”de mangfoldige Grupper 
af mavre og fede, hentærede og halvforraadne-
de Israelsbørn, som vaagende og sovende stode, 
sadde, og krøbe paa Trapperne, i Dørene, og paa 
Gaden, eller rettere hvoraf hele Gaden, en fuld-
middret Ost, syntes at krybe.” Baggesen, som 
var fuld af medfølelse med jøderne, tilføjede: 

”Er det mueligt, at endnu i vort Aarhundrede
– det attende efter Kundgiørelsen af Jesu Christi 
almindelige, menneskebroderlige Kierligheds Lov 
– et heelt Folk i Generationers Generationer, med 
alle sine fødde og ufødde Individuer, kan ansees 
som uhenhørende til det menneskelige Selskab?“

 Der var kort sagt meget lang vej til men-
neskeværdige forhold fra den triste tilstand af 
armod og ydmygelse, der prægede de jødiske 
menigheder. De jødiske samfund var i øvrigt selv 
dybt splittet på kryds og tværs. Der var miljø-
er, der troede på oplysningsbevægelsen og ville 
reformere de jødiske samfund. De reformivrige 
kaldte deres bevægelse Haskalah, det hebraiske 
ord for oplysning, og bevægelsen havde stærke 
fortalere i både Paris, Berlin og København. Men 
der var også store grupper jøder, der frygtede 
de nye tider og den opløsning af de jødiske me-
nigheders religiøse grundlag, som de regnede 
med, ville blive resultatet. Desuden var der en 
klasseforskel mellem de få rige og reformivrige 
jøder og det store flertal af jøder, der i 1700-tal-
lets anden halvdel endnu var præget af fattig-
dom, religiøs ildhu og uvidenhed. Der blev kæm-
pet intenst mellem disse grupper. 

 Med de store omvæltninger i anden halvdel 
af 1700-tallet, som indvarslede vor egen moder-
ne tid, var dannelsen af Præmieselskabet en lille 
brik, men absolut en af de spændende. Her gik 
kristne og jøder sammen og trodsede modigt 
tidens fordomme for at skabe et fælles og nyt 
grundlag for den jødiske ungdom, der tidligere 
var sat uden for samfundets lav, der udgjorde 

grundlaget for arbejdsmarkedet. Disse pionerer ofrede selv 
store summer for at få indsatsen til at lykkes. Og det er ikke for 
meget at beskrive det som modigt, for samfundet var slet ikke 
gearet til den slags progressive initiativer. Forud lå års kamp 
for at få jøderne accepteret som fuldgyldige medlemmer af 
samfundet. Man skulle gennem Den litterære Jødefejde fra 
1813 til 1817, en af det danske samfunds store samfundsdebat-
ter. På overfladen handlede Jødefejden om, hvorvidt jøder-
ne kunne accepteres i et dansk, kristent samfund, men den 
afspejlede også en dybtgående debat om, hvilken kurs det 
dans ke samfund i det hele taget skulle tage. Skulle det være et 
indadvendt kristent samfund eller et mere moderne åbent og 
tolerant samfund? Og man skulle igennem en yderst alvorlig 
korporlig jødefejde i årene 1819-1820, hvor jøderne blev udsat 
for antisemitiske overgreb. At stille sig frem og kæmpe for jø-
dernes rettigheder og deres integration i det danske samfund, 
var en modig handling. 

Her gik kristne 
og jøder sammen 
og trodsede modigt 
tidens fordomme
for at skabe et fælles 
og nyt grundlag for 
den jødiske ungdom, 
der tidligere var sat 
uden for samfundets 
lav, der udgjorde 
grundlaget for 
arbejdsmarkedet.
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Tradition og fornyelse

F ør slutningen af 1700-tallet var der kun en sporadisk 
debat om jødernes rolle i samfundet. De var foragte-
de og forhadte som kristusmordere, långivere eller 
fattiglemmer, og man mente, at deres elendighed 

skyldtes deres egen slette karakter og ondskab, så der var 
ikke nogen debat om, hvorvidt de kunne bringes ind i sam-
fundet. De skilte sig ud fra de kristne borgere både kulturelt, 
socialt, religiøst og udseendemæssigt. Mændene bar ofte 
lange gevandter og havde ørelokker, skæg og mærkelige hat-
te, som visse steder var påbudte. Kvinderne havde ofte pa-
ryk, og deres tøj adskilte sig også fra de kristne kvinders. De 
talte anderledes, ofte jiddish, og opførte sig anderledes. År-
hundreders undertrykkelse sad så at sige i hele deres adfærd  
og skikke.

 I slutningen af 1700-tallets var der nye faktorer, der gjorde, 
at man begyndte at debattere jødernes stilling i samfundet. 
Den gryende kapitalisme fremmede handel og pengeøkono-
mi i stedet for det stivnede feudale samfund, hvor landbrug 
var grundlæggende. Jøder fik i flere europæiske lande vigtige 
roller som handlende, og en gruppe af veletablerede jødiske 
borgere, der stræbte efter at bryde ghettoens mure ned, smi-
de fordomme og de gamle religiøse magthavere på porten 
og blive rigtige borgere, voksede frem. Jøderne blev vigtige 
medspillere i den økonomiske fremgang, og i flere lande så 
myndighederne en fordel i at udnytte de jødiske handlendes 
og bankfolks dygtighed. Også i Danmark blev dette aktuelt, 
fordi Danmark i 1700-tallets anden halvdel havde stor økono-
misk fremgang, og dygtige jøder blev til gavn for landet.

 Men endnu måtte jøderne kæmpe med udbredt animo-
sitet og ligefremt had, og spørgsmålet meldte sig, om disse 
fremmede overhovedet kunne tolereres i et kristent sam-
fund, og hvis man endelig accepterede dem, hvordan de så 
kunne blive nyttige borgere. I Tyskland slog en prøjsisk em-
bedsmand ved navn Christian Wilhelm Dohm i 1781/1782 i 
et vigtigt skrift med titlen Jødernes Borgerlige Forbedring 
temaet an. Dohm  mente, at man skulle gøre en ekstra ind-
sats for at få gjort jøderne til nyttige samfundsborgere. 
Dohms bog udkom næsten samtidig med, at den østrig-
ske kejser Josef II udstedte en særlig jødelovgivning, hvor 
Østrig, som det første land i Europa, gav en vis form for 
religions- og næringsfrihed, hvilket kom jøderne til gavn. 
Med den franske revolution i 1789 blev der for alvor sat 
skub i udviklingen, for revolutionens repræsentanter vedtog 
i 1791 at gøre de franske jøder til borgere med alle de rettig-
heder, det indebar. Napoleon overtog snart revolutionen, og 
hans holdning til jøderne var noget svingende, men i praksis 
fastholdt han, at jøder skulle være fuldgyldige borgere.

 Det afgørende nye var, at Dohm og andre 
ikke mere anså jøderne for selv at være skyld i 
deres elendighed eller tilskrev dem ondsindede 
karaktertræk, men at deres situation skyldtes 
forfølgelse og diskrimination. Dermed var banen 
åbnet op for et reformarbejde.

 I Danmark var der en speciel situation, der 
gavnede jøderne. Der var traditionelt en venlig 
holdning fra de danske kongers side til det jødi-
ske mindretal. Det havde allerede vist sig under 
Christian IV, der havde inviteret jøder til landet 
for at fremme landets økonomi. Allerede Ludvig 
Holberg bemærkede i sit skrift Dannemarks og 
Norges Geistlige og Verdslige Staat fra 1749: 

”Hvad sig anbelanger de Jøder, som have fået 
Tilladelse til at bo på visse steder udi Kongens Ri-
ger og Lande, da mærker man hos dem, at de er 
skikkeligere end de fleste Jøder på andre steder, 
hvortil Årsagen synes at være denne, at de ikke 
blive så meget bespottede og forfulgte som udi 
de fleste andre lande.” 

 Embedsmanden Henrik Stampe (1713-1789), 
der var embedsmanden, der forberedte lovgiv-
ningen, skrev i midten af 1700-tallet: 

”Når deres Vilkår er så gode her som nogen 
anden steds, så ser jeg ikke, hvorfor adskillige 
af denne Nation, som intet vist Fædreland har, 
ikke lige såvel skulle finde deres Regning ved at 
nedsætte sig med deres familie her, som andre 
steder, da man i så fald så meget mindre bør 
tvivle om, at de kunde blive gode og nyttige Bor-
gere, som de i almindelighed er sparsommelige, 
arbejdssomme, påpassende, lade sig nøje med 
liden fordel, som andre ikke agte, og tage det i 
agt, som andre forsømme og derved ofte mage, 
at den fordel bliver i Landet, som ellers alene 
kom fremmede til gode.”

Medalje uddelt af Præmieselskab for anbringelse af jødisk ungdom i kunster og håndværk; Tegnet af medaljør 

Christen Christensen 1830-1840. Findes i Nationalmuseets møntsamling. Foto: Niels J.E. Andersen, Nationalmuseet.
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Præmieselskabet

 Den positive indstilling viste sig også ved en gennemgå-
ende fair behandling, som jøderne fik af politi, retsmyndighe-
der og lokale og statslige myndigheder. Der var endnu sær-
love for jøder, og deres rettigheder var indskrænkede, men 
de kunne generelt regne med en langt rimeligere behandling 
i Danmark end mange andre steder i Europa. Denne traditio-
nelle milde behandling blev forstærket efter 1784, da kron-
prins Frederik, den senere Frederik VI, tog magten sammen 
med en række reformvenlige adelsfolk og indsatte embeds-
mænd, der generelt var tilhængere af oplysningstidens refor-
mer.

 Den danske kirkehistoriker Martin Schwarz Lausten, der 
har skrevet om forholdet mellem de kristne og jøderne i Dan-
mark, har vist, at kongefamilien i 1780’erne viste velvilje over 
for danske jøder. Arveprins Frederik, der var kørt noget ud på 
et sidespor efter kronprins Frederiks magtovertagelse, havde 
sympati med jøderne og greb flere gange ind for at redde 
enkelte jøder, der stod i en vanskelig situation. Også kronprins 
Frederik havde en positiv indstilling til landets jøder. Landets 
embedsmænd forsøgte tilsyneladende af et ærligt hjerte at 
vise tolerance over for jøder, og Henrik Stampes efterfølger 
som generalprokurator, Christian Colbjørnsen (1749-1814), 
blev af den jødiske menigheds leder M.L. Nathanson (1780-
1868) prist for sin store interesse for jødernes velfærd og rets-
stilling. Det var Nathanson, der anførte reformgruppen, og 
det var ham, der skabte den jødiske drengeskole i 1805 og Ca-
rolineskolen for piger i 1810. Han var en fremragende skribent 
og handelsmand, og hans kontakter til en række embedsfolk 
og kongen var afgørende for menighedens fremgang. I mere 
end 20 år var Nathanson redaktør af Berlingske Tidende  
og kongens fortrolige. 

 Men man må ikke tro, at forholdene i Danmark var som 
i et eventyrland. De danske jøder var ofte, især hvis de ikke 
tilhørte den økonomisk velstillede elite, socialt udstødte og 
var udelukket fra stillinger i det offentlige. Det var nødvendigt 
for dem at konvertere, hvis de ønskede en karriere i offentlige 
institutioner. De danske jøder var ofte taknemmelige for den 
generelle milde behandling, som de fik i Danmark, men man 
må ikke tro, at de blot var lalleglade, for der var også forbit-
relse over den diskriminering, som der var tale om. Som regel 
kom denne forbitrelse ikke til udtryk, men da Den litterære 
Jødefejde rasede fra 1813, skrev Nathanson i 1816 et skrift i 
fejden, der er værd at citere, fordi han gav klart udtryk for 
sin følelse over forskelsbehandlingen, der også kaster lys over 
holdningen i perioden op til ligeberettigelsen i 1814: 

”Og hvad mon da, når Mosaiten seer, at han ikke ved den 
velvilligste, redeligste, ufortrødneste Tid, kan frie sig fra be-

skyldninger og had, foragt og hån, hvad mon 
da binder ham til Fædrelandet? Eller troer man 
ikke, at han med god Villie, Fagkundskaber og 
Forbindelser, Formue, den han anvender til Fa-
brikers Anlæg, til Skibsfarts Fremme og Handels 
Udvidelse, overalt kunde håbe på Modtagelse og 
Borgerfred? Hvad er det da som knytter Mosai-
ten til et sådant Land, når ikke Fædrelandskjer-
lighed, hengivenhed til Monark og Medborgere? 
Jeg dømmer af min egen Følelse og af mange 
Religionsbrødre, dem jeg nøie kender.”

 Diskriminationen af jøder var endnu i be-
gyndelsen af 1800-tallet en så naturlig del af 
det danske samfund, at jøder end ikke kunne 
blive soldater i den danske hær eller sømænd 
i flåden. I 1808 havde kongens Danske Kancelli 
således udformet reglerne for frivillige, der vil-
le melde sig til Københavns Infanteriregiment,  
hvor man meddelte:  

”Jøder, som frivilligen måtte melde sig, må ikke 
antages, ligesom også ingen neger må vælges.” 

 Men debatten om jøders rettigheder var i 
fuld gang og allerede året efter udsendtes et nyt 
reglement, hvor det hed, at kongen efter nøjere 
overvejelser reviderede sin bestemmelse, og at 
jøder herefter kunne rekrutteres. Der stod ikke 
noget om, at sorte så også kunne blive soldater.

 De danske myndigheder var interesseret i 
at klarlægge, hvordan man kunne modernisere 
den jødiske nation og bringe den ind i det dan-
ske samfund. Kronprins Frederik og hans admi-
nistration var motiveret af en række sager om 
stridigheder i den københavnske menighed, 
hvor traditionalister og reformtilhængere sloges 
bravt om sager som parykkernes længde, me-
nighedens økonomi, behandlingen af fremmede 
tilrejsende jøder og bl.a. ansættelse af kantoren. 
Listen over uoverensstemmelser var uendelig, 
og når man læser om disse opgør, får man en 
fornemmelse af særdeles stridbare menigheds-
medlemmer, men det er sikkert blot en fordom!
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 Regeringen nedsatte en kommission den 4. 
september 1795 for at undersøge den jødiske 
menigheds forhold og stille forslag til reformer. 
Kommissionen bestod af tre kristne medlemmer 
og to jøder. Vi har nu tidsmæssigt passeret op-
rettelsen af Præmieselskabet, men kommissio-
nens arkiv er interessant, fordi dokumenterne 
kaster lys over menighedens forhold, også før 
Præmieselskabet blev stiftet. I arkivet ligger en 
beskrivelse af menighedens forhold forfattet af 
Wulf Lazarus Wallich, og man skal vide, at  Wallich 
var i opposition til det siddende råd af jødiske 
ældste, og at han var tilhænger af reformer. Han 
skrev, at menighedens ledelse var fordomsfuld i 
en sådan grad, at man dårligt kunne overbevise 
dem om noget som helst. Derimod var han me-
get positiv over for danskerne generelt, fordi de 
var uden fordomme mod jøderne. Grunden til, 
at det ifølge Wallich stod så sløjt til med menig-
hedens medlemmer, hvad angik sociale forhold, 
uddannelse og andet, var ikke regeringen eller 
danskerne, men menighedens ledelse og gene-
rel uvidenhed. Ungdommens tilstand var skræk-
kelig, for ledelsen undertrykte de unge og tillod 
ikke fremskridt for derved at beholde magten 
over de uvidende. Ifølge Wallich var problemet 
særligt stort for de mange unge fattige, der fik 
undervisning af elendige skolelærere impor-
teret fra Polen. Der var tale om udenadslære, 
og børnene lærte ikke engang hebraisk. Pi-
gerne fik slet ikke undervisning, men Wallich 
bemærkede, at det måske var meget godt, for 
så slap de for de skadelige fordomme, som  
drengene fik serveret.

Der var endnu særlove for jøder, og deres 
rettigheder var indskrænkede, men de kunne 
generelt regne med en langt rimeligere 
behandling i Danmark end mange andre 
steder i Europa.

 Denne beskrivelse af de rædselsfulde forhold for ungdom-
men blev senere bakket op af Nathanson. I 1860, kort før hans 
død, skrev han en bog om de danske jøders historie, hvor han 
nøje beskrev menighedens forhold. Og Nathanson var gan-
ske enig med Wallich i sin kritik af de herskende forhold. Ung-
dommen havde fået ringe lærere fra Polen og menighedens 
forstokkede ledelse havde modsat sig enhver fornyelse. Ser 
man imidlertid på sagen fra den anden side, så hævdede de 
jødiske ældste i ledelsen, at kritikken var grundløs. I et langt 
indlæg til kommissionen fra 1795 redegjorde de nøje for me-
nighedens tilstand og gav ikke en døjt for Wallichs og andres 
kritik. Eftertiden har i høj grad støttet sig til Nathansons kritik 
i deres beskrivelse af menigheden, men menighedens ledelse 
havde i forsvaret for menighedens traditioner dog et legitimt 
standpunkt, for selvfølgelig lurede integration og assimilation 
lige om hjørnet.
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Præmieselskabet

Jøderne 
får adgang til  
lavene

O pblomstringen af dansk økonomi i 
anden halvdel af 1700-tallet havde 
stor positiv virkning på den jødiske 
befolkning. Men stadig var de fleste 

dog ikke velhavende, men tværtimod temmelig 
fattige. Nathanson opgjorde, at de godt 1.200 
jøder bestod af omtrent 200 familier, hvoraf de 
70 familier var decideret fattige og ikke i stand 
til at ernære familiens medlemmer af egen ind-
komst. Den jødiske menighed havde sin egen 
fattigadministration og hjalp ofte disse mennes-
ker. Der var desuden 100 familier, som Nathan-
son vurderede som tilhørende middelstanden, 
men i vore øjne var de dog fattige, for Nathanson 
skrev, at de kun havde fra ”hånden til munden. 
Og kun ved streng økonomi kunne slå sig igen-
nem.” De velhavende bestod af de resterende  
70 familier, hvoraf nogle få var meget formu-
ende. Jøderne levede i en selvskabt ghetto og 
ofte uden nær forbindelse med kristne danske-
re eller offentlige aktiviteter. De fattige bragte 
varer ud, og de bedre stillede beskæftigede sig 
med pengehandel og varehandel. Jøderne var 
endnu indtil 1788 udelukket fra lav og de fleste 
andre erhvervsmuligheder, og de havde ikke ad-
gang til uddannelser. De havde heller ikke mu-
lighed for at blive elever på kristne skoler, så 

chancerne for at komme frem i samfundet var begrænsede. 
De rige jødiske familier ansatte kristne lærere, der højnede  
deres børns kundskaber.

 Med kronprins Frederiks magtovertagelse i 1784 blev der 
sat skub i en række reformer, som ikke mindst landborefor-
merne vidner om. En af de andre vigtige reformer var, at kron-
prinsen og hans administration lagde op til at tillade adgang 
til lavene for jødisk ungdom.

 Det viste sig imidlertid ikke let at få de danske lav med på 
ordningen, hvilket dels skyldtes gammelt jødehad, men også, 
at de danske mestre ikke ville betale for de udgifter, der var 
forbundet med jødiske lærlinge. Jøderne kunne ikke arbejde 
lørdage og jødiske helligdage, og der var andre hensyn, der 
skulle tages, som lavene frygtede, ville ligge dem økonomisk 
til last. Man havde forsøgt at indføre adgang gennem prakti-
ske aftaler, og den jødiske menighed var gået ind på at lade 
enkelte jødiske drenge få læreplads hos kristne mestre, men 
det var kun ganske få, som det lykkedes for.
 
 Såvidt kilderne tillader os at se, så var det den portugi-
sisk-jødiske menigheds ledelse, der pressede på for at få myn-
dighederne til at gribe ind. Den jødiske menighed var opdelt 
i en portugisisk, som også blev kaldt sefardisk, og en tysk, 
hvor medlemmerne stammede fra Tyskland eller Østeuropa. 
Københavns bystyre, der blev kaldt Magistraten, havde i 1787 
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ført forhandlinger med en af de jødiske menigheder om en 
generel ordning for læredrenge, men forhandlingerne var 
ikke kommet ud af stedet. Af et brev fra jøderne til kongens 
administration, der blev kaldt Danske Kancelli, fremgik det, at 
lavsmestrene ikke var villige til at indgå aftaler, før regerin-
gen klart havde tilkendegivet, at den stod bag en aftale, og 
at jødis ke læredrenge efter endt uddannelse med myndighe-
derne billigelse kunne optages i lavene.

 Det betød, at kongens Danske Kancelli udstedte en for-
ordning i form af et reskript 19. september 1788, hvor man på-
lagde Københavns Magistrat at udstede en plakat, hvor den 
nye ordning skulle offentliggøres. Af reskriptet fremgik det, 
at den frivillige ordning ikke var blevet virkeliggjort, fordi in-
gen kristne mestre var gået ind på aftalen. Der skulle altså et 
offentligt indgreb til, før det kunne lykkes, og derfor fastslog 
man, at jøder og mestre kunne indgå aftaler om læredrenge, 
og at disse læredrenge efter endt uddannelse kunne indtræ-
de i lavene. Med reskriptet havde myndighederne altså sat sin 
prestige ind på at få ordningen til at fungere og givet grønt lys 
for, at jødiske læredrenge senere som svende og mestre kun-
ne blive medlemmer af lavene, men det var endnu frivilligt at 
indgå aftaler. Dagen efter den 20. september 1788 udsendtes 
der endvidere et reskript af samme ordlyd til alle stiftsbefa-
lingsmænd, så ordningen blev landsdækkende.

 Nathanson skriver i sin bog om de danske jøders historie, 
at ordningen var meget vanskelig at løbe i gang, at de krist-
ne mestre måtte smøres med penge for at tage imod jødiske 
drenge, og at det særlig var kravet om frihed på lørdage og 
jødiske helligdage, der bød dem imod. Men vanskeligheder 
var der også mange af, skrev Nathanson, på jødernes side, 
fordi de fattige jødiske familier havde brug for drengene til at 
løbe rundt med varer. Desuden skulle de selv afholde udgift 
til mad, fordi de kristne mestre jo ikke kunne servere kosher 
mad for dem, og endelig ville de kristne mestre heller ikke 

give drengene tøj, så den udgift påhvilede også 
familierne. Kirkehistorikeren Martin Schwarz 
Lausten skriver i sin gennemgang af forholdet 
mellem jøder og kristne, at den jødiske modvilje 
fra forældrenes side også skyldtes, at forældre-
ne var bekymret for, at læredrengene kom uden 
for det tætte jødiske miljø og blev påvirket af de 
kristne omgivelser og måske derved fjernede  
sig fra jødedommen.

 Ikke mindst fra handelslavenes side var der 
stor modvilje fra mestrene, og i 1791 greb de 
danske myndigheder til at give en oldermand 
for urtekræmmerlauget en bøde, fordi lavet ikke 
ville optage en jødisk lærling i lavet. Kort sagt 
så kørte ordningen fra 1788 med at åbne lavene  
ikke rigtig godt.
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Præmieselskabet

De fire 
initiativtagere
P roblemerne med at få de jødiske dren-

ge ind som læredrenge fik fire veletab-
lerede københavnere til at gå sammen 
i et usædvanligt samarbejde. Der var 

tale om grosserer Andreas Buntzen, bankdirek-
tør Lars Larssen og brødrene Heiman Isac og 
Levin Isac Cantor. Den slags samarbejde mellem 
kristne og jøder var endnu et særsyn både i Dan-
mark og i resten af Europa.

 Om Lars Larssen ved vi kun meget lidt. Han 
var bankdirektør for Brandforsikringen 1787-93 
og direktør i Dansk-Norsk Species Bank. Han 
skal ikke forveksles med tidens store reder og 
skibsejer Lars Larsen, der har givet navn til Lar-
sens Plads.

 Derimod ved vi mere om Andreas Buntzen 
(1733-1807). Han var en initiativrig grosserer, 
der tjente godt på tidens storhandel. Andreas 
Buntzen kom fra Slesvig til København, hvor 
han i 1772 grundlagte et handelsfirma, der 
snart blev et af byens vigtigste med handel til 
Asien og Vestindien. I 1766 overtog han ejen-
dommen Overgaden oven Vandet 54, hvor fa-
milien boede frem til 1824. Hans søn, der også 
hed Andreas Buntzen (1781-1830), kom til at 
blive en af Danmarks vigtigste handelsfolk  
i flere årtier.

 De to brødre Cantor, Heiman Isac og Levin Isac, er stort set 
ubeskrevne i vor historiske litteratur, selv om de var blandt de 
mest betydningsfulde jøder i tiden. Men de fremstår ikke som 
en del af den jødiske menigheds ledelse, og de har ikke efter-
ladt sig privatarkiver eller korrespondance, der tillader os i at 
komme dem nærmere ind på livet. Heiman Isac Cantor blev 
født i København 1. marts 1751 og var søn af Isac Cantor, der 
havde ti børn. Heiman Isac Cantor blev gift med Sara Wulff, 
og han døde 18. april 1833, mens hans hustru, Sara, døde 9. 
december 1831. Ægteskabet var barnløst. Både  Heiman Isac 
og Sara er begravet på den jødiske begravelsesplads i Mølle-
gade. Hans bror Levin Isac Cantor blev født 4. oktober 1754 
i København. Han blev gift med Anina Wallich og døde 11. 
 december 1828, mens hans hustru Anina døde 26. januar 1882. 
De ligger begge begravet på begravelsespladsen i Møllegade. 
De havde to sønner. Den ene hed Edvard  Theodor Cantor og 
blev uddannet som dr.med. Han rejste i 1835 til Calcutta for at 
samarbejde med sin berømte morbror botanikeren Nathanael 
Wallich, der er en af botanikkens mest berømte videnskabs-
mænd. I Calcutta arbejdede Edvard  Theodor som læge på et 
sindssygehospital, men blev selv ramt af psykisk sygdom og 
døde i Calcutta. Også hans bror slog sig ned i Calcutta, men 
som købmand. Det vil sige, at der ikke var arvinger til de to 
brødre i Danmark, hvilket måske forklarer, at vi ved så lidt om 
dem, og at privatarkiver ikke er bevaret.

Benjamin Grodin, collage af papirklip og digitalt bearbejdet materiale, 2017. 

Motiver fra Denis Diderots Encyclopédie, 1751-1772.
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 Brødrene Cantor er at finde i en sag i Dan-
ske Kancelli. De skrev en ansøgning til Danske 
Kancelli i 1782, hvor de søgte om at overgå fra 
den tysk-jødiske menighed til den portugisiske 
jødiske menighed i København. Denne opdeling 
mellem den portugisiske og den tyske menig-
hed var aldrig helt klar, for gennem tiderne hav-
de mange tysk-askenaziske jøder hævdet, at de 
var portugisisk-sefardiske, fordi de så kom ind 
under en mere favorabel dansk lovgivning og 
i finere selskab. Der herskede nemlig fra gam-
mel tid en opfattelse af, at de sefardiske jøder 
var mere veluddannede, rigere og havde lette-
re ved at få bosættelsestilladelser og lignende. 
I kancelliets protokol er brødrenes ansøgning 
refereret, og det fremgår heraf, at de gik i kom-
pagniskab i 1781 for at handle med ostindiske 
og kinesiske varer. Deres beslutning om at søge 
over i den portugisiske menighed skyldtes, at 
”de dér skal have funden den meest devotion.” 
Det vil sige, at de ikke betragtede sig selv som 
sefardiske jøder, men deres overgang skyldtes, 
at de så med sympati på jødedommen, som den 
blev praktiseret af den portugisiske/sefardiske 
menighed. Kancelliet og overpræsidenten for 
København besluttede at give tilladelse til, at 
brødrene og deres børn kunne tilmelde sig den 
portugi siske menighed mod, at de gav 200 rigs-
daler til den portugisiske menighed og ligeledes 
200 rigsdaler til den tysk-jødiske menighed, som 
de forlod. Det er ikke så ligetil at omsætte dati-
dens rigsdaler til moderne værdi, for så mange 
faktorer var ganske forskellige fra nutidens. Man 
ved dog fra datidens kilder, at en veleta bleret 
og dygtig svend i et bogtrykkeri om året tjente 
ca. 200-300 rigsdaler, mens en dårligere stil-
let bogtrykkersvend tjente godt 120 rigsdaler 
om året. Så et beløb på 200 rigsdaler svarede 
altså til godt et års løn for en vellønnet svend. 
Det var stort beløb, og der var næppe tvivl om  
brødrenes rigdom.

 Heiman Isac Cantor optræder også i et andet interessant 
selskab. I 1788 blev foreningen Borgervennen stiftet. Det var 
en forening af veletablerede borgere, der dels støttede hin-
anden økonomisk gennem en lånekasse, men også organi-
serede hjælp til socialt trængende. Borgervennen voksede 
eksplosivt og fik i løbet af nogle år over 1.500 medlemmer, 
hvilket var ganske gigantisk for tiden, for man skal huske, at 
København var en lille by med ikke mere end godt 100.000 
indbyggere. Foreningen eksisterer i øvrigt i bedste velgåen-
de i dag. Det interessante ved Borgervennen var, at en ræk-
ke af de mennesker, som vi finder i Præmieselskabet, også 
var medlemmer af Borgervennen. Som noget ganske nyt og 
epokegørende åbnede Borgervennen også mulighed for, at 
jøder kunne blive medlemmer, men endnu var de ikke accep-
teret på samme vilkår som de kristne borgere. Man inddelte 
 Borgervennens medlemmer i 10 klasser og disse var:

 Hofetaten
 Kongelige embedsmænd
 Søetatens officerer
 Landetatens officerer
 Den gejstlige stand
 Litterater
 Borgere, bryggere og fabrikanter
 Kræmmere og detailhandlende
 Håndværkere
 Jøder

 Der var lige fra 1788 jøder med i Borgervennen, og i alt 
otte er opført som medlemmer, nemlig grosserer Cantor, 
grosserer Gerson, urtekræmmer Valentin, grosserer Fürst, 
grosserer Wallich, agent Henriques, galanterihandler Glück-
stadt og grosserer Maribo. Alle var de formuende og kendte 
forretningsfolk. Vi ved, at Heiman Levin Cantor i over 15 år var 
med i ledelsen af Borgervennen og først gik ud af selskabet 
efter en kontrovers. Årsagen skildres i Borgervennens skrift 
fra 1915, der fortæller Borgervennens historie. Ifølge dette 
skrift døde Borgervennens revisor i 1807, og Heiman Levin 
Cantor ønskede, at hans egen medarbejder fra sit firma efter-
fulgte den afdøde revisor. Cantors mand havde været konsti-
tueret i stillingen, så det burde være en formsag. Men han blev 
forbigået, og i skriftet står der, at deri: 

”... saae Cantor en ringeagt, det være imod ham selv eller mod 
den mand, han havde fundet værdig til at konstitueres i embe-
det; i begge tilfælde en formentlie Æreskrænkelse, hvad der 
bevægede ham til endnu i samme generalforsamling at ned-
lægge sit administrations Embede.”

Tillægsblad til þÿ   A a l b o r gStiftstidende" Nr. 221.
kordagen den L3de Geptember 1893.

Om 's>iig!ll»>»»!I
i fiucrnc.

Man horer ofte , Kjøbenhavn og de
storre Kjobstæde. Beklagelser over dm
PriS der vin Vinteren maa betales fur
et Pund aod ffrujit > Smaakjøb. en Pris.
der a or ved og Husholdnings-
fruut til ru Luxusvare. medens den baade
durde i'.; kunde være Gjcnstand for Hver-
d.msfvrl'ii:g selv i mindre Husholdninger.
Tvt der foraarfaqer den hoje Pris, er
naturligt iS det Arbejde, der er forbundet
liied Frugtens Opbevaring og behandling
gjenuein flere Maaneder, og knude man
i Husholdningerne selv paatage sig denne
Ulejlighed, vilde man vare i Stand til
ved passende og rettidigt Jndkjob at
erhverve en Frugtbeholdning for Vinteren
li! en forholdsvis billig Pris.

Det første Spørgsmaal, der her frem-
bnder sig. er. om man i Kjobstaderne og
eerlig i Kjøbenhavn har passende Op-

I . varingssteder for Frugt. Hertil skal
.g svare, at man langt hyppigere, end

i . ni antager, har fortrinlige Opbevarings-
aeder for Vinterfrugt, nemlig i enhver

ed Ksalder, og da sarlig i den nyere
flids Bygninger, og at etablere en lille
Frugtkjalder.'der kunde bevare nogle faa
gode Frugtsorter igjennem o a >! Maa-
lieder, vilde ikke vare sarlig besvarligt
for en stor Tel Bybebocre.

Med Hensyn til Frugtens Opbevaring
skal jeg tillade mig at give fugende An-
visninger:

Loftsrum og de fleste andre overjordiske
Anal egne kig kun daarligt lil Opbevaring
ch Frugt, fordi Luften er for tør vg
tillige som oftest for varm. Derved frem-
skyndes Modningen og Frugten skrumperind. ja. meget sildige Frugtsorter ville
visne uden at have varet modne. Varme,
LyS og tør Luft fremskynder Modningen
v., forringer altsaa Holdbarheden, medens
lav Temperatur, Mørke og fugtig Luft
solder Modningen tilbage og forlanger
derved Holdbarheden.

Te bedste betingelser for en heldig
Opbevaring ere derfor den passende fug-
tige Luft, der i Regelen findes i Kjal-
derne, en lav Temperatur uden hyppige
vg større Svingninger, hvorfor Lufttræk
bor nndgaas, helst þÿ 4   5Gr. R. i selve
Vintertiden og endelig Mørke, og disse
Betingelser ville enten paa Forhaand
vare til Stede eller kunne tilvejebringes
uden stor Ulejlighed i de alterfleste
Kjaldere. Selvfølgelig maa der sørges
tør, at ikke starlt lugtende Varer komme
til

'
at indvirke paa Luften i Frugt-

kjalderen.
Det er indlysende, at mon ved et større

Indstøb as Frugt i rette Tid vil saa den
billigere end ved Smaaindkjøb i Vinterens
Lud, vg da man selv uden Vanskelighed
kan opbevare Frugten, vil man til enhver
Tid ! Husholdningen have den Frugt-so. syning, der med Rette er saa meget
attraaet. .. , ,

Der er imidlertid den Vanskelighed ved
det større Frugtindkjøb paa en Gang, at
Publikum har saa ringe Kjendskab til
Frugtsorterne, ja til þÿ   B a r e n "Frugt i
del hele taget ; men herpaa vilde der blive
ra.'det Bod, hvis man blot vilde tilegne
sig Ct lignende Kjendskab til Frugt som
ril de ondre Varer, man kjøber. Den
Ligegyldighed, der ofte vises med Hensyn
!il at skaffe sig Sikkerhed for, hvilken
Frugtsort det er, man kjøber, kan til Nød
paa an i Smaakjøbci, men ved større
H.rdkjøb bør man skaffe sig kundskab om
Varens Egenskaber, Mig om bens
holdbarheds evne, der er forskjellig
for de forskjellige Frugtsorter, om Frug-
leas Ravn. til hvilket ganske bestemte
Egenskaber jo knytte sig, og om dens
Kondition; thi er Frugten mishandlet,
v.u ogsaa kun i ringe Grad, nytter dens
Holdbarhedsevne ikke. Det vil derhos
være at -anbefale at begynde med saa
Sorter, i. Er. þÿ 3   4ZEblesorter og þÿ 2   3
Paresorter, og saa senere þÿ  eftersom
fjendskabet udvidesþÿ  at forøge Sorter-
urs Antal.

Naar Publikum csterhaanden vilde gjøre
sia btls.'ndt med de bedre Frugtsorter, og
vilde fodlange bestemte Sorter,
hvis Egenskaber' man havde lært at fjende,
og hyppigere tutor paase, at Frugten
leoeredes i fortrinlig Tilstand, vilde det
vare til stor Gavn baade for Frugtavlen
vg Frugthandelen herhjemme. Bi trange
tit at 'saa meget af den her i Landet
vplede og paa Torvene falbudte Frugt af
nav, .'tøse' og daaclige Sorter ombyttede
med mttø værdifulde, der udbødes i god
Sortering, velbehandlede og i renlige Be-
holdere 'og Emballage samt under
Navn. , ,.Der gjøres allerede meget herhjemme

for at have Frugtavlen, sarlig i Haverne,ved »y Anlag og disse Bestræbelser, der
ii u navnlig bares as Haveselskaberne vg
Landboforeninger, til Dels med Stats-
understøttelse, vilde yderligere understøttes
ganske betydeligt, hvis Publikum idelig
vilde fremsatte Krav i fornævnte Retning,
vg der er ingen Tvivl om, at hvor Vej-
ledning skulde vise sig nødvendig, vil
enhver dygtig Producent og Forhandler
fatte en LEre i at vejlede Publikum.
Men først vg fremmest vil det vare nød-
vendigt, at Publikum lærer de gode
Sorters Ravne at Fjende og stadig bruger
disse Navne. Et af Formaalenc for
Frugtndstillinger er jv netop det at sprede
Kjendskab til Sorterne vg Navnene paa
dem, og alene af den Grund have disse
FrugtudstiUinger Krav paa Interesse vg
Opmærksomhed fra Publikums Side.

Det vilde sikkert vare i Publikums
Interesse at kjobe noget mere Frugt
under Frugthøsten i Stedet for svm
Regelen er efter denne vg nøje at paase,
at Frugten modtages i gode, velbehand-
lede og' derfor holdbare Varer.

Aarhus, den 14. Septbr. 1894.
W. Riedel,

Statskonsulent.

JapanMe Lade.
Paa den i Sommer i Wiesbaden afholdte

medicinske Kongres gav en as Foredragsholderne
en Rakke interessante Oplysninger om de japa-
nefiske Badeforhold.

Javaneseren plejer i Regelen at staa op
Kl. 6 om Morgenen og begiver sig strax i et
varmt Bad paa 40 Gr. Celsius. Derpaa hælde
de sig over med koldt Band. Paa denne
Maade bader inan i Japan »forandret Sommer
og Vinter.

De hos os saakaldte varme Bade, der i Birke-
ligheden kun ere lunkne, vilde en Japaneser slet
ikke kunne taale.

Bed det hede Bad bliver Legemet i den Grad
gjennenwarmet, at det bliver ufølsomt mod den
ydre Temperatur. Om Vinteren fryser man kun
før, aldrig ester Badet; selv i den strcrngeste Kulde
kan man, naar man har badet, tage et iskoldt
Styrtebad. Om Sommeren søler man sig derimod
langt køligere ester det varme Bad, og det kolde
Vand oven Paa det varme vilter ogsaa langt mere
forfriskende.

Det interessanteste as alle javanesiske Bade-
steder er Knsatsn. Hvert Aar strømme Japa-neserne i Tusindvis dertil, alle i suld Tillid
til de varme, svovlholdige Kilders helbredende
Krast.

Te fleste Kilder have en Temperatur as 70
Gr. Celsius og derover.

At bade i sligt kogende Vand er en af
de største Pinsler. Selv Javaneserne mangle
vsie Mod til at benytte disse Kilder, og knn nø-
dig efterkomme de arme Patienter Lcrgernes Ve-
saling. Selve Badningen gaar til paa følgende
Maade :

Kl. 5 ringes der med Klokken over hele Lands-
byen, vg paa denne Maade begive alle de, hvem
Lagerne have ordineret Brugen af de hede Kilder,
sig til Badestedet.

I det rummelige Badehus er der allerede
forsamlet en stor Mængde Mennesker as begge
Kjøn, som er i Færd med at trcrsse deres Bade-
forberedelser. De fleste have allerede klædt
sig s.

Adskillige Mænd staa rundt om det med
kogende Vand fyldte Bassin, alle med et Brædt
i Haandcn. De bevæge dette Brædt i Takt, idet
de dyppe det ned og faar Vandet fra neden til
at stige op. Derved ville de forhindre, at det
tilstcømmende kogende Vand stiger sor meget op
til Overfladen.

Efter at denne Procedure har varet i ti Mi-
nuttet, nærme de badende sig Bassinets Rand,
sætte sig paa Hug der og begynde at overhælde
Hovedet med det varme Vand. Nogle as Bade«
gjæsterne vikle Linned om de mest ømfindtlige
Steder paa Legemet.

Nu nærmer Oicblilkct sig, da de skulle stige
ned i det vaate Element. Mange have ikke Mod
dertil. Der er maaske i alt forsamlet et halvt
Hundrede Mennesker, as hvilke de fleste vistnok
have været med til den Fornøjelse før. Alligevel
salder det dem hver Gang svært at tage en
kraftig Beslutning. For at lette dem denne, sler
Red- og Opstigningen paa Bademesterens Kom-
inanvo. Au giver han Tegn til, at de badende
skulle stige ned, De stakkels Ofre svare Ja i Kor
og gjøre sig rede.

De gaa alle yderst langsomt og forsigtigt til
Værks for ikte at sætte det varme Vand i stær-
kere Bevægelse end højst nødvendigt, da det ellers
brænder endnu mere. Tomme for Tomme ,oc-
svinde Legemerne. Endelig ere de i Vandet til
Halsen. Ubevægelige blive de alle siddende paa
Hng, blinke næsten ikke med Ojnene.

For at fordrive Tiden lidt, forkynder Bad?-
mesteren hver Gang. naar der er gaaet et Minut.
Alligevel forekommer det de badende, at Proces-
sen varer en Evighed. Hele Skaren gjentager
hver Gang i Ker Bademesterens Ord ; denne sidder

i øvrigt selv i Vandel, rimeligvis sok at bevise,
at Kuren ingen Skade gjør.

þÿ   T oMinutter endnu!" raaber han, og þÿ   T o
Minutter endnu!" gjentager hele Koret.

þÿ   E tMinut endnu!" inder det lidt ester fra
begge Sider, og denne Gang i en betydelig
gladere Toneart.

Og nu kommer Signalet til, at Tiden er
omme.

Med en Hastighed, der ester den tidligere
Langsomhed er dobbelt paasaldende, styrter hele
Selskabet op as det varme Element. Alle
trække Vejret lettet, sordi det er overstaaet sor
denne Gang ; nu have de Ro til den følgende
Dag.

Man maa i Sandhed have en stærk Tro paa
den helbredende Virkning, sor Tag sor Dag at
»dsælle sig sor denne skrækkelige Tortur.

Jioorlcdc« clcc slagte«.
þÿ   F o r e n i n g e ntil Dyrene? Beskyttelse i

Danmark" holdt Møde forleden i Witt-
macks Lokaler i Kjøbenhavn, og Kancelli-
laud, Dyrlage Sander-Larsen anbefalede
varmt og indtrængende en saadan Slagte-
maade, at der ikke tilføjedes Dyrene
unødvendige Lidelser. Men t den Hen-
seende staa vi særlig langt tilbage i Kjø-
benhavn, vg endnu værre staar det til
paa Landet, hvor der slagtes uden nogen
svin helst Kontrol.

Taleren havde paa en Rejse gjort sig
bekjendt med Slagtemaaden i IC større
Byer i Tyskland vg Svejts. I Ham-
borg er der et nyt og fortrinligt ind-
rettet Slagtehus, men ikke Spor af
Slagtetvang, Kjødet stemples ikke, vg der
tages ikke noget som helst humant Hen-
syn over for Dyrene. En Slud, der blev
slagtet, fik 5 Slag. før den faldt, vg der
gik lang Tid hen mellem hvert Slag;
det var ikke til at udholde at fe paa. I
Bremen var det en glædelig Overraskelse
at se, at alle Dhr, der slagtes, først be-
døves med et velrett-t Slag af en Oxe
eller Kølle. I Basel vg Zitrich gik man
endnu videre vg brugte Skydemaske. Bed
et let Slag paa Bøssepiben i Masken
gaar Sludet af. vg Dyret synker øje-
blikkelig til Jorden og først med Bag-
delen,

'
et Bevis paa, at Rygmarven er

lammet. I Ziirich bruges Skydebomuld,
der kun giver et svagt Knald. Der var
i Slagtehuset en velgjSrende Stilhed, Ro
og Orden, medens der i Hamborg var et
Spektakel, en Uro vg en Omgangstone,som var højst ubehagelig.
I Strassborg brugtes den engelske Oxe,

hvormed Dyret dræbtes øjeblikkelig. En
enkelt Mand med 36 Svende besørger
al Slagtning, vg enhver Svend har sit
bestemte Arbejde og er Specialist deri. I
Karlsruhe bruges den kleinsmidtske Slagte-
maade, i Kassel den franske, i Frankfurt
bruges Oxe, men i alle Byer, undtagen
Hamborg, bedøves Dyret øjeblikkeligt før
Slagtningen.I Kjøbenhavns Slagtehuse gaar det
ikke bedre lil end i Hamborgs. Det var
meget ønskeligt, om Autoriteterne vilde
tage sig alvorligt af Sagen. Den danske
Slagtemaske eller den Rom'ske Maske er
overordentlig god. Men Dyret bør be-
døves, enten det saa sker med Oxe eller
Maske. Og en Ting kan man bestemt
kræve: at det kun bliver øvede Folk, der
udføre denne Gjerning. Paa Landet
slagter man endnu Svin og Kalve paa
en meget grusom Maade. Dyrlæger,
Lærere

'

og enhver, der har Forstand og
Følelse for Dyrene, bør modarbejde dette.

Det er saa heldigt, at man kun faar
godt og velsmagende Kjød af Dyr, der
dræbes 'øjeblikkelig; men Dyr, der pines,
give ildesmagende og mindre holdbart
Kjød. Naar Kjødet skal opnaa høje Pri-ser paa det engelske Marked, maa vi lære
at stagte paa en for Dyrene saa lidt
smertefuld Maade tøm muligt.

Mei isorhMene
ved

Scbl>ers»»i>.
Sebbersund By, der ikke alene er be-

kjendt for sin smukke Beliggenhed og
sjældne Naturomgivelser, men ogsaa for
sine bekjendte delikate Aal, er beliggende
pga en Odde og omgivetþÿ  paa lidt
Land nærþÿ  as tvende Vunde, nemlig
Sebber Bredning og Sebber Laa. Seb-
ber Bredning er c. 1200 Tdr. Land stor,
strækker sig fra Sebbersund i Syd hen
imod Hoveogaarbcn Halkjær, og Sebber
Laa, der er c. 1000 Tdr. Land stor,
strækker sig fra Sebbersund i Nord hen
imod Nibe. Byen har en Befolkning af

i alt c. 200 Indbyggere. Dens Beboere
ere hovedsagelig Smaakaarssvlk, hvis Er-
hverv i Følge Byens Naturbeliggenhedfra Arilds Tid af har været Fiskeri.Endnu den Dag i Dag ere de henviste
til samme Bedrift, nemlig daglig at søge
dereS Næring af foran nævnte tvende
Vande, dersom de ellers i Nutiden kunne
faa Lov dertil.
I den Henseende skal jeg oplyse, hvad

der er hændet Fiskerne i Sebbersund sidenMarts 1069.
Det var i Slutningen os Firserne, at

nogle Mænd (Bolsmænd) en stjøn Dag
sandt for godt, at Fiskeriet i ovenvmskrevne
Vande burde indskrænkes. Jrg skal ikke
nærmere forklare Motivet dertil, men
nøjes med at oplyse, at disse Mænd fik
en Adresse sat i Gang. Mænd fra nær
og sjærn og af alle Livsstillinger, Bønder
vg Borgere, Lærere og Præster, skreve
under paa den, medens knn en Slags
Folk undlod det, vg det var de virkeligeFiskere.

Da Adressen havde erholdt nogle Hun-
drede Underskrifter, blev den indsendt til
Rigsdagen for at blive behandlet der.
Resultatet deraf blev, at en ny Fiskerilov
udkom den 5. April 1038 og traadte i
Kraft den 1. Jannar 1809. Ved denne
Lovs 31 foretoges en Indskrænkning i
de hidtil bestaaende Fiskerirettigheder for
Sebbersund Bys Fiskere ; dog tillodcs det
Fiskerne i Henhold til samme 2ovs_ 21
fremtidig at maatte udøve Fiskeri i Sebber
Bredning efter de samme Forskrifter, som
i Henhold til en Anordning as 21. Juni
1867 gjaldt for Fiskeriet i þÿ   K i l e n " .I den Tro, at alt nu var i bedste
Orden, paabegyndte Fiskerne i Sebbersund
i 1089 otter Fiskeriet med de vante Red-
skaber. Det varede dog ikke mange Dage,
før Fiskerikontrollen over Limfjorden an-
kom til Sebbersund og konfiflerede alle
Redskaberne med den udtrykkelige Bemærk-
niug, at de vare ulovlige Redskaberne
vare ny, kjøbte Aaret forud og da af
Kontrollen erklærede for i et og alt at
være lovlige.

Et enkelt Redskab koster alt iberegnet
c. 150 Kr. Det var altsaa ikke Smaa-
penge for Fiskere, der i Almindelighed
kun have fra Haanden og i Munden.
Fiskerne flap dog ikke med at faa Red-
skaberne konfiskerede. De maatle tillige
erlægge en Bøde af 30 Kr. af hvert enkelt
Redskab.

Aldrig før er det hændet for Fiskerne
i Sebbersund. De havde i Munds Minde
ikke været tiltalte, langt mindre straffede
for nogen Lovovertrædelse ved Fiskeriet.
Deres Redskaber havde altid været, som
det sig hør og bør.

Det var derfor en for Fiskerne højst
sørgelig Tildragelse, der da fandt Sted.
De maatte finde sig i en betydelig Ind-
skrænkning af deres hidtidige Rettigheder,
mistede deres gode Redskaber, idømtes en
stor Bøde vg kom lil at staa uden Red-
skaber i Sommerens allerbedste Fisketid,
hvor det var tænkeligt paa lovlig Vis at
erhverve lidt tilovers for Vinteren.

Lang Tid hengik, inden det var muligt
for dem at erholde Redskaber igjen ; thi
selv om Fiskerne kunde tilvejebringe Penge
til dem, vare de nemlig ikke paa staaende
Fod at faa til Kjøbs her i Landet. Jeg
selv forskrev et nyt Redskab fra Tyskland;
det kostede over 200 Ke., men viste sig
desto værre for mig ikke heller at være
brugbart. Det henligger paa mit Loft
til ingen Nytte.

Følgerne udebleve ikke heller. Vintrene
derefter vare strænge. Fiskerne maatte
nøjes med sort Kasse og tørt Brød, og
kun yderst sjælden fik de et tarveligt Maal-
tid Mad. Saatødes havde jeg og Fa-
milie det ve paafølgcnde Vintre, og dog
var jeg vist næppe en af de Fiskere, der
havde det ringest her i Sebbersund.

Langt om længe fik dog en Del af
Fiskerne anskaffet sig andre Redskaber oa
be begyndte paa ny at fiste, men fart
tom Sebber Sogns største Hartkornsejer
til Sebbersund Gjæstgivcrgaard og opslog
Plakater, hvori det bekjendmjordes, at alt
Fiskeri var forbudt i det ham illhøreuve
Fiskevand, som fandtes ude i den saa-
kaldte Sebber Bredning, og at alle og
enhver, der herefter fiskede der uden han«
Tilladelse, blev tiltalt og straffet efter
Loven.

Anordningen af 21. Juni 1367 hjemleros fuldstændig Ret tis at fiske over alt i
Sebber Bredning. Men nu kom en privat
Mand og vilde forbyde os det. Af to
Onder vælger Menneskene som Regel det
msndste, og Fisserne sandt, <tt det iiie
alene var det mindste Onde, men ogsaa
det fornuftigste, at holde sig til Loven.
Efter moden Overvejelse og Samraad
besluttede Fiskerne ikke at tage Hensyn til
Godsejerens Forbud.

Følgen deraf blev imidlertid en Proces,
der nu har vedvaret siden 1989. Sidste

Bjnter faldt Dommen ved Underretten.
Fiskerne dømtes til at betale lOo a 120
Kr. i Erstatning til Godsejeren for hvert
enkelt Redskab samt endvidere en Bøde as
20 a 30 Kr. pr. Mand til AmtS-KaSsen.
Sagen er for Tiden sor Overretlen, vg
det har maaske lange Udsigter, inden den
tilendebringes. Thi Fiskerne ville even-
luelt føre Sagen lige til Højesteret.

Sebber Bredning bestaar, som foran
nævnt, af ca. 1200 Tdr. Lands Størrelse.
Ea. '/» af dette Areal er det, Godsejeren
formener at være Eneejer as. De øvrige
/» ejes as andre Godsejere, der ligeledes
mene at være Eneejere af det, dog uden
at de endnu have forbudt eller sagsøgt
Fiskerne. Det skal dog bemærkes, at en
Mand. der vist ikke er Ejer, men knn
Bestyrer as et af disse Herresæder, sor-
leden sagde mig, at Fiskerne skulle tage
sig i Agt, thi der blev hver Dag taget
Vidner paa. at de fiskede i det Vand, der
tilhørte denne Godsejer.

Den nugjældende Fiskerilov af 5. April
1888 siger i tz 59: þÿ   D e nsom uberettiget
har fisket i anden Mands Fiskevand eller
paa Steder, hvor anden Mand er ene-
berettiget til Fiskeriet, skal foruden at
erstatte den fiskeberettigede al den Skade,
han iøvrigt herved maatte have lidt, være
pligtig tit' ai betale ham Værdien af de
fangede Fisk, vg 20 Kr. til sor hver
Gang et løst Redskab har været brugt.
Som Foige af denne Lovbestemmelse og
den alt faldne Underretsdom, ere Fiskerne
i Sebbersund sor Tiden vist nol nogleas de mest uheldig stillede Mennesker, der
findes i den vide Verden. Dersom Pro-cesseu ved Højesteret gaar dem imod,
komme de til at betale ol den Skade, de
muligen have foraarsaget under Fiskeriet,endvidere Værdien af de fangede Fisk og
20 Kr. til for hver Gang, de have fisket
i Sebber Bredning. At fiske i Sebber
Bredning eller lignende Vande maatte ja
under de her beskrevne Forhold være
noget af det allergaleste, en Fisker frem-
tidigt kunde finde paa, selv om ogsaa
Anordningen tillader det.

Under de her givne Omstændigheder
kan Vandet i Sebber Bredning selvfølge-
lig ikke betragtes som frit Fiskevand forKslere. Og da Sebbersund Bys Fiskere
l,ge saa lidt som andre Mennesker kunne
leve as Luft alene, have de maattet ty til
et andet Vand, der ligger lige uden for
deres egen Dør. Det kaldes, som foran
nævnt, Sebber Laa. Til dette Vand for-
mene Fiskerne i Sebbersund at have no-
gen Ret til at fiske, thi de have tinglæste
Dokumenter derpaa og betale særlig Skat
til Staten deraf. Men ikke desto mindre
forbyder Loven dem at fiske her, til hvad
Tid der findes for godt. og der maa ligesaa lidt fiskes med hvad lovlige Red-
skaber der ønske?.

Hvilke tv skærende Modsætninger i
vor Lovgivning. Fiskeriet i Sebber
Bredning tillades ved Lov, men forbydes
af private Mænd. Fiskeriet i Sebber
Laa forbydes ved Lotø men private
Mænd eje det og betale Slat deraf. Heri
bør hurtigst mulig ske en Forandring.Det Fiskeri, der drives ved Sebber-
sund, er nærmest Aalefangst. I Sebber
Bredning og Sebber Laa er der til sine
Tider af Aaret Aal for Hundrede Til-
sinde Kroners Værdi. Er det derfor
ikke sørgeligt, at Fiskerne, naar der sindes
saadan Overflod af Føde i Nat>".-,skulle sulte, medens Aalene fra Fjordenvandre frit ud i Havet? Og er det ikke
dobbelt sørgeligt, at der ftai lægges Sten
i Vejen for Folk, som ikke ville fortrædigederes Medmennesker, men som knn for-lange Lov til at skaffe Brødet kil sig vgFamilie?Af foranstaaende l:lle Redegjørelse vil
det ses, at Sebbersund Bys Fiskere ikke
ere saa slette, som de af nogle Folk faa
Skyld for, langt mindre Tyve eller Rø-
vere. En lille Looovrn ræbelse kan under
de Forhold, hvorunder Fiskerne leve,
næppe nndgaas. Tillige vil det forstaas,
at Fiskerne siden 1889 langt spa havedanset paa Rose?,

Sebbersund, i September 1893.
P. Jensvy.

P. S. Da det er tænkeligt, at der
andre Steder ved Limfjorden bo Fiskere,
der siden Ivon have levet rinder lignendeForhold som Fiskerne i Sebbersund,
kunde jeg af flere Grunde ønske ey
Korrespondance fra eg med ve>,<. Der-ser bedes Redaktørerne i de forskjellige
Limfjordsbyer om velvilligst at optageforanstaaende i deres ærede Blade.

P. H.

Jodcene i 3)anmar&.
De søisie Jøder kom, oplyser Bibliothe-kar E. Elbelling i det sidst udkomne

Hæfte as þÿ   N a t i o n a l ø k o n o n n s lTidsskrift",til Danmark i Midten as det 17. Aar-
hundrede, opnndelig knn saakaldte þÿ   p a r -tiigisiske", senere ogsaa tyske, men deres
Tal var meget ringe. Aar 1727 om-
fattede Menigheden i Kjøbcnhavn 65 Fa-mitter vg 30 Aar senere dobbelt saa
mange eller vel omtrent 800 Mennesker.Tilvæxten skyldtes nærmest Indvandringfra Tyskland, og ved Udgangen af det
18. Aai hundrede kan Tallet maaske be-
regnes til 2000.

Den første fuldstændige vg nøjagtigeOpgivelse over Jødernes Tal her i Landet
er fra Folketællingen 1834, da de viste
sig at udgjøre i alt 4064. menlig 2465 i
Kjøbenhavn, 1545 i Kjøbstæderne og 54
vaa Landet, i Forhold til Kongerigetshele Folkemængde 3.3 pro mille. I den
nærmest forud for Folketællingen gaaendeSnes Aar havde Tilgangen været megetringe, nemlig ikke en Gang 100, og delte
forklares simpelthen ved, at der netop i
dette Tidsrum var saa mange, der lod
sig døbe. Rationalismen, som den Gangvar saa udbredt ikke blot i den danskeKirke, men ogsaa blandt Jøderne selv,
gjorde det lettere sor disse at lade sigdøbe, hvad der gav Adkomstbrcv til bor-
gerlig Ligestilling og selskabeligt Samkvem
med den Øvrige Befolkning. Den samme
Indflydelse gjorde sig ogsaa i stor Maale-
stok gjældende i Tyskland, hvor i samme
Tidsrum en Mængde Jøder gik over lil
den kristne Kirke, alene i Berlin indtil
Aar 1823 et Antal af 1236 Jøder, hvilketvar Halvdelen as Menigheden, vg det var
fortrinsvis den mest dannede og velha-vende Del, der lod sig døbe; de vold-somme Opløjer imod Jøderne 1819 med-
virkede ogsaa til at fremme denne hoved-kulds Overgang.

Sammenligner man Tællingen 1834
med de følgende, gjør man hurtig den
Iagttagelse, at Jøderne herhjemme i de
sidste 56 Aar indtil 1890 saa godt som
slet ingen Tilvæxt have faaet, idet den
nøjagtig kun har været 16 Personer.
Samtidig er Tallet af den øvrige Befolk-
ning steget stærkt, saa at Jøderne nu knap
udgjøre 19 pro mille af Landets hele
Folkemængde.Man gjor fremdeles den Iagttagelse,at Jøderne mere vg mere samles i Hoved-staden; her voxer nemlig Tallet ved
næsten hver Folketælling; 1890 boede "/»
af Jøderne i Kjøbenhavn smed Frederiks-
berg); Tallet at Jøderne i Kjøbenhavnvar 1890: 3491 eller knap 1 pCt. afHovedstadeiis Befolkning. Uden for K;ø-
þÿ b e n h a v n  Frederiksberg var der i det
nævnte Aar 492 Jøder, hvoraf den over-
vejende Del, nemlig 334, bo i Jylland.I en Mængde af Landets Kjøbstæder
sindes slet ingen Jøder, vg i flere as de
større Kjøbstæder er Tallet meget lille,saasom 2 i Helsingør, 12 i Aarhus, 6 i
Bejle, 8 i Kolding. I Odense er Tallet
12, i Aalborg 41, i Horsens 35, i Fre-
dericia 41; Randers staar øverst i Rækken
med 146.

Grunden til den ringe Tilvæxt af Jø-der i vort Land skyldes dels Overgangt'l. Kristendommen, dels vg især de blan-
dede Wgteskaber, Vistnok er Tallet paa
de Jødee, som i voxen Alder ere blevne
døbte i de to sidste Menneskealder?, ikke
stort þÿ  nøjagtige Oplysninger findesikkeþÿ  , men det har langt tiere været
Tilfældet, at jødiske Forældre have ladet
deres Børn døbe som smaa uden selv at
skifte Trosbekjend-.lse. Langt større As-
gang er imidlertid fremkaldt ved de
blandede Wgtestaber. Saafremt der i den
jødiske Menighed i Kjøbenhavn forefaldt
forholdsvis lige saa mange Vielser som i
Hovedstadens øvrige Befolkning, vilde der
aarlig være 32; men Gjennemsnitstallet
er kun 16 þÿ ( 1 3 7 3   9 1 :308) eller kun
Halvdelen. Samtidig er der i Kjebeu-havn indgaaet 121 borgerlige r'Egteskabermellem Jøder ug kristne, og desuden ere
vistnok adskillige blandede 9Egteskaberblevne kirkelig viede. Man kan da ikke
undre sig over, at det samlede Tal paaJøder ber j Landet lkke voxer i Tidernes
Løb. da Ind- og Udvandring as Jøder
maa regnes at opveje hinanden. En
Folge af disse Førhold er, at der iAar'en? þÿ 1 8 7 3   9 1fødtes i Kjøbenhavn
1083, men begravedes 1152 Jøder, altsaa
tt Underskud af 64. Det maa ogsaa
antages, at de blandede LEgteskaber havehaft en væsenlig .Indflydelse paa Jødernes
Aftagen i vore Kjøbstæder, hvor Jøderne
ere langt mere spredte mellem den øvrige
Befolkning.

3)cn eoiflc Jade
i

Hvem kjender ikke den soifrideliqe Legende
om den evige Jøde?

Paa sin sidste Tmertensgang søger Jrclsercn
Hvile svran Tkcmageren Ahasverus' Hus i Je-
rusalem. Ahasverus driver ham bort med sin Lcest,
og Herren siger til ham:

þÿ   J e ggaar nu, men vil sinde Hvile. Men
Tu skal gaa uden Lvhold, til jeg tommer igsen."

Og Ahasverusþÿ  andre kalde ham Carla-
philus og lade ham have v-rret Tørvogter hos
Pontius Pilalusþÿ  begiver sig vaa Vejen og
vandrer og vandrer uden Ttandsning.

Hvert Hundrede Aar salder han i en sva:r
Sygdom, men ester Helbredelsen er l.an atter i
Besiddelse af sin gamle Krast.

I det kZ. Aarhundrede møder Munken Mae-
thwus Parisianis ham sor første Gang i Evropa.senere ser man ham i neesten alle store Byer, søist
i Hamborg, 1562 i Ttrasburg, 1601 i Ltflr.k,
1642 i Leip.flg. Ogsaa til Osterrig sører han?
Vej ham en Gang. I Aaret 1592 saas han saa«
ledes i Wien.

I flere Aarhundrcder fcrbkev Ahawerns. ester
Cartavhilus usynlig sor Menneskeheden eller blev
i det mindste ikke kjendt, inden han nu, ester neesten
at have vandret i 2000 Aar, dukker op i Paris
paa Sygehuset la Salpetriére, der sted : : \
Ledelse as den nys afdøde berømte Nervel. ,Professor Charcol.

En as denne Videnskabsmands Elever, I,r.
Henry Miige, har i en nylig udkommen Bog:Le juik errans a la Salpetri-ste Ten ev?.>
Jøde paa la .la'pstriére omtalt denne BegivenhedBogen har vakt en betydelig Opsigt, og vi skullederfor i det følgende ester þÿ   N a n d .Tzbl." kemi:.,
gjengive dens væsentligste Indhold.

Lægerne havde hidtil kun interesseret sig lidetfor den skjceggcde jødiske Vandringsmand, der paasin evige Pilgrimsrejse ikke lader sig opholde as
noget.

Ter indtræffer en Tag til la Salpetriére en
ungarsk Jøde ved Navn Klein. Professor Charcvtlader sig den syges Historie fortælle, undersø.,er
ham og præsenterer ham ved cn af sine Tirsdag?-forelæsninger for sine Elever.

þÿ   J e gforestiller Tem her', siger han til Til-
hørerne, þÿ   e nveritabel Efterkommer cf Ahasveruseller Cartaphilus. Han drives af en uimodftaaeligTrang rundt omkring i Verden. Han maa rejs?,
rejse uden Ophold, uden at kunne tinde Hvile paa
noget Sted. "

Fra Tid til anden, dukker en saadan rastløsVandrer vp i det berømte Hospital. Tet er al
Tid de samme Sygdomssymptomer; thi de ere
virkeltg syge, deres Nerver ere stærkt angrebne,
og de lide af Neurasttem eller Hysteri. Bien cr!
Tid er det Jøder. Tercs afmagrede, dybt suredeAnsigt forsvinder under et uhyre, aldrig kæmmet
Skiæg.

I en klagende Tone berette de Lægerne onr
en pludselig indtruffen Ulykke, om Dlød ogElendighed, og afbryder man dem ikke. faar deres
Fortælling ingen Ende. Fødte og opvoi.de langtborte i Polen eller Rusland maatte de forladederes Hjem sor at nndgaa Ovrighxdons Under-
trykkeiser og de kristnes Nærhed og sor ct søge.
vin de ikte i det fjærne kunde gjenffnde deres Lrllke,Fvrmge og Sundhed.

Te bandrc Tusinder e.s Mile, gjennem Regn
dg Blæst, men intet Sted finde de, hvad de søge.
SaaledeS komme de endelig, oste i en rent nd
forfærdelig Tilstand, til la Saipetiiére, hvor man
har søgt dem, al de i det mindste kunde sind?
Lindring for deres legemlige Pinsler. Te komme,
men de forblive der ikk?.

Ester nogle Ugers Forløb ophøre de med at
sølge Lægens Forskrifter. Skjønt der sattist er
indtraadt cn Bedring i deres legemlige Beflnder.de.
maa de bort sra den Anstalt, der har aabner sine
Døre sor dem.

Te kølze en uiinodstaaelig Trang, der tvingerdem til en evig Omflakken, og stadig leve de i
Haabct om at kunne tjene Penge.

Saa begive de sig aitcr paa Vandring, stadig
længere bort, maaske til en anden Verdensdel.

Fristes man da ikke til al antage, at
man her stae.r over for en Afart af den evige
Jøde?

Te klage alle over hefrige Hovedsmertcr, daar-
lig Fordøjelse, vedvarende Søvnløshed, jagende vg
stikkende Smerter ele., kort sagi, de lide as en
ganske særegen Slags Nenrastteui: mange hjemsøges
ogsaa af Hysteri, der paasvlges ai Lamlted. Alle
vise, som sagt, de samme Symptomer, og det cv
let at kjende dem igjen paa deres ejendommelige
Udseende og Klædedragt.

Ten første jødiske Vandringsmand, der ved
sin Lighed med den evige Jøde henledte Prvsee »er
Chareots Ovinærksomhed paa sig, var en Tæppe-
handler, der var kommen sra Bolhare til Paris.
Han indfandt sig for c«. 15 Aar siden vaa Ho-
spitalet, indhyllet i en lang. sort Kaftan, om
Kroppen bar han el Søivbælte. prudet med Tur-
kiser, og Haarene, der i lange Lokker faldt ned
paa Skuldrene, vare bedækkede med en lille persisk
Hue.þÿ  

Siden den Tid er der allerede kommen et
anseligt Antal lignende Patienter til la 8al-
petrieie, som Dr. Muge bar gjort til Gjenstand

18 '
I Hadets Gkyldboa.

Nomen.
As

WcorgeS Qhnct.

Men han var allerede fprunyen op
par Stenen, der sædvanliy tjente hamsom Støtte, og medens han holdt sig
fast i Rækværket, løftede han sig derved ,
Vejret.

þÿ   J e gforbyder Dem at komme herop!"
raabte Lydia.

Men det var allerede sor sent at af-
værge. Han steg over den lave Mur,
vg med et Spring var han ved Siden
as hende.

For første Gang befandt de sig faa-
ledes over for hinanden, og et dybt
Mørke indhyllede dem i sin Skygge. Hun
saa knn hans Ojne, som funklede r det
blege, lidenskabelige Ansigt.

Han strakte Armene ud efter hende
Hun' forsøgte at støde ham tilbage og
vilde flygte, men alligevel sank hun et
Sekund efter til hans Bryst.

Med hendøende Stemme kaldte hun
paa Leila; thi hun vilde yde Modstand
og forsvar? sig. men hendes Sind for-
v irredes . . . . -S Lydia var den Aften
borte.

III.
Den Dag. da den skrækkelige Be-

givenhed fandt Sted i Doktor HonchardsBilla, hvor en død blev efterladt, forlodGrev Ploffrn8 Toulon med Jltoget, som
gaar tolv og otte og fyrretyve Minutter
og er i Nizza henad Klokken fem.

Han vilde ikke kjøre direkte med Togettil Bcaulieu. da han frygtede for, at hansAnkomst kunde være bekjendt og han derved
gaa Glip af ved sin pludselige Fremkomst
at afsløre en Hemmelighed, som Italieneren
havde taget med sig i Graven.

I de sidste fire og lyve Timer havdehan ilke hast et roligt Minut, hverkenudad- eller indadtil.
Uophørlig pinte han sin Hjærne med

det Skjændsels Problem, Italieneren havde
nægtet at løse for ham. Som en ny
Oedipus paa Vej til Theben søgte hanSsinxen, for at fravriste hende Gaadens
Løsning.

Men hvorledes og hvor skulde hanfinde hende?
Stadig paa ny kom han til at tænke

paa Markls'ens Fortælling, som han havdemaattet høre paa ved et muntert Lag, ogsom i Drømme hørte han G-raniS melodiskeStemme, da han sagde:
þÿ   O mAftenen ventede hun paa mig

paa den lille Terrasse midt imellem
Blomsterne. Der har hun ventet paa

mig i Gaarþÿ  der vil hun vente mig i
Morgen . . .

Raimond vidste knn alt for vel, om
hvilken Terrasse der var Tale. I de
idste Aar af sit Liv havde Madame Le-

tournenr, naar hun tilbragte Vinteren i
Beanlieu. ladet sig bære derhen, og hele
Dagen havde hun siddet der, havde set
paa det blaa Havs Bølger, havde varmet
sig i den venlige Sol og indsandet Duftenaf Orangetræcrne, som til Overflod prydedeHaven med dereS gyldne Frugter.Raimond faa i Aanden Stedet for
sig: En lav Mur med en Balustrade,
og rundt om stille Ensomhed: Oliven-
lunde, Marker og Havet. Stedet var
klogt valgt!

Med skummende Raseri tænkte han
sig. hvorledes Italieneren steg op ad Ter-rasseu, medenS en Pige støj ham i Møde.
En Pige? Hvilken Pige? Raimond faa
kun, hvorledes hun bredte Armene ud sor
den elskede, hørte kun deres Kys. Men
Ansigtet var hyllet i Mørke, og Skikkelsen
gled nd for ham i Omridsene. Bar det
den blonde eller den mørke? Therese eller
Lyvia? Beninden eller Kjæresten?Derpaa saa han atter den døende
Mand med det ironiske Smil paa Læben,
hvorledes han hævnede sig paa ham, der
havde trussel ham dødelig med evig Tavs
hed. Aa. hvorfor kunde han ikke kalde
ham tilbage til Livet sor at true ham
>ned endnu en Gang at træffe ham, hvis

han ikke røbede sin Hemmelighed, den
elendige, som han foragtede Tusinde
Gange mere for hans forsitdige Tavshed
end for hans forbryderiske Kjærligheds
Skyld. m .

Aldrig nogen Sinde før havde Rai-
mond lidt saaledes. Hverken Adskillelsensra den elskede, som han elskede over alt,
eller Smerten over at dvæle i det sjærne
kunde sammenlignes med de Kvaler, som
han havde maattet lide siden sin Hjem-
komst. Alt. hvad han havde haabet af
Fremtiden, kunde være tilintetgjort, og
ved denne Uvished krympede hans Hjærte
sig - - - . .Timerne sneglede sig afsleb, og Toget
gik saa uendelig langsomt! Med ct Sæt
vilde han gjærne have været hos hende,
styrtet sig over hende og fravristet hende
Tilstaaetjen as hendes Brøde. Og jaa?

Hvis det var Lydia, svm i en andens
Arme havde glemt, hvad hun havde lovet
ham, faa vilde han i blindt Raseri staa
til, vilde han gaa hende paa Livet, lige-som han allerede havde dræbt hendeS
elskede! Havde han da den vilde Energi
til en saadan? Vreden maatte give ham
den og hjælpe ham til ikke at skrækkeS
tilbage for noget. Saa blev han atter
modløs vg livstræt. Var det alligevel
ikke bedre igjen at drage til hine srem-
mede Lande, hvorfra han nylig var kom«
men? Der i det snigmvrderiske Klima,
midt iblandt utallige Farer fandt han

hurtig Lægemiddel for sine Lidelser, og i
den evige Søvn kunde han glemme.

Et blegt Ansigt med funklende Ojne
vg smilende, røde Læber dukkede vp for
ham, og nej skreg det inden i ham.

þÿ   N e j .jeg kunde ikke glemme! Naar
Døden ikke

'

er en fuldstændig Tilintet-
gjørelse af os, naar en guddommelig
Flamme overlever vort Legeme, saa vilde
i min udødelige Sjæ! Erindringen vm
denne Kjærlighed aldrig udviskes, vg den
vilde fortære og pine mig. Aa, al Tid
vilde dette henrykkende forføreriske Billede
med sit søde Smil vg sit straalende Blik
svrsøtqe mig. Der gives intet Balg for
mig. Enten maa jeg sinde hende ufkyldig
eller ogsaa er jeg sor evig tabt og fvldømt
til de 'skrækkeligste Kvaler."

Han klamrede sig til d-4 fur Hundrede
Gang nærede vg for Hundrede Gang for-
kastede Haab, at Lydia ikke var den
skyldige. Da opdukkede sor hans indre
Oie Pigen med de tilstørede Træk i en
andens' Arme. og þÿ   H v i l k e n ? "lød det nop-
hørligt i ham.

Var det ikke bedre, om han aldrig fik
Svaret herpaa? Var Uvisheden ikke en
Frist for ham? Naar der ikke længere
var nogen Tvivl, naar alt var klart,
var han da ikke først rigtig at beklage?
Alligevel ønskede han, at Timen var
kaminen, da denne frygtelige Uvished
skulde ophøre.

Den fem Timers Kjørsel fyntes ham
uendelig.

Han kom forbi de herlige Steder
Saint-Raphael. AntibeS og Cannes uden
at værdige bent et Blik, og med et Let-
telsens Suk sprang han i Nizza ud paa
Perronen.

Han lod sin Bagage blive paa Bane-
qaarden, tog en lukket Vogn og gav
Kusken Ordre til at kjøre til Villafranca.

Hans Plan var ganske simpel.
Han vilde forlade Vognen, forinden

den "kom til Beanlieu og opholde sig i
en Restauration til Mørkets Frembrud.
Saa vilde han til Fods gaa til Saint-
Hospice ad Villavejene, indtil han naaede
den Mur, bag hvilken den lille Terrasse
laa gjemt.

Der var Stedet, hvor de plejede al
træffes, hvor Pigen vilde komme, vg i
Stedet for den ventede Elsker skulde hun
finde ham !

Saa afsløredes den skjændige Hemme-
lighed før ham ! ingen Udflugter.
ingen Rægten var længere mulig: thl
allerede Tilstedeværelsen alene var Bevis
for Brøden.

Fælden forekom ham behændig lagt,
og Tanken derom beredte ham en næsten
djævelsk Fornøjelse. .

Da Vognen havde »aaet yøiene ved
Villafranca, lod han den holde, vg esirr
at han havde betalt Kusken, sendte han
ham tilbage.

Vejen var øde cg forladt. Toget,
der førte Spillerne sra Mønte Carlo til-
bage til Nizza til Middag, peb netop ved
Indgangen til en Tunnel. Derpaa ind-traadte atter lydløs Stilhed, øg Raimond
hørte kun Støjen af sine egne Skridt mod
den støvede Vej.

Han fik Oje paa et Værtshus, i hvislille Hare der var et Lysthus. Ter sattehan sig. beskyttet mod de forbigaaendesBlikke, vg tændte cn Cigar for at forkorteTidcn.
LydiaS sidste Sammenkomst med El-

rani havde fundet Sted om Aktenen
før den Dag, da han havde fulgt Dok-
tor Honchards Indbydelse vg havde spistFrokost sammen med denne og Marine-
officererne.

Allerede i flere Uger havde de elskende
ikke længere nøjedes med de faa Minutters
Samtale i Haven.

Vejret begyndte at blive daarligt. vgoste gjorde en kold Blæst Opholdet i del
fri ubehageligt. En lille Pavillon, somMadame Letourneur i sin Tid havdebenyttet, og som siden havde ftaact for-ladt, frembød eil udmærket Beskyttelsemod Vejret og Overraskelse af »ved-
kommende.
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Om 's>iig!ll»>»»!I
i fiucrnc.

Man horer ofte , Kjøbenhavn og de
storre Kjobstæde. Beklagelser over dm
PriS der vin Vinteren maa betales fur
et Pund aod ffrujit > Smaakjøb. en Pris.
der a or ved og Husholdnings-
fruut til ru Luxusvare. medens den baade
durde i'.; kunde være Gjcnstand for Hver-
d.msfvrl'ii:g selv i mindre Husholdninger.
Tvt der foraarfaqer den hoje Pris, er
naturligt iS det Arbejde, der er forbundet
liied Frugtens Opbevaring og behandling
gjenuein flere Maaneder, og knude man
i Husholdningerne selv paatage sig denne
Ulejlighed, vilde man vare i Stand til
ved passende og rettidigt Jndkjob at
erhverve en Frugtbeholdning for Vinteren
li! en forholdsvis billig Pris.

Det første Spørgsmaal, der her frem-
bnder sig. er. om man i Kjobstaderne og
eerlig i Kjøbenhavn har passende Op-

I . varingssteder for Frugt. Hertil skal
.g svare, at man langt hyppigere, end

i . ni antager, har fortrinlige Opbevarings-
aeder for Vinterfrugt, nemlig i enhver

ed Ksalder, og da sarlig i den nyere
flids Bygninger, og at etablere en lille
Frugtkjalder.'der kunde bevare nogle faa
gode Frugtsorter igjennem o a >! Maa-
lieder, vilde ikke vare sarlig besvarligt
for en stor Tel Bybebocre.

Med Hensyn til Frugtens Opbevaring
skal jeg tillade mig at give fugende An-
visninger:

Loftsrum og de fleste andre overjordiske
Anal egne kig kun daarligt lil Opbevaring
ch Frugt, fordi Luften er for tør vg
tillige som oftest for varm. Derved frem-
skyndes Modningen og Frugten skrumperind. ja. meget sildige Frugtsorter ville
visne uden at have varet modne. Varme,
LyS og tør Luft fremskynder Modningen
v., forringer altsaa Holdbarheden, medens
lav Temperatur, Mørke og fugtig Luft
solder Modningen tilbage og forlanger
derved Holdbarheden.

Te bedste betingelser for en heldig
Opbevaring ere derfor den passende fug-
tige Luft, der i Regelen findes i Kjal-
derne, en lav Temperatur uden hyppige
vg større Svingninger, hvorfor Lufttræk
bor nndgaas, helst þÿ 4   5Gr. R. i selve
Vintertiden og endelig Mørke, og disse
Betingelser ville enten paa Forhaand
vare til Stede eller kunne tilvejebringes
uden stor Ulejlighed i de alterfleste
Kjaldere. Selvfølgelig maa der sørges
tør, at ikke starlt lugtende Varer komme
til

'
at indvirke paa Luften i Frugt-

kjalderen.
Det er indlysende, at mon ved et større

Indstøb as Frugt i rette Tid vil saa den
billigere end ved Smaaindkjøb i Vinterens
Lud, vg da man selv uden Vanskelighed
kan opbevare Frugten, vil man til enhver
Tid ! Husholdningen have den Frugt-so. syning, der med Rette er saa meget
attraaet. .. , ,

Der er imidlertid den Vanskelighed ved
det større Frugtindkjøb paa en Gang, at
Publikum har saa ringe Kjendskab til
Frugtsorterne, ja til þÿ   B a r e n "Frugt i
del hele taget ; men herpaa vilde der blive
ra.'det Bod, hvis man blot vilde tilegne
sig Ct lignende Kjendskab til Frugt som
ril de ondre Varer, man kjøber. Den
Ligegyldighed, der ofte vises med Hensyn
!il at skaffe sig Sikkerhed for, hvilken
Frugtsort det er, man kjøber, kan til Nød
paa an i Smaakjøbci, men ved større
H.rdkjøb bør man skaffe sig kundskab om
Varens Egenskaber, Mig om bens
holdbarheds evne, der er forskjellig
for de forskjellige Frugtsorter, om Frug-
leas Ravn. til hvilket ganske bestemte
Egenskaber jo knytte sig, og om dens
Kondition; thi er Frugten mishandlet,
v.u ogsaa kun i ringe Grad, nytter dens
Holdbarhedsevne ikke. Det vil derhos
være at -anbefale at begynde med saa
Sorter, i. Er. þÿ 3   4ZEblesorter og þÿ 2   3
Paresorter, og saa senere þÿ  eftersom
fjendskabet udvidesþÿ  at forøge Sorter-
urs Antal.

Naar Publikum csterhaanden vilde gjøre
sia btls.'ndt med de bedre Frugtsorter, og
vilde fodlange bestemte Sorter,
hvis Egenskaber' man havde lært at fjende,
og hyppigere tutor paase, at Frugten
leoeredes i fortrinlig Tilstand, vilde det
vare til stor Gavn baade for Frugtavlen
vg Frugthandelen herhjemme. Bi trange
tit at 'saa meget af den her i Landet
vplede og paa Torvene falbudte Frugt af
nav, .'tøse' og daaclige Sorter ombyttede
med mttø værdifulde, der udbødes i god
Sortering, velbehandlede og i renlige Be-
holdere 'og Emballage samt under
Navn. , ,.Der gjøres allerede meget herhjemme

for at have Frugtavlen, sarlig i Haverne,ved »y Anlag og disse Bestræbelser, der
ii u navnlig bares as Haveselskaberne vg
Landboforeninger, til Dels med Stats-
understøttelse, vilde yderligere understøttes
ganske betydeligt, hvis Publikum idelig
vilde fremsatte Krav i fornævnte Retning,
vg der er ingen Tvivl om, at hvor Vej-
ledning skulde vise sig nødvendig, vil
enhver dygtig Producent og Forhandler
fatte en LEre i at vejlede Publikum.
Men først vg fremmest vil det vare nød-
vendigt, at Publikum lærer de gode
Sorters Ravne at Fjende og stadig bruger
disse Navne. Et af Formaalenc for
Frugtndstillinger er jv netop det at sprede
Kjendskab til Sorterne vg Navnene paa
dem, og alene af den Grund have disse
FrugtudstiUinger Krav paa Interesse vg
Opmærksomhed fra Publikums Side.

Det vilde sikkert vare i Publikums
Interesse at kjobe noget mere Frugt
under Frugthøsten i Stedet for svm
Regelen er efter denne vg nøje at paase,
at Frugten modtages i gode, velbehand-
lede og' derfor holdbare Varer.

Aarhus, den 14. Septbr. 1894.
W. Riedel,

Statskonsulent.

JapanMe Lade.
Paa den i Sommer i Wiesbaden afholdte

medicinske Kongres gav en as Foredragsholderne
en Rakke interessante Oplysninger om de japa-
nefiske Badeforhold.

Javaneseren plejer i Regelen at staa op
Kl. 6 om Morgenen og begiver sig strax i et
varmt Bad paa 40 Gr. Celsius. Derpaa hælde
de sig over med koldt Band. Paa denne
Maade bader inan i Japan »forandret Sommer
og Vinter.

De hos os saakaldte varme Bade, der i Birke-
ligheden kun ere lunkne, vilde en Japaneser slet
ikke kunne taale.

Bed det hede Bad bliver Legemet i den Grad
gjennenwarmet, at det bliver ufølsomt mod den
ydre Temperatur. Om Vinteren fryser man kun
før, aldrig ester Badet; selv i den strcrngeste Kulde
kan man, naar man har badet, tage et iskoldt
Styrtebad. Om Sommeren søler man sig derimod
langt køligere ester det varme Bad, og det kolde
Vand oven Paa det varme vilter ogsaa langt mere
forfriskende.

Det interessanteste as alle javanesiske Bade-
steder er Knsatsn. Hvert Aar strømme Japa-neserne i Tusindvis dertil, alle i suld Tillid
til de varme, svovlholdige Kilders helbredende
Krast.

Te fleste Kilder have en Temperatur as 70
Gr. Celsius og derover.

At bade i sligt kogende Vand er en af
de største Pinsler. Selv Javaneserne mangle
vsie Mod til at benytte disse Kilder, og knn nø-
dig efterkomme de arme Patienter Lcrgernes Ve-
saling. Selve Badningen gaar til paa følgende
Maade :

Kl. 5 ringes der med Klokken over hele Lands-
byen, vg paa denne Maade begive alle de, hvem
Lagerne have ordineret Brugen af de hede Kilder,
sig til Badestedet.

I det rummelige Badehus er der allerede
forsamlet en stor Mængde Mennesker as begge
Kjøn, som er i Færd med at trcrsse deres Bade-
forberedelser. De fleste have allerede klædt
sig s.

Adskillige Mænd staa rundt om det med
kogende Vand fyldte Bassin, alle med et Brædt
i Haandcn. De bevæge dette Brædt i Takt, idet
de dyppe det ned og faar Vandet fra neden til
at stige op. Derved ville de forhindre, at det
tilstcømmende kogende Vand stiger sor meget op
til Overfladen.

Efter at denne Procedure har varet i ti Mi-
nuttet, nærme de badende sig Bassinets Rand,
sætte sig paa Hug der og begynde at overhælde
Hovedet med det varme Vand. Nogle as Bade«
gjæsterne vikle Linned om de mest ømfindtlige
Steder paa Legemet.

Nu nærmer Oicblilkct sig, da de skulle stige
ned i det vaate Element. Mange have ikke Mod
dertil. Der er maaske i alt forsamlet et halvt
Hundrede Mennesker, as hvilke de fleste vistnok
have været med til den Fornøjelse før. Alligevel
salder det dem hver Gang svært at tage en
kraftig Beslutning. For at lette dem denne, sler
Red- og Opstigningen paa Bademesterens Kom-
inanvo. Au giver han Tegn til, at de badende
skulle stige ned, De stakkels Ofre svare Ja i Kor
og gjøre sig rede.

De gaa alle yderst langsomt og forsigtigt til
Værks for ikte at sætte det varme Vand i stær-
kere Bevægelse end højst nødvendigt, da det ellers
brænder endnu mere. Tomme for Tomme ,oc-
svinde Legemerne. Endelig ere de i Vandet til
Halsen. Ubevægelige blive de alle siddende paa
Hng, blinke næsten ikke med Ojnene.

For at fordrive Tiden lidt, forkynder Bad?-
mesteren hver Gang. naar der er gaaet et Minut.
Alligevel forekommer det de badende, at Proces-
sen varer en Evighed. Hele Skaren gjentager
hver Gang i Ker Bademesterens Ord ; denne sidder

i øvrigt selv i Vandel, rimeligvis sok at bevise,
at Kuren ingen Skade gjør.

þÿ   T oMinutter endnu!" raaber han, og þÿ   T o
Minutter endnu!" gjentager hele Koret.

þÿ   E tMinut endnu!" inder det lidt ester fra
begge Sider, og denne Gang i en betydelig
gladere Toneart.

Og nu kommer Signalet til, at Tiden er
omme.

Med en Hastighed, der ester den tidligere
Langsomhed er dobbelt paasaldende, styrter hele
Selskabet op as det varme Element. Alle
trække Vejret lettet, sordi det er overstaaet sor
denne Gang ; nu have de Ro til den følgende
Dag.

Man maa i Sandhed have en stærk Tro paa
den helbredende Virkning, sor Tag sor Dag at
»dsælle sig sor denne skrækkelige Tortur.

Jioorlcdc« clcc slagte«.
þÿ   F o r e n i n g e ntil Dyrene? Beskyttelse i

Danmark" holdt Møde forleden i Witt-
macks Lokaler i Kjøbenhavn, og Kancelli-
laud, Dyrlage Sander-Larsen anbefalede
varmt og indtrængende en saadan Slagte-
maade, at der ikke tilføjedes Dyrene
unødvendige Lidelser. Men t den Hen-
seende staa vi særlig langt tilbage i Kjø-
benhavn, vg endnu værre staar det til
paa Landet, hvor der slagtes uden nogen
svin helst Kontrol.

Taleren havde paa en Rejse gjort sig
bekjendt med Slagtemaaden i IC større
Byer i Tyskland vg Svejts. I Ham-
borg er der et nyt og fortrinligt ind-
rettet Slagtehus, men ikke Spor af
Slagtetvang, Kjødet stemples ikke, vg der
tages ikke noget som helst humant Hen-
syn over for Dyrene. En Slud, der blev
slagtet, fik 5 Slag. før den faldt, vg der
gik lang Tid hen mellem hvert Slag;
det var ikke til at udholde at fe paa. I
Bremen var det en glædelig Overraskelse
at se, at alle Dhr, der slagtes, først be-
døves med et velrett-t Slag af en Oxe
eller Kølle. I Basel vg Zitrich gik man
endnu videre vg brugte Skydemaske. Bed
et let Slag paa Bøssepiben i Masken
gaar Sludet af. vg Dyret synker øje-
blikkelig til Jorden og først med Bag-
delen,

'
et Bevis paa, at Rygmarven er

lammet. I Ziirich bruges Skydebomuld,
der kun giver et svagt Knald. Der var
i Slagtehuset en velgjSrende Stilhed, Ro
og Orden, medens der i Hamborg var et
Spektakel, en Uro vg en Omgangstone,som var højst ubehagelig.
I Strassborg brugtes den engelske Oxe,

hvormed Dyret dræbtes øjeblikkelig. En
enkelt Mand med 36 Svende besørger
al Slagtning, vg enhver Svend har sit
bestemte Arbejde og er Specialist deri. I
Karlsruhe bruges den kleinsmidtske Slagte-
maade, i Kassel den franske, i Frankfurt
bruges Oxe, men i alle Byer, undtagen
Hamborg, bedøves Dyret øjeblikkeligt før
Slagtningen.I Kjøbenhavns Slagtehuse gaar det
ikke bedre lil end i Hamborgs. Det var
meget ønskeligt, om Autoriteterne vilde
tage sig alvorligt af Sagen. Den danske
Slagtemaske eller den Rom'ske Maske er
overordentlig god. Men Dyret bør be-
døves, enten det saa sker med Oxe eller
Maske. Og en Ting kan man bestemt
kræve: at det kun bliver øvede Folk, der
udføre denne Gjerning. Paa Landet
slagter man endnu Svin og Kalve paa
en meget grusom Maade. Dyrlæger,
Lærere

'

og enhver, der har Forstand og
Følelse for Dyrene, bør modarbejde dette.

Det er saa heldigt, at man kun faar
godt og velsmagende Kjød af Dyr, der
dræbes 'øjeblikkelig; men Dyr, der pines,
give ildesmagende og mindre holdbart
Kjød. Naar Kjødet skal opnaa høje Pri-ser paa det engelske Marked, maa vi lære
at stagte paa en for Dyrene saa lidt
smertefuld Maade tøm muligt.

Mei isorhMene
ved

Scbl>ers»»i>.
Sebbersund By, der ikke alene er be-

kjendt for sin smukke Beliggenhed og
sjældne Naturomgivelser, men ogsaa for
sine bekjendte delikate Aal, er beliggende
pga en Odde og omgivetþÿ  paa lidt
Land nærþÿ  as tvende Vunde, nemlig
Sebber Bredning og Sebber Laa. Seb-
ber Bredning er c. 1200 Tdr. Land stor,
strækker sig fra Sebbersund i Syd hen
imod Hoveogaarbcn Halkjær, og Sebber
Laa, der er c. 1000 Tdr. Land stor,
strækker sig fra Sebbersund i Nord hen
imod Nibe. Byen har en Befolkning af

i alt c. 200 Indbyggere. Dens Beboere
ere hovedsagelig Smaakaarssvlk, hvis Er-
hverv i Følge Byens Naturbeliggenhedfra Arilds Tid af har været Fiskeri.Endnu den Dag i Dag ere de henviste
til samme Bedrift, nemlig daglig at søge
dereS Næring af foran nævnte tvende
Vande, dersom de ellers i Nutiden kunne
faa Lov dertil.
I den Henseende skal jeg oplyse, hvad

der er hændet Fiskerne i Sebbersund sidenMarts 1069.
Det var i Slutningen os Firserne, at

nogle Mænd (Bolsmænd) en stjøn Dag
sandt for godt, at Fiskeriet i ovenvmskrevne
Vande burde indskrænkes. Jrg skal ikke
nærmere forklare Motivet dertil, men
nøjes med at oplyse, at disse Mænd fik
en Adresse sat i Gang. Mænd fra nær
og sjærn og af alle Livsstillinger, Bønder
vg Borgere, Lærere og Præster, skreve
under paa den, medens knn en Slags
Folk undlod det, vg det var de virkeligeFiskere.

Da Adressen havde erholdt nogle Hun-
drede Underskrifter, blev den indsendt til
Rigsdagen for at blive behandlet der.
Resultatet deraf blev, at en ny Fiskerilov
udkom den 5. April 1038 og traadte i
Kraft den 1. Jannar 1809. Ved denne
Lovs 31 foretoges en Indskrænkning i
de hidtil bestaaende Fiskerirettigheder for
Sebbersund Bys Fiskere ; dog tillodcs det
Fiskerne i Henhold til samme 2ovs_ 21
fremtidig at maatte udøve Fiskeri i Sebber
Bredning efter de samme Forskrifter, som
i Henhold til en Anordning as 21. Juni
1867 gjaldt for Fiskeriet i þÿ   K i l e n " .I den Tro, at alt nu var i bedste
Orden, paabegyndte Fiskerne i Sebbersund
i 1089 otter Fiskeriet med de vante Red-
skaber. Det varede dog ikke mange Dage,
før Fiskerikontrollen over Limfjorden an-
kom til Sebbersund og konfiflerede alle
Redskaberne med den udtrykkelige Bemærk-
niug, at de vare ulovlige Redskaberne
vare ny, kjøbte Aaret forud og da af
Kontrollen erklærede for i et og alt at
være lovlige.

Et enkelt Redskab koster alt iberegnet
c. 150 Kr. Det var altsaa ikke Smaa-
penge for Fiskere, der i Almindelighed
kun have fra Haanden og i Munden.
Fiskerne flap dog ikke med at faa Red-
skaberne konfiskerede. De maatle tillige
erlægge en Bøde af 30 Kr. af hvert enkelt
Redskab.

Aldrig før er det hændet for Fiskerne
i Sebbersund. De havde i Munds Minde
ikke været tiltalte, langt mindre straffede
for nogen Lovovertrædelse ved Fiskeriet.
Deres Redskaber havde altid været, som
det sig hør og bør.

Det var derfor en for Fiskerne højst
sørgelig Tildragelse, der da fandt Sted.
De maatte finde sig i en betydelig Ind-
skrænkning af deres hidtidige Rettigheder,
mistede deres gode Redskaber, idømtes en
stor Bøde vg kom lil at staa uden Red-
skaber i Sommerens allerbedste Fisketid,
hvor det var tænkeligt paa lovlig Vis at
erhverve lidt tilovers for Vinteren.

Lang Tid hengik, inden det var muligt
for dem at erholde Redskaber igjen ; thi
selv om Fiskerne kunde tilvejebringe Penge
til dem, vare de nemlig ikke paa staaende
Fod at faa til Kjøbs her i Landet. Jeg
selv forskrev et nyt Redskab fra Tyskland;
det kostede over 200 Ke., men viste sig
desto værre for mig ikke heller at være
brugbart. Det henligger paa mit Loft
til ingen Nytte.

Følgerne udebleve ikke heller. Vintrene
derefter vare strænge. Fiskerne maatte
nøjes med sort Kasse og tørt Brød, og
kun yderst sjælden fik de et tarveligt Maal-
tid Mad. Saatødes havde jeg og Fa-
milie det ve paafølgcnde Vintre, og dog
var jeg vist næppe en af de Fiskere, der
havde det ringest her i Sebbersund.

Langt om længe fik dog en Del af
Fiskerne anskaffet sig andre Redskaber oa
be begyndte paa ny at fiste, men fart
tom Sebber Sogns største Hartkornsejer
til Sebbersund Gjæstgivcrgaard og opslog
Plakater, hvori det bekjendmjordes, at alt
Fiskeri var forbudt i det ham illhøreuve
Fiskevand, som fandtes ude i den saa-
kaldte Sebber Bredning, og at alle og
enhver, der herefter fiskede der uden han«
Tilladelse, blev tiltalt og straffet efter
Loven.

Anordningen af 21. Juni 1367 hjemleros fuldstændig Ret tis at fiske over alt i
Sebber Bredning. Men nu kom en privat
Mand og vilde forbyde os det. Af to
Onder vælger Menneskene som Regel det
msndste, og Fisserne sandt, <tt det iiie
alene var det mindste Onde, men ogsaa
det fornuftigste, at holde sig til Loven.
Efter moden Overvejelse og Samraad
besluttede Fiskerne ikke at tage Hensyn til
Godsejerens Forbud.

Følgen deraf blev imidlertid en Proces,
der nu har vedvaret siden 1989. Sidste

Bjnter faldt Dommen ved Underretten.
Fiskerne dømtes til at betale lOo a 120
Kr. i Erstatning til Godsejeren for hvert
enkelt Redskab samt endvidere en Bøde as
20 a 30 Kr. pr. Mand til AmtS-KaSsen.
Sagen er for Tiden sor Overretlen, vg
det har maaske lange Udsigter, inden den
tilendebringes. Thi Fiskerne ville even-
luelt føre Sagen lige til Højesteret.

Sebber Bredning bestaar, som foran
nævnt, af ca. 1200 Tdr. Lands Størrelse.
Ea. '/» af dette Areal er det, Godsejeren
formener at være Eneejer as. De øvrige
/» ejes as andre Godsejere, der ligeledes
mene at være Eneejere af det, dog uden
at de endnu have forbudt eller sagsøgt
Fiskerne. Det skal dog bemærkes, at en
Mand. der vist ikke er Ejer, men knn
Bestyrer as et af disse Herresæder, sor-
leden sagde mig, at Fiskerne skulle tage
sig i Agt, thi der blev hver Dag taget
Vidner paa. at de fiskede i det Vand, der
tilhørte denne Godsejer.

Den nugjældende Fiskerilov af 5. April
1888 siger i tz 59: þÿ   D e nsom uberettiget
har fisket i anden Mands Fiskevand eller
paa Steder, hvor anden Mand er ene-
berettiget til Fiskeriet, skal foruden at
erstatte den fiskeberettigede al den Skade,
han iøvrigt herved maatte have lidt, være
pligtig tit' ai betale ham Værdien af de
fangede Fisk, vg 20 Kr. til sor hver
Gang et løst Redskab har været brugt.
Som Foige af denne Lovbestemmelse og
den alt faldne Underretsdom, ere Fiskerne
i Sebbersund sor Tiden vist nol nogleas de mest uheldig stillede Mennesker, der
findes i den vide Verden. Dersom Pro-cesseu ved Højesteret gaar dem imod,
komme de til at betale ol den Skade, de
muligen have foraarsaget under Fiskeriet,endvidere Værdien af de fangede Fisk og
20 Kr. til for hver Gang, de have fisket
i Sebber Bredning. At fiske i Sebber
Bredning eller lignende Vande maatte ja
under de her beskrevne Forhold være
noget af det allergaleste, en Fisker frem-
tidigt kunde finde paa, selv om ogsaa
Anordningen tillader det.

Under de her givne Omstændigheder
kan Vandet i Sebber Bredning selvfølge-
lig ikke betragtes som frit Fiskevand forKslere. Og da Sebbersund Bys Fiskere
l,ge saa lidt som andre Mennesker kunne
leve as Luft alene, have de maattet ty til
et andet Vand, der ligger lige uden for
deres egen Dør. Det kaldes, som foran
nævnt, Sebber Laa. Til dette Vand for-
mene Fiskerne i Sebbersund at have no-
gen Ret til at fiske, thi de have tinglæste
Dokumenter derpaa og betale særlig Skat
til Staten deraf. Men ikke desto mindre
forbyder Loven dem at fiske her, til hvad
Tid der findes for godt. og der maa ligesaa lidt fiskes med hvad lovlige Red-
skaber der ønske?.

Hvilke tv skærende Modsætninger i
vor Lovgivning. Fiskeriet i Sebber
Bredning tillades ved Lov, men forbydes
af private Mænd. Fiskeriet i Sebber
Laa forbydes ved Lotø men private
Mænd eje det og betale Slat deraf. Heri
bør hurtigst mulig ske en Forandring.Det Fiskeri, der drives ved Sebber-
sund, er nærmest Aalefangst. I Sebber
Bredning og Sebber Laa er der til sine
Tider af Aaret Aal for Hundrede Til-
sinde Kroners Værdi. Er det derfor
ikke sørgeligt, at Fiskerne, naar der sindes
saadan Overflod af Føde i Nat>".-,skulle sulte, medens Aalene fra Fjordenvandre frit ud i Havet? Og er det ikke
dobbelt sørgeligt, at der ftai lægges Sten
i Vejen for Folk, som ikke ville fortrædigederes Medmennesker, men som knn for-lange Lov til at skaffe Brødet kil sig vgFamilie?Af foranstaaende l:lle Redegjørelse vil
det ses, at Sebbersund Bys Fiskere ikke
ere saa slette, som de af nogle Folk faa
Skyld for, langt mindre Tyve eller Rø-
vere. En lille Looovrn ræbelse kan under
de Forhold, hvorunder Fiskerne leve,
næppe nndgaas. Tillige vil det forstaas,
at Fiskerne siden 1889 langt spa havedanset paa Rose?,

Sebbersund, i September 1893.
P. Jensvy.

P. S. Da det er tænkeligt, at der
andre Steder ved Limfjorden bo Fiskere,
der siden Ivon have levet rinder lignendeForhold som Fiskerne i Sebbersund,
kunde jeg af flere Grunde ønske ey
Korrespondance fra eg med ve>,<. Der-ser bedes Redaktørerne i de forskjellige
Limfjordsbyer om velvilligst at optageforanstaaende i deres ærede Blade.

P. H.

Jodcene i 3)anmar&.
De søisie Jøder kom, oplyser Bibliothe-kar E. Elbelling i det sidst udkomne

Hæfte as þÿ   N a t i o n a l ø k o n o n n s lTidsskrift",til Danmark i Midten as det 17. Aar-
hundrede, opnndelig knn saakaldte þÿ   p a r -tiigisiske", senere ogsaa tyske, men deres
Tal var meget ringe. Aar 1727 om-
fattede Menigheden i Kjøbcnhavn 65 Fa-mitter vg 30 Aar senere dobbelt saa
mange eller vel omtrent 800 Mennesker.Tilvæxten skyldtes nærmest Indvandringfra Tyskland, og ved Udgangen af det
18. Aai hundrede kan Tallet maaske be-
regnes til 2000.

Den første fuldstændige vg nøjagtigeOpgivelse over Jødernes Tal her i Landet
er fra Folketællingen 1834, da de viste
sig at udgjøre i alt 4064. menlig 2465 i
Kjøbenhavn, 1545 i Kjøbstæderne og 54
vaa Landet, i Forhold til Kongerigetshele Folkemængde 3.3 pro mille. I den
nærmest forud for Folketællingen gaaendeSnes Aar havde Tilgangen været megetringe, nemlig ikke en Gang 100, og delte
forklares simpelthen ved, at der netop i
dette Tidsrum var saa mange, der lod
sig døbe. Rationalismen, som den Gangvar saa udbredt ikke blot i den danskeKirke, men ogsaa blandt Jøderne selv,
gjorde det lettere sor disse at lade sigdøbe, hvad der gav Adkomstbrcv til bor-
gerlig Ligestilling og selskabeligt Samkvem
med den Øvrige Befolkning. Den samme
Indflydelse gjorde sig ogsaa i stor Maale-
stok gjældende i Tyskland, hvor i samme
Tidsrum en Mængde Jøder gik over lil
den kristne Kirke, alene i Berlin indtil
Aar 1823 et Antal af 1236 Jøder, hvilketvar Halvdelen as Menigheden, vg det var
fortrinsvis den mest dannede og velha-vende Del, der lod sig døbe; de vold-somme Opløjer imod Jøderne 1819 med-
virkede ogsaa til at fremme denne hoved-kulds Overgang.

Sammenligner man Tællingen 1834
med de følgende, gjør man hurtig den
Iagttagelse, at Jøderne herhjemme i de
sidste 56 Aar indtil 1890 saa godt som
slet ingen Tilvæxt have faaet, idet den
nøjagtig kun har været 16 Personer.
Samtidig er Tallet af den øvrige Befolk-
ning steget stærkt, saa at Jøderne nu knap
udgjøre 19 pro mille af Landets hele
Folkemængde.Man gjor fremdeles den Iagttagelse,at Jøderne mere vg mere samles i Hoved-staden; her voxer nemlig Tallet ved
næsten hver Folketælling; 1890 boede "/»
af Jøderne i Kjøbenhavn smed Frederiks-
berg); Tallet at Jøderne i Kjøbenhavnvar 1890: 3491 eller knap 1 pCt. afHovedstadeiis Befolkning. Uden for K;ø-
þÿ b e n h a v n  Frederiksberg var der i det
nævnte Aar 492 Jøder, hvoraf den over-
vejende Del, nemlig 334, bo i Jylland.I en Mængde af Landets Kjøbstæder
sindes slet ingen Jøder, vg i flere as de
større Kjøbstæder er Tallet meget lille,saasom 2 i Helsingør, 12 i Aarhus, 6 i
Bejle, 8 i Kolding. I Odense er Tallet
12, i Aalborg 41, i Horsens 35, i Fre-
dericia 41; Randers staar øverst i Rækken
med 146.

Grunden til den ringe Tilvæxt af Jø-der i vort Land skyldes dels Overgangt'l. Kristendommen, dels vg især de blan-
dede Wgteskaber, Vistnok er Tallet paa
de Jødee, som i voxen Alder ere blevne
døbte i de to sidste Menneskealder?, ikke
stort þÿ  nøjagtige Oplysninger findesikkeþÿ  , men det har langt tiere været
Tilfældet, at jødiske Forældre have ladet
deres Børn døbe som smaa uden selv at
skifte Trosbekjend-.lse. Langt større As-
gang er imidlertid fremkaldt ved de
blandede Wgtestaber. Saafremt der i den
jødiske Menighed i Kjøbenhavn forefaldt
forholdsvis lige saa mange Vielser som i
Hovedstadens øvrige Befolkning, vilde der
aarlig være 32; men Gjennemsnitstallet
er kun 16 þÿ ( 1 3 7 3   9 1 :308) eller kun
Halvdelen. Samtidig er der i Kjebeu-havn indgaaet 121 borgerlige r'Egteskabermellem Jøder ug kristne, og desuden ere
vistnok adskillige blandede 9Egteskaberblevne kirkelig viede. Man kan da ikke
undre sig over, at det samlede Tal paaJøder ber j Landet lkke voxer i Tidernes
Løb. da Ind- og Udvandring as Jøder
maa regnes at opveje hinanden. En
Folge af disse Førhold er, at der iAar'en? þÿ 1 8 7 3   9 1fødtes i Kjøbenhavn
1083, men begravedes 1152 Jøder, altsaa
tt Underskud af 64. Det maa ogsaa
antages, at de blandede LEgteskaber havehaft en væsenlig .Indflydelse paa Jødernes
Aftagen i vore Kjøbstæder, hvor Jøderne
ere langt mere spredte mellem den øvrige
Befolkning.

3)cn eoiflc Jade
i

Hvem kjender ikke den soifrideliqe Legende
om den evige Jøde?

Paa sin sidste Tmertensgang søger Jrclsercn
Hvile svran Tkcmageren Ahasverus' Hus i Je-
rusalem. Ahasverus driver ham bort med sin Lcest,
og Herren siger til ham:

þÿ   J e ggaar nu, men vil sinde Hvile. Men
Tu skal gaa uden Lvhold, til jeg tommer igsen."

Og Ahasverusþÿ  andre kalde ham Carla-
philus og lade ham have v-rret Tørvogter hos
Pontius Pilalusþÿ  begiver sig vaa Vejen og
vandrer og vandrer uden Ttandsning.

Hvert Hundrede Aar salder han i en sva:r
Sygdom, men ester Helbredelsen er l.an atter i
Besiddelse af sin gamle Krast.

I det kZ. Aarhundrede møder Munken Mae-
thwus Parisianis ham sor første Gang i Evropa.senere ser man ham i neesten alle store Byer, søist
i Hamborg, 1562 i Ttrasburg, 1601 i Ltflr.k,
1642 i Leip.flg. Ogsaa til Osterrig sører han?
Vej ham en Gang. I Aaret 1592 saas han saa«
ledes i Wien.

I flere Aarhundrcder fcrbkev Ahawerns. ester
Cartavhilus usynlig sor Menneskeheden eller blev
i det mindste ikke kjendt, inden han nu, ester neesten
at have vandret i 2000 Aar, dukker op i Paris
paa Sygehuset la Salpetriére, der sted : : \
Ledelse as den nys afdøde berømte Nervel. ,Professor Charcol.

En as denne Videnskabsmands Elever, I,r.
Henry Miige, har i en nylig udkommen Bog:Le juik errans a la Salpetri-ste Ten ev?.>
Jøde paa la .la'pstriére omtalt denne BegivenhedBogen har vakt en betydelig Opsigt, og vi skullederfor i det følgende ester þÿ   N a n d .Tzbl." kemi:.,
gjengive dens væsentligste Indhold.

Lægerne havde hidtil kun interesseret sig lidetfor den skjceggcde jødiske Vandringsmand, der paasin evige Pilgrimsrejse ikke lader sig opholde as
noget.

Ter indtræffer en Tag til la Salpetriére en
ungarsk Jøde ved Navn Klein. Professor Charcvtlader sig den syges Historie fortælle, undersø.,er
ham og præsenterer ham ved cn af sine Tirsdag?-forelæsninger for sine Elever.

þÿ   J e gforestiller Tem her', siger han til Til-
hørerne, þÿ   e nveritabel Efterkommer cf Ahasveruseller Cartaphilus. Han drives af en uimodftaaeligTrang rundt omkring i Verden. Han maa rejs?,
rejse uden Ophold, uden at kunne tinde Hvile paa
noget Sted. "

Fra Tid til anden, dukker en saadan rastløsVandrer vp i det berømte Hospital. Tet er al
Tid de samme Sygdomssymptomer; thi de ere
virkeltg syge, deres Nerver ere stærkt angrebne,
og de lide af Neurasttem eller Hysteri. Bien cr!
Tid er det Jøder. Tercs afmagrede, dybt suredeAnsigt forsvinder under et uhyre, aldrig kæmmet
Skiæg.

I en klagende Tone berette de Lægerne onr
en pludselig indtruffen Ulykke, om Dlød ogElendighed, og afbryder man dem ikke. faar deres
Fortælling ingen Ende. Fødte og opvoi.de langtborte i Polen eller Rusland maatte de forladederes Hjem sor at nndgaa Ovrighxdons Under-
trykkeiser og de kristnes Nærhed og sor ct søge.
vin de ikte i det fjærne kunde gjenffnde deres Lrllke,Fvrmge og Sundhed.

Te bandrc Tusinder e.s Mile, gjennem Regn
dg Blæst, men intet Sted finde de, hvad de søge.
SaaledeS komme de endelig, oste i en rent nd
forfærdelig Tilstand, til la Saipetiiére, hvor man
har søgt dem, al de i det mindste kunde sind?
Lindring for deres legemlige Pinsler. Te komme,
men de forblive der ikk?.

Ester nogle Ugers Forløb ophøre de med at
sølge Lægens Forskrifter. Skjønt der sattist er
indtraadt cn Bedring i deres legemlige Beflnder.de.
maa de bort sra den Anstalt, der har aabner sine
Døre sor dem.

Te kølze en uiinodstaaelig Trang, der tvingerdem til en evig Omflakken, og stadig leve de i
Haabct om at kunne tjene Penge.

Saa begive de sig aitcr paa Vandring, stadig
længere bort, maaske til en anden Verdensdel.

Fristes man da ikke til al antage, at
man her stae.r over for en Afart af den evige
Jøde?

Te klage alle over hefrige Hovedsmertcr, daar-
lig Fordøjelse, vedvarende Søvnløshed, jagende vg
stikkende Smerter ele., kort sagi, de lide as en
ganske særegen Slags Nenrastteui: mange hjemsøges
ogsaa af Hysteri, der paasvlges ai Lamlted. Alle
vise, som sagt, de samme Symptomer, og det cv
let at kjende dem igjen paa deres ejendommelige
Udseende og Klædedragt.

Ten første jødiske Vandringsmand, der ved
sin Lighed med den evige Jøde henledte Prvsee »er
Chareots Ovinærksomhed paa sig, var en Tæppe-
handler, der var kommen sra Bolhare til Paris.
Han indfandt sig for c«. 15 Aar siden vaa Ho-
spitalet, indhyllet i en lang. sort Kaftan, om
Kroppen bar han el Søivbælte. prudet med Tur-
kiser, og Haarene, der i lange Lokker faldt ned
paa Skuldrene, vare bedækkede med en lille persisk
Hue.þÿ  

Siden den Tid er der allerede kommen et
anseligt Antal lignende Patienter til la 8al-
petrieie, som Dr. Muge bar gjort til Gjenstand
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Nomen.
As

WcorgeS Qhnct.

Men han var allerede fprunyen op
par Stenen, der sædvanliy tjente hamsom Støtte, og medens han holdt sig
fast i Rækværket, løftede han sig derved ,
Vejret.

þÿ   J e gforbyder Dem at komme herop!"
raabte Lydia.

Men det var allerede sor sent at af-
værge. Han steg over den lave Mur,
vg med et Spring var han ved Siden
as hende.

For første Gang befandt de sig faa-
ledes over for hinanden, og et dybt
Mørke indhyllede dem i sin Skygge. Hun
saa knn hans Ojne, som funklede r det
blege, lidenskabelige Ansigt.

Han strakte Armene ud efter hende
Hun' forsøgte at støde ham tilbage og
vilde flygte, men alligevel sank hun et
Sekund efter til hans Bryst.

Med hendøende Stemme kaldte hun
paa Leila; thi hun vilde yde Modstand
og forsvar? sig. men hendes Sind for-
v irredes . . . . -S Lydia var den Aften
borte.

III.
Den Dag. da den skrækkelige Be-

givenhed fandt Sted i Doktor HonchardsBilla, hvor en død blev efterladt, forlodGrev Ploffrn8 Toulon med Jltoget, som
gaar tolv og otte og fyrretyve Minutter
og er i Nizza henad Klokken fem.

Han vilde ikke kjøre direkte med Togettil Bcaulieu. da han frygtede for, at hansAnkomst kunde være bekjendt og han derved
gaa Glip af ved sin pludselige Fremkomst
at afsløre en Hemmelighed, som Italieneren
havde taget med sig i Graven.

I de sidste fire og lyve Timer havdehan ilke hast et roligt Minut, hverkenudad- eller indadtil.
Uophørlig pinte han sin Hjærne med

det Skjændsels Problem, Italieneren havde
nægtet at løse for ham. Som en ny
Oedipus paa Vej til Theben søgte hanSsinxen, for at fravriste hende Gaadens
Løsning.

Men hvorledes og hvor skulde hanfinde hende?
Stadig paa ny kom han til at tænke

paa Markls'ens Fortælling, som han havdemaattet høre paa ved et muntert Lag, ogsom i Drømme hørte han G-raniS melodiskeStemme, da han sagde:
þÿ   O mAftenen ventede hun paa mig

paa den lille Terrasse midt imellem
Blomsterne. Der har hun ventet paa

mig i Gaarþÿ  der vil hun vente mig i
Morgen . . .

Raimond vidste knn alt for vel, om
hvilken Terrasse der var Tale. I de
idste Aar af sit Liv havde Madame Le-

tournenr, naar hun tilbragte Vinteren i
Beanlieu. ladet sig bære derhen, og hele
Dagen havde hun siddet der, havde set
paa det blaa Havs Bølger, havde varmet
sig i den venlige Sol og indsandet Duftenaf Orangetræcrne, som til Overflod prydedeHaven med dereS gyldne Frugter.Raimond faa i Aanden Stedet for
sig: En lav Mur med en Balustrade,
og rundt om stille Ensomhed: Oliven-
lunde, Marker og Havet. Stedet var
klogt valgt!

Med skummende Raseri tænkte han
sig. hvorledes Italieneren steg op ad Ter-rasseu, medenS en Pige støj ham i Møde.
En Pige? Hvilken Pige? Raimond faa
kun, hvorledes hun bredte Armene ud sor
den elskede, hørte kun deres Kys. Men
Ansigtet var hyllet i Mørke, og Skikkelsen
gled nd for ham i Omridsene. Bar det
den blonde eller den mørke? Therese eller
Lyvia? Beninden eller Kjæresten?Derpaa saa han atter den døende
Mand med det ironiske Smil paa Læben,
hvorledes han hævnede sig paa ham, der
havde trussel ham dødelig med evig Tavs
hed. Aa. hvorfor kunde han ikke kalde
ham tilbage til Livet sor at true ham
>ned endnu en Gang at træffe ham, hvis

han ikke røbede sin Hemmelighed, den
elendige, som han foragtede Tusinde
Gange mere for hans forsitdige Tavshed
end for hans forbryderiske Kjærligheds
Skyld. m .

Aldrig nogen Sinde før havde Rai-
mond lidt saaledes. Hverken Adskillelsensra den elskede, som han elskede over alt,
eller Smerten over at dvæle i det sjærne
kunde sammenlignes med de Kvaler, som
han havde maattet lide siden sin Hjem-
komst. Alt. hvad han havde haabet af
Fremtiden, kunde være tilintetgjort, og
ved denne Uvished krympede hans Hjærte
sig - - - . .Timerne sneglede sig afsleb, og Toget
gik saa uendelig langsomt! Med ct Sæt
vilde han gjærne have været hos hende,
styrtet sig over hende og fravristet hende
Tilstaaetjen as hendes Brøde. Og jaa?

Hvis det var Lydia, svm i en andens
Arme havde glemt, hvad hun havde lovet
ham, faa vilde han i blindt Raseri staa
til, vilde han gaa hende paa Livet, lige-som han allerede havde dræbt hendeS
elskede! Havde han da den vilde Energi
til en saadan? Vreden maatte give ham
den og hjælpe ham til ikke at skrækkeS
tilbage for noget. Saa blev han atter
modløs vg livstræt. Var det alligevel
ikke bedre igjen at drage til hine srem-
mede Lande, hvorfra han nylig var kom«
men? Der i det snigmvrderiske Klima,
midt iblandt utallige Farer fandt han

hurtig Lægemiddel for sine Lidelser, og i
den evige Søvn kunde han glemme.

Et blegt Ansigt med funklende Ojne
vg smilende, røde Læber dukkede vp for
ham, og nej skreg det inden i ham.

þÿ   N e j .jeg kunde ikke glemme! Naar
Døden ikke

'

er en fuldstændig Tilintet-
gjørelse af os, naar en guddommelig
Flamme overlever vort Legeme, saa vilde
i min udødelige Sjæ! Erindringen vm
denne Kjærlighed aldrig udviskes, vg den
vilde fortære og pine mig. Aa, al Tid
vilde dette henrykkende forføreriske Billede
med sit søde Smil vg sit straalende Blik
svrsøtqe mig. Der gives intet Balg for
mig. Enten maa jeg sinde hende ufkyldig
eller ogsaa er jeg sor evig tabt og fvldømt
til de 'skrækkeligste Kvaler."

Han klamrede sig til d-4 fur Hundrede
Gang nærede vg for Hundrede Gang for-
kastede Haab, at Lydia ikke var den
skyldige. Da opdukkede sor hans indre
Oie Pigen med de tilstørede Træk i en
andens' Arme. og þÿ   H v i l k e n ? "lød det nop-
hørligt i ham.

Var det ikke bedre, om han aldrig fik
Svaret herpaa? Var Uvisheden ikke en
Frist for ham? Naar der ikke længere
var nogen Tvivl, naar alt var klart,
var han da ikke først rigtig at beklage?
Alligevel ønskede han, at Timen var
kaminen, da denne frygtelige Uvished
skulde ophøre.

Den fem Timers Kjørsel fyntes ham
uendelig.

Han kom forbi de herlige Steder
Saint-Raphael. AntibeS og Cannes uden
at værdige bent et Blik, og med et Let-
telsens Suk sprang han i Nizza ud paa
Perronen.

Han lod sin Bagage blive paa Bane-
qaarden, tog en lukket Vogn og gav
Kusken Ordre til at kjøre til Villafranca.

Hans Plan var ganske simpel.
Han vilde forlade Vognen, forinden

den "kom til Beanlieu og opholde sig i
en Restauration til Mørkets Frembrud.
Saa vilde han til Fods gaa til Saint-
Hospice ad Villavejene, indtil han naaede
den Mur, bag hvilken den lille Terrasse
laa gjemt.

Der var Stedet, hvor de plejede al
træffes, hvor Pigen vilde komme, vg i
Stedet for den ventede Elsker skulde hun
finde ham !

Saa afsløredes den skjændige Hemme-
lighed før ham ! ingen Udflugter.
ingen Rægten var længere mulig: thl
allerede Tilstedeværelsen alene var Bevis
for Brøden.

Fælden forekom ham behændig lagt,
og Tanken derom beredte ham en næsten
djævelsk Fornøjelse. .

Da Vognen havde »aaet yøiene ved
Villafranca, lod han den holde, vg esirr
at han havde betalt Kusken, sendte han
ham tilbage.

Vejen var øde cg forladt. Toget,
der førte Spillerne sra Mønte Carlo til-
bage til Nizza til Middag, peb netop ved
Indgangen til en Tunnel. Derpaa ind-traadte atter lydløs Stilhed, øg Raimond
hørte kun Støjen af sine egne Skridt mod
den støvede Vej.

Han fik Oje paa et Værtshus, i hvislille Hare der var et Lysthus. Ter sattehan sig. beskyttet mod de forbigaaendesBlikke, vg tændte cn Cigar for at forkorteTidcn.
LydiaS sidste Sammenkomst med El-

rani havde fundet Sted om Aktenen
før den Dag, da han havde fulgt Dok-
tor Honchards Indbydelse vg havde spistFrokost sammen med denne og Marine-
officererne.

Allerede i flere Uger havde de elskende
ikke længere nøjedes med de faa Minutters
Samtale i Haven.

Vejret begyndte at blive daarligt. vgoste gjorde en kold Blæst Opholdet i del
fri ubehageligt. En lille Pavillon, somMadame Letourneur i sin Tid havdebenyttet, og som siden havde ftaact for-ladt, frembød eil udmærket Beskyttelsemod Vejret og Overraskelse af »ved-
kommende.
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 Vi ved også, at brødrene var aktive i Grosserer-Societetet. 
Denne magtfulde organisation havde siden 1742 organiseret 
de rigeste handelsfolk i en interesseorganisation. Den havde 
dog ligget stille i en del år, og i 1790 forsøgte man at re-
organisere Societetet og styrke dets grundlag. Dette initi-
ativ blev sat i værk af de førende grosserere i København, 
og blandt underskriverne fandt man et par jøder, nemlig 
 David Amsel Meyer, der var M.L. Nathansons rige onkel, A.L. 
Warburg samt brødrene Cantor. Initiativets pennefører var  
i øvrigt Andreas Buntzen.

 Om Levin Isac Cantor ved vi, at han senere var aktiv med 
at organisere pengemæglerne i Danmark. Siden 1800-tallet 
havde man i Grosserer-Societetet forsøgt at organisere mæg-
lerne, og man havde nedsat et udvalg, hvor Levin Isac Cantor 
blev medlem. Udvalget afgav en betænkning, der var en væ-
sentlig forudsætning for en nyordning af mæglernes forhold. 
At Cantor fik sæde i udvalget viser, at han virkelig betød no-
get blandt mæglerne, hvor mange i øvrigt var jøder. Sammen 
i udvalget sad han med Jeppe Prætorius (1746-1823), der ikke 
var jøde, men spillede en stor rolle i mæglersammenhæng. 
Han var født i Tønder, var blevet rig på oversøisk handel og 
spillede en stor rolle i handelseliten. I 1797 havde han fem ski-
be i søen, og han blev en af lederne i det magtfulde Gros-
serer-Societet. Jeppe Prætorius blev ledende medlem af 
Præmieselskabet fra 1818-1823. Sagen viser i en nøddeskal, 
at Præmieselskabet havde fat i de mest betydningsfulde  
kredse i Danmark. 

Benjamin Grodin, collage af papirklip og digitalt bearbejdet materiale, 2017. 

Motiver fra Denis Diderots Encyclopédie, 1751-1772.
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Præmie-
selskabet
etableres
Disse fire personer kom til at præge 

Præmieselskabets virke de næste 
30-40 år. De startede med at ud-
arbejde et oplæg til en stiftende 

generalforsamling, hvor man opfordrede alle 
borgere til at blive medlemmer af foreningen, 
der gennem økonomisk støtte skulle animere 
kristne mestre til at antage jødiske læredrenge. 
Af Præmieselskabets arkiv, administrationens 
forsamlingsprotokol, fremgår det, at stifterne 
forsøgte at få den tyske og portugisiske menig-
hed med på initiativet, men at dette ikke var let. 
De fire stiftere afsendte 25. januar 1793 breve 
til de to menigheder, hvor de opfordredes til at 
støtte initiativet. Af Præmieselskabets protokol 
fremgår det, at forslaget mødte en kold skulder 
i den tyske menighed: 

”... at de ej alene ikke vil give noget af Nationens 
Casse, forbigår de med stilhed hvorfor de ikke 
vil lade vores Plan cirkulere til de formuende i 
menigheden, ej heller besvares angående, om 
de fattige læredrenges bespisning.” 

Kort sagt ville den tyske menighed ikke samarbejde på no-
gen måde, hverken ved at lade initiativstagernes opfordring 
cirkulere til menighedens medlemmer eller spytte i kassen. 
Derimod gav den portugisiske menighed, hvor brødre-
ne Cantor jo var medlemmer, straks tilsagn om, at de ville 
indbetale 250 rigsdaler og yderligere et årligt bidrag på 112  
rigsdaler om året.

 Man fik nu generalforsamlingen stablet på benene den 
29. januar 1793, og man finder i tidsskriftet Borgervennen, 
der blev udgivet af foreningen Borgervennen, referater af 
generalforsamlingen og en liste på syv kristne mestre, der 
havde lovet at antage jødiske læredrenge. I Borgervennen 
i 1794 blev det meddelt, at der nu var 1 guldsmedelærling,  
1 skomagerlærling, 2 skrædderlærlinge, 2 snedkerlærlinge 
og 1 tømrerlærling antaget. 

 En afgørende årsag til Præmieselskabets hurtige succes 
var, at det fra starten lykkedes at få en række prominente 
personer som medlemmer af selskabet. Byens førende og 
rigeste personer var med på medlemslisten, der er registre-
ret med navn og beløb i præmieselskabets forsamlingspro-
tokol. Man kan nævne geheimeråd Chr. Brandt (1735-1805), 
der var præsident for Danske Kancelli og altså kong Frede-
riks førende embedsmand. Der var professor Abraham Kall, 
(1743-1821), som var lidt af et multigeni, men særligt gjorde 
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sig bemærket som historiker. Der var grosserer Niels Brock 
(1731-1802), der var stifter af De Brockske Handelsskoler 
og hvis aktiviteter jo er synlig indtil vore dage. Tidens store 
bygmester, arkitekt, tømmermester og brandmajor Andreas 
Kirkerup (1749-1810) var også med på listen fra starten. Ma-
jor Just Michael Aagaard (1757-1819) var en af byens kendte 
skikkelser og blev senere ejer af godset Iselingen ved Vor-
dingborg. Grosserer Jens Bay Perch (1752-1800) skrev også 
under, og den rige og kendte handelsmand Chr. Wilhelm 
Duntzfelt (1762-1809) satte ligeledes sit navn på listen. By-
ens måske rigeste handelsmand, Frederik de Coninck (1740-
1811), og den succesrige handelsmand Johan Frederik Zinn 
(1734-1802) var begge medunderskrivere. Grosserer Erich 
Erichsen, (1752-1837), der lod bygge det Erichsenske Palæ, 
hvor nu Danske Bank har hovedsæde, tegnede sig også på 
listen. Urtekræmmer M.P. Kierkegaard, (1756-1838), der var 
Søren Kierkegaards far, var med, og blandt mange andre 
også papirfabrikant Christian Drewsen (1777-1838), der var 
stamfar til en yderst indflydelsesrig slægt. Der var tale om et 
bredt udsnit af rige københavnske borgere, og selv om man-
ge af dem lå i konkurrence med jødiske handelsfolk, skrev de  
sig alligevel på listen.

 Det er desuden værd at bemærke, at en række præster 
fra starten var med i selskabet og dermed viste, at den dan-
ske kirkes præster også omfattede folk med et positivt syn på 
jøder. Blandt disse var biskop Fr. Münter (1761-1830). Blandt 
andre kendte navne var professor Abildgaard, som sandsyn-
ligvis var maleren Nicolai Abildgaard (1743-1809). Justitsråd 
Rahbeck havde også skrevet sig på, og det var tidens store 
kulturpersonlighed og forfatter, Knud Lyhne Rahbek (1760-
1830). Grev Heinrich Friedrich von Baudissin (1753-1818) var 
en holstensk adelsmand og dansk diplomat og blandt landets  
absolutte elite.

 Der var også jøder foruden brødrene Cantor. Handels-
mand Aron Eibeschütz (død 20. november 1812) var kommet 
til København fra den danske by Altona. Eibeschütz ernæ-
rede sig i sin ungdom som kommissionær og blev ved dri-
stige og kloge spekulationer en hovedrig mand. Eibeschütz 
brugte en del af sin gigantiske formue til socialt hjælpearbej-
de, en virksomhed som hans søn Simon Eibeschütz (1786-
1856) videreførte, og han testamenterede en del af sin arv  
til Præmieselskabet.

 Translator S. Meldola meldte sig også sammen med 
den allestedsnærværende M.L. Nathanson. Familien Hen-
riques havde fem medlemmer på listen. Af de 175 bidrags-
ydere, der i første omgang havde skrevet sig på listen,  
var 32 jøder.

 De fire initiativtageres største scoop på 
medlemslisten var imidlertid slet ikke fra Dan-
mark, men fra Hamborg og hed Salomon Heine 
(1767-1844). Selskabets stiftere havde nem-
lig indrykket annoncer i Hamborg, Berlin og 
Stockholm, og blandt de udenlandske under-
skrivere var Salomon Heine, der i litteraturhis-
torien er kendt som digteren Heinrich Heines 
rige onkel fra Hamborg. Salomon Heine blev 
betegnet som en af Europas rigeste mænd og 
kaldt Hamborgs Rothschild. I det hele taget var 
nordeuropæisk bankvirksomhed og finanshuse 
præget af jødiske bankfolk. I Berlin var der om-
kring 1807 22 kristne og 30 jødiske bankhuse, 
og også i Danmark var der en betydelig ind-
flydelse af jødiske bankfolk fra anden halvdel 
af 1700-tallet. Salomon Heine var kommet til 
Hamborg i 1784 uden en øre på lommen, men 
havde skabt sig en formue gennem bankvirk-
somhed i firmaet Heckscher & Co., som han eje-
de, og som fra 1818 kom til at hedde Bankhaus 
Salomon Heine. Gennem sin hustru havde han 
familierelationer til København, og der var i det 
hele taget nære familie- og forretningsrelatio-
ner mellem København, Altona og Hamborg. 
Efter Anden Verdenskrig blev Salomon Heines 
bank sammensluttet med andre tyske banker 
og vekselerfirmaer og blev til det magtfulde  
Deutsche Bank.

 Heinrich Heine er i dag kendt som den bane-
brydende tysk-jødiske digter, der var med til at 
skabe et nybrud i det unge Tyskland i 1820’erne 
og anses den dag i dag som en af Tysklands 
vigtigste skribenter. I sin ungdom fik Heinrich 
Heine økonomisk støtte af sin onkel Salomon 
og arbejdede i en periode i Salomon Heines 
bank og forelskede sig i en af sin onkels døtre. 
Salomon Heine fik Heinrich i gang med et min-
dre tøjfirma, men Heinrich viste overhovedet 
ingen interesse for at tjene penge og var kun 
interesseret i at skrive. Firmaet gik konkurs, og 
Salomon sagde hånligt: ”Hvis han havde lært 
et ordentligt fag, så havde han ikke behøvet at 
skrive bøger.” Alligevel sørgede Salomon i res-
ten af sit liv for at give Heinrich finansiel støtte, 
ligesom han støttede en lang række filantropi-
ske aktiviteter og ikke mindst sørgede han for 
at give penge til jødiske formål. Han havde også 
bankforbindelser med Danmark og så sent som 
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i 1840’erne var det et kæmpelån fra Salomon Heines bank, 
der reddede Danmark fra en truende statsbankerot, hvilket 
historikeren Ole Lange har beskrevet i sin bog Stormogulen 
om finansmanden C.F. Tietgen. I Tyskland blev Salomon Hei-
ne en national skikkelse, og da han døde i 1844, mødte tu-
sindvis af mennesker op for at hylde ham. Han ligger begra-
vet på den jødiske begravelsesplads i den lille by Ottensen, 
der dengang var dansk, og i dag findes et Salomon Heine- 
hus i Hamburg til minde om ham. Det var klart, at med Salo-
mon Heines støtte, så havde selskabets stiftere sikret sig al  
mulig goodwill. 

 Forbindelserne til Hamborg blev snart stærkere, for-
di en A.J. Baruch i Hamborg påtog sig at være selska-
bets mand i Hamborg-Altona. For egen regning lod han 
110 eksemplarer af selskabets love oversætte og tryk-
ke og uddelte dem til venner og kontakter i Hamborg  
og Altona. Resultatet viste sig snart, idet der foruden 
 Salomon Heine og A.J. Baruch selv skrev sig 15 bidragsydere 
på, der indbetalte 25 rigsdaler som engangsbeløb og dertil 
lovede at betale 2-5 rigsdaler pr. år. I alt flød der på den-
ne måde 186 rigsdaler og 35 årlige rigsdaler ind fra Ham-
borg-Altona. I 1798 var tallet endda steget til 20 bidragsyde-
re fra Hamborg og udgjorde lidt over 10 % af medlemmerne.

 Ifølge Præmieselskabets administrationsprotokol kunne 
man da også i løbet af 1793 notere sig flere successer. Skræd-
dermester Hans Winckler antog drengen Alexander Meyer. 
Smedemester Christian Schmidt antog Salomon Emanuel 
Unna. Skræddermester Adolph Schultz fik Marcus Behrend 
Levy i lære. Tømmermester Kirkerup antog Salomon Laza-
rus. Juveler og guldsmedemester Knudsen fik Marcus Salo-
mon Heckscher i lære. Skomagermester Snack antog Meyer 
Amsel Moses. Og skræddermester Jens Thostrup antog Sa-
lomon Lazarus Fürst. Altså kom 7 jødiske drenge hurtigt i 
lære.

 Det var dog ikke uden sværdslag, at Præmieselskabet 
forsøgte at løbe sine aktiviteter i gang. Da Præmieselska-
bet 25. marts 1795 skrev til kong Frederik VI. for at få kon-
gens accept og godkendelse af Præmieselskabets love, 
skrev man, at det gik godt og at man havde fået 250 rigs-
daler fra den portugisiske menighed samt tilsagn om 112 
rigsdaler om året, men at man havde fået et afslag fra den  
tysk-jødiske menighed: 

”De ældste fra den højtyske jødiske menighed alene søger at 
undertrykke vores plans udførelse, hvorpå vi dagligen haver 
prøven. Og årsagen til deres undertrykkelse ere måske alene  
privat Interesse.”

 Økonomisk gik det fint, idet der allerede i 
1793 var tegnet 960 rigsdaler, og man kunne 
dermed hurtigt udbetale præmier, der skulle gå 
til læredrenge, der var blevet svende. Man sam-
ledes 15. januar 1794 til generalforsamling, og 
det skete i hofsignetstikker David Ahron Jacob-
sens hus i Gammel Strand mtr. Nr. 11. I det hele 
taget viste Jacobsen sig meget aktiv i Præmie-
selskabets virke og lagde i flere år gratis værel-
ser til rådighed for selskabets virke, og han stak i 
1793 et logo til Selskabet, der bl.a. viste en biku-
be med flittige bier, der sværmede rundt om  
kuben. På den anden side af bikuben kunne man 
se en ugle, der symboliserede kunst og viden-
skab. Der blev ifølge selskabets protokol også 
lavet 200 mønter efter Jacobsens formgivning, 
som skulle bruges til læredrenge som belønning. 
David Ahron Jacobsens logo findes ikke mere 
på papir, og ingen af de 200 medaljer synes at 
have overlevet (se ill. s. 8 og 27). Sandsynligvis 
er de blevet omsmeltet. Men Jakobsens logo er  
bevaret på de segl, som man forseglede selska-
bets protokoller med.

 Familien Jacobsens familiehistorie er inte-
ressant i denne sammenhæng, fordi den viser 
betydningen af, at lavene var lukket land for 
jøder. David Ahron Jacobsens far hed Ahron 
Jacobson og var indvandret i 1744 til Danmark. 
Han havde kunstneriske evner, men han kunne 
ikke få en normal uddannelse i et lav, og danske 
myndigheder ville ikke lade jøder arbejde med 
ædle metaller. En rådstueplakat fra 1769 forbød 
udtrykkeligt jøder at have med smelteproces-
ser at gøre, fordi man af bitter erfaring vidste, 
skrev man, at tyvekoster af ædle metaller ofte 
havnede hos jødiske hælere, der lod tyvegods-
et omsmelte. Men Ahron Jacobson var dygtig, 
og han fik bestalling som hofsignetstikker 18. 
marts 1749. Han udførte i perioden fra 1744 til 
1771 100 signeter, segl og stempler for konge-
familien og administrationen, og han arbejdede 
endvidere med det kongelige sølvtøj og skar 
kongelige portrætter i ædelstene. Han tilhør-
te det jødiske reformparti, og han ønskede at 
fremtræde med så få jødiske kendetegn som 
muligt i det offentlige rum. Han blev malet af 
den fremtrædende danske maler Jens Juel, og 
her fremstår han uden skæg eller jødisk klæ-
dedragt, men derimod som tidens modelaps. 
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Maleriet hænger i dag på Statens Museum for Kunst. Han 
havde to sønner, David Ahron og Salomon Ahron, og da 
gravørfaget ikke var omfattet af lavsregler mod jøder, så 
fik begge sønner uddannelse og erhverv som gravører. Ved 
Ahrons død fortsatte begge sønner med at gravere til hoffet  
og administrationen.

 Lovene bestemte, at Præmieselskabet skulle styres af 
fire administratorer, to kristne og to jøder. Administratio-
nen skulle gennemgå kontrakter mellem læredrenge og 
mestre. Selskabet skulle sørge for, at mestrene ikke forhin-
drede drengene i at udføre deres religionsudøvelse og ikke 
forlangte noget af drengene, der stred mod deres religion. 
Der var ingen løn til disse administratorer. Ved generalfor-
samlingen blev der uddelt præmier og en sølvmedalje til læ-
redrenge og mestre, og der blev indbudt en gæstetaler, der 
holdt opbyggelige taler. Ofte var der tale om præster, men 
også overrabbiner A.A. Wolf blev indbudt til at holde tale, 
og mange af disse taler blev trykt og omdelt.

Præmieselskabet etableres

Præmieselskabets første medalje tegnet 

af Ahron Jacobsen i 1793 findes i dag 

kun som segl. Symbolerne er en bikube, 

der symboliserer flid, en ugle, der sym-

boliserer klogskab og lærdom, og på 

den anden side af forhøjningen er flere 

håndværkerredskaber. Seglet kan findes 

på flere dokumenter i bl.a. Københavns 

Stadsarkiv.
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P rojektet med at få de jødiske drenge i
  lære kunne kun lykkes, hvis de fik de for-
 nødne kundskaber i skolen, og her stod
 det jo sløjt til, som vi har set. De fleste fat-

tige drenge kunne hverken læse eller skrive, og 
undervisningen var elendig. De rige familier hav-
de råd til privatlærere, men de skulle jo normalt 
ikke være læredrenge. De fleste fattige børn fik 
blot hjemmeundervisning, hvor de lærte hebraisk 
af fædrene, og senere fik de undervisning af en 
af de polske lærere, men her fik de kun viden om 
hebraisk og tysk og bibelundervisning. Dansk og 
regning var en by i Rusland, som de sikkert heller 
ikke vidste, hvor lå. Normalt ophørte undervisnin-
gen, når drengene blev 13, og så blev de hand-
lende i deres fars forretning eller løb rundt med 
varer. Men efterhånden var der i Tyskland blevet 
oprettet skoler for fattige jødiske børn, og i 1790 
blev der efter en del ballade oprettet en Læse-, 
Skrive- og Regneskole for fattige børn, som den 
jødiske menighed støttede med 400 rigsdaler 
om året. Skolen blev besøgt af 40 børn, og de 
danske myndigheder førte tilsyn med undervis-
ningens kvalitet. De lidt bedre stillede jødiske 
elever kom i en privat skole, der efter stifterne fik 
navnet Bing og Kalisch. Skolen begyndte med 20 
elever i 1803, men fik efter nogle år stor succes 
og kom op på mellem 80 og 90. Ifølge de danske 
myndigheder, der nøje fulgte jødiske forhold, var 
undervisningen tilfredsstillende. 

 Men man savnede stadig en velorganiseret skole for alle, 
og det var M.L. Nathanson, der i 1805 tog initiativ til at stifte en 
skole, der skulle optage alle jødiske elever. Det blev en kæm-
peopgave for den jødiske menighed, og 115 bidragsydere spyt-
tede anseelige beløb ind i projektet, som lykkedes over al for-
ventning. Skolen kom til at ligge i Skindergade, men den blev 
ramt under bombardementet i 1807, hvor en elev også døde. 
Senere fik skolen skiftende adresser.

 I 1810 fulgte man op med den jødiske pigeskole, der fik 
navnet Carolineskolen navngivet efter Frederik VIs datter, der 
blev skolens protektrice og endda med jævne mellemrum selv 
mødte op på skolen for at tilse den. Når det bemærkes, er det, 
fordi sagen i en nøddeskal viser, at kongehuset havde andel i 
de danske jøders velbefindende, for i de fleste andre lande ville 
være utænkeligt, at en prinsesse selv dukkede op for at tilse 
en jødisk skole. Først efter Anden Verdenskrig smeltede de to 
skoler sammen til en fællesskole under navnet Carolineskolen. 

 Man havde fra den jødiske menigheds side besluttet sig til, 
at det var afgørende, at de unge mennesker, der var færdig 
med skolen, skulle beslutte sig for en næringsvej. M.L. Nathan-
son fortæller i sit kampskrift fra 1816: 

”... da den Foranstaltning er gjort, at ingen Dreng dimitteres fra 
Friskolen uden at bestemme sig til en ordentlig Næringsgreen, 
så må det iblandt de mosaiske Troesbekjendere så uforholds-
mæssig store antal af fattige nødvendig aftage.”

Undervisning

Benjamin Grodin, collage af papirklip og digitalt bearbejdet materiale, 2017. 

Motiver fra Denis Diderots Encyclopédie, 1751-1772.
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De udlærte
læredrenge

P ræmieselskabets love blev først forelagt og vedta-
get for generalforsamlingen i 1795, og først den 16. 
december 1796 fik disse love kongelig konfirmation, 
hvorved selskabet var juridisk godkendt. Først da 

underskrev selskabets medlemmer lovene. Samtidig skiftede 
man fra Jakobsens gård som mødelokale til generalforsamlin-
gen ud med Heiman Isac Cantors hus i Rådhusstræde mtr. 127.

 De første svende blev uddannet i 1796. Ved Præmiesel-
skabets generalforsamling hyldede man tømmersvend Salo-
mon Lazarus, der fik en præmie på 12 danske dukater plus 
en sølvmedalje lavet efter David Ahron Jacobsens design. Og 
bagersvend Nathan Levy, der var udlært hos den jødiske ba-
germester Philip Hertz, fik 16 danske dukater og en medalje. 
Philip Hertz var far til digteren Henrik Hertz. Præmieselska-
bet har bevaret en præmiebog, hvor samtlige modtagere af 
præmier er noteret. Langt overvejende var det læredrenge 
fra København, der kom i lære, men der var enkelte fra pro-
vinsen, og der var også et par drenge, der kom til København 
fra Hamborg. I 1800 noteredes det i Præmieselskabets admi-
nistrationsprotokol, at en Marcus Frenchel var kommet til Kø-
benhavn fra Hamborg og ønskede at stå i lære hos skrædder-
mester Stalknecht. Da han var fremmed jøde, skulle kongen 
give tilladelse, og Præmieselskabet søgte derfor om kongelig 
tilladelse, hvilket man fik 19. august 1800.

 Præmieselskabet fik snart så stor betydning og prestige, 
at man blev spurgt af de offentlige myndigheder om forhold 
vedrørende jøder. Sagen var den, at man fra Københavns Ma-
gistrats side rejste spørgsmålet om de mange fremmede og 
danske jøder, der løb rundt og faldbød varer til kristne. Der 
var i det hele op gennem 1700- og 1800-tallet mange fattige 
jøder og handelsjøder, der kom til Danmark, og man forsøgte 

til stadig at smide dem ud igen – men med veks-
lende held. Politidirektør Christian Cold havde 
derfor foreslået, at man greb hårdt ind over for 
disse handelsjøder, og politidirektøren spurg-
te derfor Københavns Magistrat om bystyrets 
holdning. Magistraten var åbenbart indstillet på 
at gribe ind, men rettede henvendelse til Præ-
mieselskabet, der svarede i december 1799, at 
man ikke mente, at antallet var øget af disse om-
løbende handelsjøder. Selskabet skrev: 

”Når de har Tilladelse til at handle med Varer, at 
det ikke er dem forbudt at omløbe og faldbyde 
tilladelige Varer, især da der ingen åben Butik 
må have, ligesåvel franske, italienske, tyrkiske og 
andre der betjener sig af denne Hovedlevemå-
de. Og skulle vi være uenige med Colds forslag i 
alt hvad der kan tjene til Publikums sikkerhed at 
forbyde den trængende del af den jødiske Reli-
gion al detailhandel, som kan anses tilladelig var 
at bringe en stor del af samme til bettelstaven  
og elendighed.”

 Altså mente Præmieselskabet ikke, at pro-
blemet var stort, og selskabet modsatte sig ind-
skrænkninger i tilladelser til at omløbe med han-
del. Det ville blot bringe jøderne til tiggerstaven 
og elendighed.

Medalje uddelt af Præmieselskab for anbringelse af jødisk ungdom i kunster og håndværk; Tegnet af medaljør 

Christen Christensen 1830-1840. Findes i Nationalmuseets møntsamling. Foto: Niels J.E. Andersen, Nationalmuseet.
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D et viste sig, at flere kristne mestre 
meldte sig for at antage jødiske 
læredrenge. Urmager Ernst Wendt 
havde faktisk to jødiske læredren-

ge, og en af dem hed Melchior Heiman. Vi ved 
faktisk en hel del om Melchiors liv, fordi slægts-
forskeren Jørgen Sandhold Poulsen har skrevet 
et (utrykt) manuskript om ham.
 
 Da Melchior havde udstået sin læretid, mødte 
Ernst Wendt den 25. januar 1799 op på lavsmø-
det og fremviste Melchiors svendestykke, et 
lommeur med cylinde, ,og det blev antaget. Han 
blev nu indskrevet som svend i lavsprotokollen, 
så han senere havde mulighed for at nedsætte 
sig som mester.

 Vi finder Melchior Heiman i Præmieselska-
bets administrationsprotokol, som mirakuløst 
har overlevet helt tilbage fra 1793 og altså har 
klaret flere krige og nu sammen med man-
ge andre protokoller og dokumenter ligger  
i Rigsarkivets samlinger. I protokollens indførsel 
fra 1799 står der:

”Den 10. juni 1799 indkom urmagersvend Mel-
chior Heymann med et PM (pro moria) af 9., 
hvori han ansøger om at maatte blive Selskabets 
Præmie deelagtig da han efter medfølgende 
Copi af en Lærekontrakt d.d. 19.januar 1792 og 
en Attest af Urmagermester Ernst Wendt d.d. 
9. 1799, har staaet i lære hos ham udi 6 år og i 
aaret 1798 er bleven gjort til Svend. Da af hos-

følgende Copi af Lærekontrakten d.d. 19. januar 1792 erfarer: 
At Urmagermester Ernst Wendt har ladet sig betale 47 Rdl 
for at lære Melchior Heymann urmagerproffesion, saa kan 
han saavel efter Selskabets love ikke concurere til Selskabets 
præmie, så meget mere da han ej endnu har ansøgt derom. 
Derimod svenden Melchior Heymann omendskiøndt han er 
bleven sat i lære forinden dette selskabs tilværelse og følgeli-
gen ikke kunne concurere til nogen præmie saa dog i hensyn 
til hans gode opførsel i hans læreaar som medfølgende attest 
af Urmagermester Wendt bevidnes og i betragtning af hans 
Omstændigheder vil administrationen på det bedste anbefale 
ham i første generalforsamling til at maatte være en præmie 
delagtig og [...] [...] til selskabets[...] bestemmelse hvormed 
dette møde sluttes.
L. Larssen A. Buntzen H. Cantor (HJ) L. Cantor”

 Kort sagt var Melchior Heiman altså kommet i lære før 
Selskabets stiftelse og ikke berettiget til en præmie. Men han 
havde klaret sig godt og blev uddannet som svend med mid-
ler fra Præmieselskabet. Melchior Heiman var åbenbart lidt 
af en mønsterbryder og Præmieselskabet ville gerne beløn-
ne ham, for selv om han ifølge lovene ikke kunne konkurre-
re om selskabets præmie, så ville man gøre en undtagelse. 
Sagen blev taget op ved generalforsamlingen 31. juli 1799,  
hvor der står:

”Af urmagersvend Melchior Heymann fremlægges et PM un-
der bilag No 85, hvori han ansøger om at erholde en Præmie 
fordi han i Aaret 1792 har begivet sig i lære på 6 år og i Aaret 
1798 er bleven indskrevet som Svend i Urmagerlavet i følge 
hosholdende Attest af hans Læremester Urmagermester 
Ernst Wendt omendskiøndt bemeldte M. Heymann har be-
givet sig i lære forinden dette selskabs tilværelse og følgeli-

Læredreng
og krigshelt
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gen ikke kan concurerer nogen præmie. Saadog i hensyn til 
hans gode opførsel i hans Læreaar som medfølgende Attest 
af urmager ´Wendt bevidnes og i betragtning af hans slette 
Forfatning foreslaar Administrationen om at tilkendes en præ-
mie af 15 Rdl. 6. Beslutning: Blev i stedet dette forslag for 15,  
bevilget til 20 Rdl.”

 Af dette kan vi udlede, at Melchior Heimanns tilstand var 
slet, hvilket nok vil sige, at han var fattig, og han fik derefter 
20 rigsdaler udbetalt. Heiman var den 10. person i Præmiesel-
skabet, der fik udbetalt dette store beløb som præmie.

 En svend kunne søge ansættelse hos andre mestre, og det 
var hvad Melchior gjorde. Han kom til urmager Tobias Mode-
vig, der havde værksted på Langebro, hvor han ifølge folke-
tællingen boede hos mesteren. Melchiors arbejde hos Mode-
vig blev imidlertid afbrudt af krigen med England. Det var 
under den såkaldte Napoleonskrig, hvor Danmark var allieret 
med Frankrig. England ønskede at straffe Danmark og sendte 
admiral Horatio Nelson på et togt til København i april 1801. 
Allerede 21. marts 1801 havde Melchior meldt sig som frivillig 
for at deltage i krigen mod England. Der var i alt 8 jøder, der 
meldte sig som frivillige og kom i kamp. Jøder kunne ikke bli-
ve regulære soldater eller søfolk, så disse jøder blev antaget 
som frivillige uanset reglen mod jøder. Heiman fik 15 rigsda-
ler ved at melde sig, og han blev udstationeret på blokskibet 
Jylland, der havde 54 kanoner. Jylland blev lagt som et værn 
ud for København i håb om at hindre englænderne i at sejle 
ind til Københavns havn, og dens 54 kanoner forventede man 
kunne afskrække Lord Nelson. Der kom til en drabelig og blo-
dig kamp, hvor Jyllands kanoner hamrede mod englænderne, 
men også blev ramt af engelsk ild. Efter 4 ½ times hård kamp 
blev Jylland evakueret. Vi kender lidt til Melchiors indsats, for 
kaptajn Erich Otto Branth skrev 19. og 23. april rapporter om 
kampen og priste de modige danske søfolk, herunder Mel-
chior Heiman. Om situationen på Jylland skrev Branth:

”Jeg forblev om bord for at sørge for at de kvæstede kunne 
blive bragt i land og at kaste de overblevne døde over bord, 
rense og spule dækket, der flød med blod.”

 Melchior Heiman var imidlertid ikke sådan at skræmme fra 
at vise sit patriotiske sindelag. Den 22. november 1801 meldte 
han sig frivillig til Københavns Borgervæbning. Hvorvidt jøder 
overhovedet måtte være medlemmer af denne borgervæb-
ning, er uklart. Vi har set, at kongen i 1809 faktisk forbød jøder 
og sorte at blive medlemmer, men ophævede dette forbud al-
lerede året efter for jøders vedkommende. Måske var der ikke 
klare regler i 1801, for Melchior Heiman blev antaget. Han for-
blev i borgervæbningen i de følgende 10 år. Den 2. april 1802 

fik Melchior Heiman erindringsmedaljen af sølv 
med sit navn indgraveret i kanten af mønten for 
sin indsats under slaget på Rheden og desuden 
15 rigsdaler årligt. Denne medalje er den første, 
der blev givet til en jøde for krigsindsats til fordel 
for Danmark, og den er derfor omgærdet med 
en speciel aura. Den optræder ikke i Melchior 
Heimans eller hans enkes boopgørelse, men den 
blev solgt flere gange på offentlige auktioner. 
Sidste gang var på en Bruun Rasmussen auktion 
i 2012, hvor den blev solgt for 54.000 kr., men 
det vides ikke, hvem køberen var.

 Den 25. maj 1804 blev Melchior Heiman gift 
med Maria Dorothea Hansen i Frederiks Tyske 
Kirke. Ægteskab mellem jøder og kristne var 
endnu ikke gængs eller tilladt, og det krævede 
en tilladelse af Danske Kancelli, hvilket de hav-
de søgt og fået. Melchior Heiman fastholdt sin 
jødiske tro, men købte dog et gravsted på Chris-
tians Kirkes begravelsesplads for at kunne ligge 
ved siden af sin hustru. Også dette krævede 
selvfølgelig en speciel tilladelse, som Melchior 
Heiman fik fra kancelliet 11. april 1817. Vi ved, at 
Melchior Heiman døde 3. maj 1826, 52 år gam-
mel, af brystsyge, som var en betegnelse, som 
man brugte dengang for hvad som helst, men 
som muligvis har betydet lungetuberkulose. 
Han og Maria havde ingen børn. Maria kom 
imidlertid aldrig til at blive begravet ved siden 
af Melchior, for hun flyttede, og da hun døde 21. 
oktober 1853, blev hun begravet på Vor Frue  
Kirkes begravelsesplads.
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En Kierkegaard
i Præmieselskabet

D anmarks store filosof Søren Kirkegaard (1813-
1855) var desværre også antisemit. Den dan-
ske Kierkegaard-forsker Peter Tudvad udgav i 
2010 bogen Stadier på antisemitismens vej om 

Søren Kiekegaards forhold til jøderne. I Tudvads udlægning 
var der ikke tvivl om, at Kierkegaard nærede antisemitiske 
holdninger, som både havde religiøse og personlige årsager. 
Tudvad citerer en række af Kierkegaards jødehadske formu-
leringer, og de er ikke hyggelæsning. En af årsagerne til Kier-
kegaards negative følelser var hans konfrontation med den 
jødiske skribent og redaktør M.A. Goldschmidt (1819-1887). 
Goldschmidt havde i sit satiriske blad Corsaren gjort grin 
med Kierkegaard. Satiren havde ramt Kierkegaard hårdt, 
og han nærede derefter et had til Goldschmidt og projice-
rede dette had over til en generel negativ følelse over for 
jøderne. I debatten, der fulgte Tudvads bog, anførte flere 
kritikere, at de negative holdninger til jøder var almindeligt 
tankegods i 1800-tallet, og at man ikke kunne hænge Søren 
Kierkegaard ud specielt. I sine svar anførte Tudvad, at man 
kunne påvise mange danskere, der i samme periode ikke 
led af antisemitiske forestillinger, og han pegede på Søren 
Kierkegaards far, der havde været medlem af Præmiesel-
skabet og, så vidt Tudvad kan påvise, aldrig gav udtryk for  
antisemitiske holdninger.

 Lad os følge Peter Tudvads forklaring fra 
hans glimrende bog. En af hovedargumenter-
ne mod jøderne var, at de drev småhandel og 
pengehandel og hovedsagelig var beskæftiget 
ved handel. Og det var jo rigtigt nok, for folke-
tællingen fra 1787, den første af slagsen, viste 
klart, at hovedparten af jøderne var handlende 
af forskellige slags. Der var jo gode grunde til 
dette forhold, nemlig at lovgivning og jødernes 
egen tradition afholdt dem fra at komme ind i 
andre erhverv, men alligevel kunne det bruges 
imod dem.

 Selv om regeringens lov fra 1788 havde 
åbnet op for lavene, og at ligestillingen i 1814 
yderligere havde gjort det muligt for jøder at 
ernære sig på alle lovlige måder, som det hed i 
anordningen af 29. marts 1814, så var jødernes 
erhvervsfordeling fortsat skæv, og mange dan-
skere havde fortsat et negativt syn på jøderne. 

 Denne negative indstilling kom stærkt til 
udtryk i Den litterære Jødefejde fra 1813 til 1817, 
men også i mange andre skrifter både før og 
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efter fejden. I et skrift af højesteretsdommer 
Niels Engelhardt, og her taler vi altså om en 
af samfundets spidser, skrev denne om fore- 
byggelse af tyveri i 1815: 

”De af dem, som ere Jøder, ere tildeels forsy-
nede med Borgerskabsbreve som Hosekræm-
mere, som Marskandisere, som Jøder osv; men 
foruden at de ei i al Fald måe drive Handel på 
Gader og Torve, så er det vist, at de i øvrigt ikke 
drive den Handel, hvorpå deres Borgerskab ly-
der, og hvilken altså ene er en Måde, hvorunder 
de handle med Tyvekoster.”

 En sydtysk embedsmand ved navn Rudolph 
Moser skrev samtidig en bog om jøder med 
titlen Die Juden und ihre Wünsche, hvori han 
også beskrev forhold i Danmark. Heri fortalte 
han, at der i Danmark blandt jøderne var 34 fa-
brikanter, 140 håndværkere, 50 studenter samt 
25 grosserere. Det gav i alt 140 arbejdende per-
soner og Moser mente, at resten ikke begav sig 
af med virkeligt arbejde, men ernærede sig ved 
handel, det vil sige bl.a. løb rundt med varer. 
Moser konkluderede, at jøderne var arbejdssky 
af natur og i kraft af deres religion.

 Hosekræmmere var et andet ord for at løbe 
omkring med varer, og jøderne kunne erhverve 
sig lidt prestige ved at få borgerskab på denne 
handel. Den første jøde, der blev hosekræm-
mer med borgerskab, var Elias Isach, der fik 
brev på at være hosekræmmer 13. februar 1797. 
Fra 1797 tog i alt 42 jøder borgerskab som ho-
sekræmmere, hvilket var en anseelig andel af 
den samlede skare af hosekræmmere. I 1801 var 
over halvdelen af byens jøder (64 %) beskæf-
tiget med handel og finansieringsvirksomhed, 
og i 1843 var det stadig halvdelen, der var inden 
for disse erhverv, men dog var andelen af jøder, 
der blev forsørget ved håndværk og lignende, 
steget fra 10,4 % i 1801 til 27,9 % i 1843. 

 Også Søren Kierkegaards far var hosekræmmer. Han hed 
Michael Pedersen Kierkegaard og var kommet fra Jylland til 
København. Det gik den ældre Kierkegaard godt, og han 
kunne senere i livet opgive sin hosekræmmerforretning og 
leve af renterne af sine penge, men i mange år klarede han 
sig som hosekræmmer og blev i 1795 nr. 88, der skrev sig på 
Præmieselskabets liste over bidragsydere. Da var han endnu 
hosekræmmer og måtte frygte for konkurrencen fra jødiske 
hosekræmmere, men alligevel gik han altså ind i Præmie-
selskabet, og Peter Tudvad holder ham op imod sønnens 
fordomme. Kierkegaard betalte årligt 2 rigsdaler til Præmie-
selskabet. Foruden Sørens far, så skrev hans onkel Michael 
Andersen Kierkegaard sig også på bidragslisten. Onklen 
havde været lærling hos sin fætter Michael og meldte sig ind 
i Præmieselskabet i 1805. 

 Michael Andersen Kirkegaard havde først været ho-
sekræmmer, men havde så specialiseret sig om silke- og 
klædekræmmer, og det må være gået onklen godt, for han 
betalte 5 rigsdaler i kontingent, og sammen med andre 
medlemmer, bl.a. M.L. Nathanson, gav han 200 rigsdaler 
som gave til selskabet. Mens Sørens far flyttede til Helsingør 
i 1803 med hustru og tre døtre og derfor meldte sig ud af 
selskabet, så forblev onklen i selskabet til 1817. Ifølge Peter 
Tudvad var der mange, der på dette tidspunkt meldte sig ud, 
fordi der da var uddannet så mange jødiske svende, at sel-
skabet mere eller mindre havde overlevet sig selv. Der var nu 
også så mange jødiske mestre, at de kunne ansætte jødiske 
lærlinge. Men som vi skal se, så er påstanden om Præmie-
selskabets manglende eksistensberettigelse ikke korrekt, for 
Præmieselskabet formåede at forny sig.
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Kampen for
rettigheder
D er var i løbet af 1700-tallet og be-

gyndelsen af 1800-tallet en lang 
række udfald mod jøderne i diverse 
skrifter. I 1813 startede som skrevet 

den såkaldte Litterære Jødefejde, der startede 
med digteren Thomas Thaarups oversættelse 
af det tyske skrift Moses og Jesus af Friedrich 
Buchholtz. Thaarup forsynede skriftet med 
både forord og noter. Buchholtz kom i skrif-
tet ind på jødernes skæve erhvervsfordeling. 
Han skrev om muligheden for, at man tvangs-
adopterede jødiske børn, så man undgik den 
skadelige virkning fra deres jødiske forældre,  
men Buchholtz konkluderede: 

”Opdraget af kristne eller ikke vender Jøde-
drengen tilbage til sjakren (småhandel), bliver 
en Jøde, og alt det, der under hans Undervisning 
sigtede til at forædle hans Natur går uden red-
ning til grunde i sjakreriet.” 

 Altså var jøder per natur forudbestemt til at 
handle og sjakre. Og Thomas Thaarup tilføjede 
så i en note: 

”Herpå har vi i vore dage havt et talende Bevis. 
En Jødedreng lærte Skomagerhåndværket hos 
en Kristen, blev Svend, belønnedes af Selskabet, 
og man skulde nu tro, at han vilde have vedble-
vet denne borgerlige Næringsvej, som kong Sa-
lomons forstandige Kat med lyset, da Markolfus 
lod en mus smutte forbi den. Spekulationshand-
len lokkede min skomager til sjakren, den gamle 

Adam vågnede i ham, han smed Syl og Risp og Læst, spekule-
rede og skrev falske Dokumenter.” 

 Henvisningen til kong Salomons kat og en vis Marcolfus 
stammer fra et skrift fra 1486, der for længst er gået i glem-
mebogen, men endnu i 1813 altså kunne bruges i lærde tvis-
ter. Men hovedsagen for både Buchholtz og Thaarup var, at 
jøderne genetisk var bestemt til handel og sjakren, og at det 
ikke nyttede noget at forsøge at uddanne dem til håndværks-
fag, for sagen om skomagerdrengen viste, at de blot vendte 
tilbage til handel og sjakren. I sit modskrift fra 1816 påtalte 
M.L. Nathansons Thaarups anvendelse af historien om sko-
magerdrengen, men uden at gå i detaljer, så vi kender ikke 
sagen yderligere. Det er også værd at bemærke, at Thaarup 
ikke skrev Præmieselskabets fulde navn, men nøjedes med 
Selskabet, hvilket synes at vise, at Præmieselskabet på da-
værende tidspunkt var så kendt i byen, at man blot kunne  
skrive selskabet.

 I kampen for politiske og sociale rettigheder kom Præmie-
selskabet til at tjene som et godt eksempel. Her havde man jo 
et konkret eksempel på, at jøder kunne blive nyttige borgere 
og endda samarbejde med kristne om et fælles formål. I de 
fejder, der opstod om, hvorvidt jøderne kunne tolereres i en 
kristen stat og kunne blive rigtige borgere, kom Præmiesel-
skabet på banen. M.L. Nathanson skrev således i sit kamp-
skrift fra 1816, at jøderne nu var kommet ind i en række hånd-
værksfag: 

”Naar I betænke, Medborgere, at vi ind til 1789 vare fordømte 
til Handelen alene, at altså de ældre af vore 740 mandsperso-
ner ikke have kunnet benyttet sig af den kongelige Tilladelse 
at drive hver anden borgerlig næring, ville I sikkert selv døm-
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me, at vort lille samfunds forhold til det store, er overensstem-
mende med hvad der kunde fordres til fuldkommen Harmonie 
– og at Pluraliteten af vore Troesforvandte ståer på samme 
Trin i borgerlig Virksomhed og Kultur som Eder.”

 Nathanson siger altså, at på trods af, at jøderne ikke kunne 
have normal næring, så lykkedes det alligevel jøderne at stå 
på samme trin i borgerlig virksomhed og kultur, fordi jøder 
var kommet ind i en række håndværksfag.

 Præmieselskabet blev også anvendt som bevis på jøder-
nes evne til at blive rigtige borgere, da man i Norge i mange 
år debatterede, hvorvidt jøderne kunne accepteres i den nor-
ske stat. Da Norge var blevet selvstændigt i 1814 diskuterede 
man, om jøder kunne tillades at slå sig ned i Norge, og man 
var endt med at afvise jøder ud fra antisemitiske forestillin-
ger om jøders manglende evne til at blive nyttige statsborge-
re. I mange år var den norske forfatter Henrik Wergeland en 
forkæmper for jøders rettigheder, og han tog gang på gang 
spørgsmålet op. Da jøderne blev debatteret fra 1839, skrev 
Wergeland harmdirrende indlæg om Norges skændige afvis-
ning af jøderne, og han anførte, at det var gået jøderne godt 
i Danmark, og de havde vist sig at blive gode og nyttige sam-
fundsborgere. Han henviste til, at rige jøder gav store beløb til 
almennyttige formål og endda til kristne foreninger, og at en 
jøde havde givet penge til opførelse af en kirke. Så gik Wer-
geland ind på en nærmere beskrivelse af Præmieselskabet og 
det forhold, at både kristne og jøder var aktive i selskabets 
virke. Han anførte, at Præmieselskabet fra begyndelsen af sit 
virke til april 1840 havde fået 417 drenge i lære, hvoraf 311 var 
blevet svende, og hvoraf en stor del af dem havde nedsat sig 

som mestre. I 1837 havde man opgjort den jø-
diske befolkningsgruppe til 1911 mænd, og heraf 
var der 45 skomagere, 45 slagtere, 39 skrædde-
re, 29 guldsmede, 29 vævere, 28 bogtrykkere, 
19 sadelmagere, 18 garvere, 17 tobaksspindere, 
foruden 40 andre i en række andre håndværker-
brancher. Wergeland konkluderede: 

”Det er tilstrækkelig til at kunne godtgjøre det 
grundfalske i den forældede Påstand, at Jøden 
kun er Handelsmænd og hverken kan eller gider 
befatte sig med andet. Og hertil kommer dog 
endnu, at Antallet pa jødiske Håndværkere ikke 
lidet er steget siden 1837.”

 Debatten og Henrik Wergelands indsats 
gjorde sin virkning. I oktober 1842 publicere-
de Wergeland sin bog Jødesagen i den norske 
Storthing, der gjorde det klart for den norske 
offentlighed, at sagen var brandhed. Wergeland 
havde fremsat nye forslag i Stortinget, men in-
den de kom til afstemning, døde Wergeland i 
juli 1845. Derved undgik han at opleve, at hans 
forslag atter en gang blev nedstemt. Først i 1851 
efter gentagne forsøg vedtog Stortinget en lov, 
der ophævede forbuddet mod jøder i  Norge. 
Dermed var en af Europas længst varende  
anti  jødiske love bortfaldet.

Lovene for Præmieselskabet indsendt 

til Københavns Magistrat i 1795. Køben-

havns stadsarkiv. Foto:  Marian Hirschorn.
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Præmie-
selskabets 
venner
Den kristne kirke viste sig fra bedste side under den 

tyske besættelse af Danmark 1940-1945. Kirkens 
holdning var en af de vigtige årsager til redningen 
af de danske jøder, idet kirken tog afstand fra nazi-

sternes jødehad, og biskoppernes hyrdebrev fra 1943, der blev 
læst op i danske kirker, var med til at berede vejen for en omfat-
tende folkelig bistand i de dramatiske dage i oktober 1943, hvor 
stort set alle danske jøder blev hjulpet med at flygte til Sverige. 
Men sådan havde det ikke altid været. Tværtimod havde der, så 
langt vi kan gå tilbage i kirkens historie, været en stærk antise-
mitisme, der florerede blandt præster og biskopper, og som for-
midlede et antisemitisk budskab til kirkens medlemmer. Denne 
antisemitisme fandt også udtryk i 1700-tallet, og biskop Hans 
Lassen Martensen (1808-1884) var endda i 1800-tallet en af de 
mest indædte jødehadere i landet.

 Derfor er det bemærkelsesværdigt, at der blandt Præmie-
selskabets medlemmer var mange præster, for det viste, at de 
ikke delte de antisemitiske anskuelser. Blandt selskabets aktive 
administratorer var allerede tidligt præster som Johan Løn-
borg Paludan (1757-1840), der var aktiv fra 1815 til 1822, Hans 
Christian Michelsen (1769-1835), der var præst ved Holmens 
kirke og aktiv i Præmieselskabet 1823-1831, og Carl Holger Vis-
by (1801-1871), der sad i Præmieselskabets styrelse 1833-1856. 
Hvert år blev der holdt en tale for at opsummere selskabets 
indsats, og det var som regel præster, der holdt disse taler. Ta-
lerne blev trykt, og vi har derfor et godt grundlag for at følge  
præsternes holdninger. 

 Den første tale, der blev holdt, var nu ikke af 
en præst, men af den dansk-norske digter og sam-
fundsdebattør Christen Pram (1756-1821). Pram 
var en flittig digter, debattør og embedsmand, der 
både skrev nationalromantiske værker og sam-
fundssatire påvirket af Voltaire. Ikke mindst som 
redaktør af tidsskriftet Minerva satte han sig spor 
med en aktuel og kritisk holdning til samfundet. 
Han var desuden en del af den københavnske elite 
af intellektuelle, så det var en mand af betydning, 
som Præmieselskabet havde inviteret indenfor. 
Pram var medlem af selskabet, og hans tale blev 
holdt 17. maj 1797. Det var en stærk og flammende 
tale om jøderne som en minoritet. Han sagde bl.a.: 

”Upartiske fremmede yde vort Danmark den roes, 
at vi her førende noget andet sted have behandlet 
disse vore brødre med en menneskelighed, som 
andre Europas kristne have nægtet dem lige si-
den romerne i det 5. århundrede, da de kristne ei 
endnu havde ladet sig den umenneskelighed falde 
ind at det kunne være religionspligt at behandle  
dem som fjender.”

 Den næste taler var præsten Johan Lønborg 
Paludan, der i 1799 talte til generalforsamlingen. 
Paludan var også medlem af selskabet og blev 
endda senere en af administratorerne. Han var 
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selv søn af en præst og blev senere kapellan ved 
Trinitatis kirke. Han beskrives som en fremtræden-
de skikkelse i tidens hjælpearbejde for de fattige i 
forbindelse med Trinitatis Arbejdshus, der var op-
rettet for fattige. Han omtalte undertrykkelsen og 
fornedrelsen af jøderne, og han talte for en generel 
tolerance også over for jøderne og pegede på, at 
undertrykkelsen af jøder selvfølgelig havde haft 
uheldige konsekvenser: 

”Forgiæves venter man at grundige Videnskaber, 
skønne kunster, nyttige færdigheder skulde fin-
des eller trives her, hvor tyranniet har udstrakt sit 
Jern-Septer; forgiæves søger man der rigtig tæn-
kemaade, ædle følelser, gode handlinger.” 

 Han vendte sig derpå mod småhandel, som 
jøderne bedrev, og som han ikke mente havde en 
god effekt økonomisk på samfundet. Netop der-
for var selskabets etablering og indsats afgørende 
vigtig, sagde Paludan, for at føre tingene tilbage 
til naturens orden, hvor jøder kunne arbejde som 
håndværkere. Han priste derefter de mestre, der 
havde gjort en indsats for at oplære unge jøder, 
og præmien gik det år til juveler og guldsmed 
Richard Knudsen, der fik 40 rigsdaler i præmie. 
Også snedkermester Christian Petersen Gierding 
fik 40 rigsdaler. Som sagt kunne en vellønnet 
svend om året tjene mellem 120 til 200 rigsda-
ler, så der var tale om betydelige beløb. Der var 
også jødiske læredrenge, som var blevet mestre, 
der fik præmier. Det var guldsmedesvend Marcus 
Heischer og snedkersvend Salomon Emanuel 
Unna, der hver fik 30 rigsdaler plus en medalje. 
Desuden fik urmagersvend Melchior Heiman, som 
vi tidligere har beskrevet, og kattuntrykkersvend 
Salomon Joseph Bendix henholdsvis 20 og 10  
rigsdaler i påskønnelse.

 Myndighederne fulgte nøje med i udviklingen, 
og i det officielle Kollegialtidende offentliggjordes 
antallet af de jøder, der var i arbejde som hånd-
værkere. I året 1799 kunne Kollegialtidende fortæl-
le, at 44 var i arbejde.

 I 1808 gjorde Præmieselskabet et scoop ved at 
få tidens mest populære prædikant Henrik Georg 
Clausen (1759-1840) til at holde taler. I vore dage 
overstråler Grundtvig alle andre fra 1800-tal-
let som forkynder og taler, men i begyndelsen 

af 1800-tallet var Clausen den mest populære prædikant, der 
samlede fulde huse. Han var en ivrig samfundsdebattør og kom 
i konflikt både med kongens administration, samfundskritiske 
gemytter og andre. Men kronprins Frederik holdt hånden over 
ham, så han uantastet kunne fortsætte sin virksomhed som 
stiftsprovst. Han tog det hårdt, at englænderne i 1807 vendte 
tilbage til København og under bombardementet skød Vor Frue 
Kirke i brand. Det var i Vor Frue Kirke, at han var tilknyttet og 
holdt sine populære prædikener, men han havde alligevel energi 
til året efter at holde tale til Præmieselskabet. Her sagde han rent 
ud, at de kristne, som ikke tillod jødiske medborgere at deltage i 
alt det gode, som de selv nød, ikke havde ret til at kalde sig dan-
ske eller kristne. Det var stærke ord i 1808, hvor jødehadet 
stadig blomstrede. 

 I 1814 holdt Hans Christian Michelsen talen. Michelsen blev 
senere administrator i Præmieselskabet. Han var en af tidens 
spændende præsteskikkelser, der som præst ved Holmens kirke 
varetog sin gerning, men samtidig var engageret i tidens sam-
fundsdebat. Han blev i 1806 redaktør af tidsskriftet Politisk og 
Physisk Magazin, der var påvirket af den franske revolution, og 
hvis redaktionelle linje var stærkt samfundskritisk i bladets første 
fase. Da Michelsen overtog redaktionen, var de revolutionære 
følelser imidlertid blevet kølnet. Hans talte midt under Den litte-
rære Jødefejde, og derfor var det naturligt, at han kom ind på ti-
dens jødehad. Michelsen kaldte fejden ”hint Ufordragelighedens 
Produkt.” Han tog meget stærkt afstand fra den antisemitiske 
pamfletproduktion. I antisemitiske indlæg i fejden blev jøder-
ne beskyldt for hvad som helst, og digteren Thomas Thaarup, 
der havde startet fejden med sin oversættelse af et tysk skrift, 
lagde ikke skjul på, at jøderne var skyld i landets ulykker, som 
havde resulteret i statsbankerotten i 1813. Michelsen sagde til  
Præmieselskabets forsamling:
 
”De Udfald, man deri tillod sig imod det israelitiske Folk store 
Lovgiver, Religionsstifter, Sæders Forbedrer, som om Han i sine 
Forskrifter billigede Rænker og Udyd, og med det samme mod 
dig, min Mosaiske Troesbekjender! Som om du, ved at lyde disse 
hans Love, kunde unddrage Dig fra den gode Borgers, den rede-
lige Gudsdyrker hellige Pligter.” 

 Michelsen mindede om, at jøder og kristne var fælles om sam-
me gud og han mente, at Præmieselskabets samarbejde mellem 
jøder og kristne netop viste det store fællesskab også i troen.

 Året efter holdt Johan Lønborg Paludan atter en tale, hvor 
jødefejden også var baggrundstæppet. I sin tale sagde han, at 
kristne i århundreder havde forfulgt jøderne og undertrykt dem, 
og at denne undertrykkelse havde bevirket, at de var blevet ude-
lukket fra en række erhverv.
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 Nogle år senere holdt Balthasar Münter (1794-
1867) talen. Han var hofprædikant og en af tidens 
vigtigste kristne teologer og prædikanter. I sin 
tale i 1833 gik han klart imod den opfattelse, at 
jøder ikke brød sig om håndværk eller kunst. Han 
viste med historiske eksempler, at mange jøder 
gennem historien havde ydet det ypperste både 
inden for håndværk og kunst. Han omtalte temp-
lets opførelse i Jerusalem, som var et bevis på, at 
jøder havde beskæftiget sig med både håndværk 
og kunst. Som de andre år delte Münter derefter 
belønninger ud. Fem danske mestre fik i alt 165 
rigsdaler til deling, og 11 jødiske svende fik i alt 230 
rigsdaler. De repræsenterede buntmagere, guld-
smede, skomagere og bogtrykkere.

 Præsterne vedblev op gennem 1800-tallet at 
være aktive i Præmieselskabets ledelse og som 
menige medlemmer, og de blev til stadighed 
indbudt til at holde den årlige tale. I 1840 var det 
kateket Peter Elias Hall, der holdt talen. På det 
tidspunkt var jødiske læredrenge et mere normalt 
syn, og mange jøder eller rettere sagt jøder, der 
var konverteret, havde opnået vigtige positioner i 
samfundet. Men endnu var der langt vej til egentlig 
ligestilling, og vi skal helt frem til Grundloven fra 
1849, før denne ligestilling indfandt sig fuldt og 
helt. Hall hyldede i sin tale Præmieselskabet, fordi 
det havde virket for fordragelighed også mellem 
folk, der ikke delte religion. Han erkendte, at mod-
viljen mod jøder stadig fandtes, men han var over-
bevist om, at den med tiden ville forsvinde. En af 
årsagerne til, at den ville blive mindre, var netop, at 
man nu så jøder i alle mulige erhverv, sagde Hall.

 Da selskabet i 1843 fejrede sit 50-års jubi-
læum, var det Carl Holger Visbys tur til at hol-
de talen. Visby var i mange år administrator i 
Præmieselskabet, og han var en af tidens vigti-
ge sociale aktivister og en kendt skikkelse, der 
uden frygt begav sig ind i offentlige  skænderier. 
Siden 1833 havde han været en af selskabets 
fire administratorer og var en helt central skik-
kelse både i selskabet og i det danske samfund.  
Foruden at holde en tale havde han til lejligheden 
også skrevet en kantate. Visby omtalte de gam-
le tider, hvor jøder var blevet diskrimineret, men 
roste de nye tider, hvor de blev behandlet mere 
humant. Han kritiserede derpå skarpt forholdene 
i Norge, hvor jøder stadig ikke var velkomne og 

hvor digteren Henrik Wergeland førte en kamp for at give jøder 
tilladelse til at komme til landet. Visby roste derpå selskabet, der 
altid ”... har bidraget til at udfylde den unaturlige kløft mellem re-
ligionsbekjendere, der i al deres Forskjellighed ingensinde burde 
glemme, at de dog for en stor deel staae paa samme grund og 
at de i ethvert tilfælde ere nærmere beslægtede med hinanden 
indbyrdes end med nogen anden religion paa jorden.”

 I 1846, altså stadig inden grundloven, var det Peter Conrad 
Rothes (1811-1902) tur til at holde talen. Rothe var præst og si-
den stiftsprovst ved Vor Frue Kirke. Også han var en afholdt 
prædikant og spillede en stor rolle i det kirkelige og offentlige 
liv i 1800-tallets midte. Han tog skarpt afstand fra de negative 
holdninger til jøder, og han mindede om, at man i Danmark for 
blot 100 år siden havde forsøgt at tvangsomvende jøder til kris-
tendommen, og han omtalte det forhold, at Præmieselskabet 
i begyndelsen måtte give kristne mestre penge for at få dem 
til at tage jødiske læredrenge. Men sådan var det ikke mere,  
sagde han: 

”I dag taler en christelig præst efter eders ærefulde indbydel-
se i denne blandede kreds! Dette selskabs nærmeste formaal er 
naaet og et nyt fremtræder mere og mere bestemt! Fordom-
mens Magt er brudt og et klart lys er opgaaet over dem, som 
sad i Mørket.” 

 Man uddelte så præmier, og Rothe opfordrede derpå til, at 
man bad sammen.

 Samlet tegner der sig et billede af mange af kirkens folk, der 
stod Præmieselskabet nært og var uforfærdede i deres kamp 
for jødernes rettigheder og mod antisemitismen. Som sagt var 
det ikke en selvfølge, og historikeren Sofie Lene Bak har i sin bog 
om antisemitismen i Danmark dokumenteret, hvordan jødeha-
det havde et temmelig fast greb om en del af kirkemiljøet. Men 
netop derfor er det værd at fremhæve, at selskabets tætte for-
bindelser med præster var et af de udtryk for tolerance og sam-
arbejde på tværs af religionerne, der fandt sted i perioden, og 
som også historikeren Martin Schwartz Lausten tillægger stor 
betydning i sine bøger om forholdet mellem jøder og kristne.

Benjamin Grodin, collage af papirklip og digitalt bearbejdet materiale, 2017. 

Motiver fra Denis Diderots Encyclopédie, 1751-1772.
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Hvordan var 
det, at være 
læredreng

V i har selvfølgelig ikke mange kilder, der illustre-
rer, hvordan læredrengene havde det hos kristne 
mestre, for de fleste skrev ikke selv om deres liv. 
Generelt om lærlinges forhold ved vi, at det var 

en hård læretid. De skulle arbejde i mange timer, og mestrene 
havde ret til at tugte og slå dem. Der var tale om et strengt 
hierarkisk miljø, og tonen var ofte rå og primitiv.

 Fra de tidlige år i 1780erne kender vi til en jøde, der kom 
i lære, og selvom hans historie måske ikke er repræsenta-
tiv, så giver den dog alligevel et ikke uinteressant stykke 
jødisk historie fra de år. Det drejer sig om Salomon Simon, 
der egentlig var polsk jøde og født i Vilna. Han var af uran-
sagelig grunde kommet til Norge i 1787 med pas, men uden 
lejdebrev, så han opholdt sig ulovligt i det danske rige. Han 
talte tysk og hebraisk, og han udtrykte ønske om at konver-
tere til kristendommen og blev derfor sendt til Christiania. 

 Myndighederne i Norge ville helst af med ham, 
og man skrev til Danske Kancelli i København 
og anbefalede at udsende ham af riget, som så 
mange andre fremmede jøder, der blev udvist. 
Grunden til, at myndighederne ikke var begej-
stret for denne proselyt, var, at Simon åben-
bart ikke var helt normal. Stiftamtmanden skrev  
i hvert fald: 

”...at den overalt herskende Tollerants synes stri-
dende mod det i Erklæringen gjorte forslag (at 
udsende Simon), men da alt synes besynderligt 
i Jødens Adfærd og ingen kan dømme om Hjer-
tets Tanker, så at det dog kunde hænde sig, hans 
Hensigt var redelig, hvilket måske bedre kunne 
prøves i Hovedstaden, så indstilles, om han ikke 
skal transporteres derhen.”

 Stiftamtmanden ville altså give Simon en 
chance, selv om han synes, at han er mærke-
lig. Og ganske rigtig så ankom Simon derefter 
til København, hvor han straks søgte om tilla-
delse til at overgå til kristendommen og i øv-
rigt søgte kronprins Frederik om penge, fordi 
han selv havde opbrugt sine egne. Han havde 
derefter samtaler med Københavns biskop  
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N. E. Balle (1744-1816), der skulle vurdere, om Simon var egnet 
til at konvertere. Biskop Balle var ikke venlig i sin indstilling 
og skrev, at Simon bare ville konvertere, fordi han var drevet 
af nød, og han betegnede ham som en bedrager. Balle be-
skrev Simon som en ”utålelig påtrængende og heftig.” For at 
slippe af med ham havde biskop Balle endda tilbudt ham rej-
se penge af egen lomme, så Simon kunne rejse, men Simon 
havde nægtet. Simon erklærede endda, at han ikke ville rej-
se, om så ”hele Landet skillingede sammen til hans Udrejse.” 
Men Danske Kancelli besluttede, at Simon skulle udvises som 
fremmed jøde, og hvis han nægtede, så skulle han anbringes 
i straffeanstalten. For at undgå sin udvisning tilbød Simon nu, 
at han ville gå i lære hos en tømrermester og selv tjene til 
livets ophold. Meget modvilligt gik den kirkelige ledelse ind 
på at forsøge at konvertere Simon, hvis han gik i lære hos 
tømrermester Kirkerup, som senere blev aktiv i Præmiesel-
skabet. Der gik dog ikke lang tid, før tømrermester Kirkerup 
klagede. Simon havde været både efterladende og trodsig 
og endda levet i usømmeligt forhold, hvilket vil sige, at han 
havde levet sammen med en kvinde uden ægteskab, hvilket 
ikke var tilladt. Men Simon fastholdt, at han ville konvertere, 
og han skrev direkte til kronprins Frederik for at få ham til 
at intervenere. Simon afviste alle anklager og skrev, at han 
ikke havde lært noget hos tømrerr Kirkerup, fordi han blot 
var sat til at stoppe halm i sække. Desuden skrev Simon, at 
han havde ”været bestandig forhadt, forfulgt og var blevet  
banket af svenden.”

 Vi ved, at Simon i sidste ende blev døbt og fik navnet Chri-
stian Friedrich, men der slipper han os af syne. Vi ved ikke, om 
han blev svend, og om han fik lov til at blive i landet.

 Det var på ingen måde sikkert, at læredrengene lærte no-
get, og at de ikke blev groft mishandlet af mester eller hans 
hustru. Det viser en sag fra 21. november 1804, som står at 
læse i Præmieselskabets administrations protokol: D.A. Meyer 
var kommet til selskabets generalforsamling og forelagde 

mundtligt sin sag. Det drejede sig om hans søn 
Abraham Meyer, der siden 28. november 1803 
havde været i lære hos skomagermester C.H. 
Møller. Men i hans læretid havde han ”ikke det 
mindste lært af professionen”, sagde Meyer. 
Og så vidt han kunne skønne så ville han heller 
ikke komme til det. Hans mester brugte ham til 
at ”trælle”, sagde Meyer, og han blev desuden 
mishandlet. D.A. Meyer havde ønsket at ophæ-
ve kontrakten og var gået til Politiretten med 
dette for øje, men var blevet afvist, med mindre 
han kunne give mesteren 8 rigsdaler. Det kun-
ne han ikke, for han var en fattig mand, men 
af kærlighed til sin søn henvendte han sig nu 
til selskabet for at få penge til at løskøbe ham. 
Selskabet besluttede sig til at give pengene, 
og Abraham Meyer og hans værktøj blev løs-
købt. Derefter fik Abraham læreplads hos en  
mester Petersen.

 At det kunne gå så galt viser også en sag 
med Alexander Meyer, som vi tidligere har be-
skrevet som værende i lære hos snedkermester 
Hans Winkler. Winkler døde imidlertid i 1796 og 
Meyer kom derefter i lære hos snedkermes ter 
C. Türk, hvorfra han skulle udlæres i 1798. Men 
samme år indberettede han til selskabet, at 
han intet havde lært hos denne mester, og man 
besluttede sig derfor at flytte ham til tømrer-
mester Hans Wejle, hvorfra han så blev udlært 
i 1800. Han fik derefter 40 rigsdaler i præmie 
og en af Jacobsens sølvmedaljer i ”Futteral.”  
Hans læremester, der var meget tilfreds 
med drengen, afstod ligesom Kirkerup fra at  
modtage en præmie.

Generelt om lærlinges forhold ved vi, at 
det var en hård læretid. De skulle arbejde i 

mange timer, og mestrene havde ret 
til at tugte og slå dem.
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 Alvorlige hændelser kunne spille ind i lære-
tiden, som f.eks. Københavns brand i 1795, som 
lagde store dele af byen øde. Salomon Emanu-
el Unna stod i lære hos Hans Chr. Schmidt, og 
kontrakten betød, at han skulle være udlært i 
1799. Imidlertid rejste snedkermester Schmidt 
efter branden fra hovedstaden, og Præmiesel-
skabet måtte finde en ny læreplads til Unna. Det 
lykkedes at få snedkermester Christian Petersen 
Gierling til at tage ham, og Unna blev udlært til 
den aftalte tid i 1799. Unna fik en præmie på 31 
rigsdaler og 12 skilling plus en sølvmedalje. Hans 
mester fik en præmie på 40 rigsdaler. Unna 
døde i 1819.

 Thomas Overskou (1798-1873) var dansk 
skuespiller, forfatter og teaterhistoriker. Hans 
popularitet som dramatiker beroede på folkelivs-
skildringer som i teaterstykket Østergade og Ve-
stergade fra 1828, hvor der også er en ikke særlig 
venlig skildring af jødiske handlende. I sine erin-
dringer Af mit Liv og min Tid fra 1868 fortæller 
han om sin tid som læredreng i begyndelsen af 
1800-tallet, hvor hans mester også havde ansat 
en jødisk læredreng. Overskou fortæller: 

”Jacob, en Jøde, undersætsig, stærk, smudsig 
baade indvendig og udvendig, krakilsk og ved 
Sjusken i sit Arbejde, Drilleri og Optøjer en saa 
idelig Anledning til Mesters vrede, at jeg allerede 
den første Dag fik Lejlighed til at beundre den 
Enes Færdighed i at give, den Andens Routine i 
at modtage ”Smeis” (klø) (…) Jacobs Stilling var 
saa diametralt modsat vor, at vi med Misundelse 
betragtede den som mageløs lykkelig. Vel ”smur-
te” Mester ham oftere og forsvarligere end os, 
alligevel var mester, da han af Selskabet for Jø-
ders Anbringelse som Haandværkere skulde have 
Betaling for hans Oplærelse, meget bange for at 
miste ham, ved ikke at give ham fuldeste Frihed 
til hvad Jacob kaldte at ”holde sin Reglejon”, som 
bestod i, at han daglig uden at værdige Mester et 
Ord om Forlov, gik hen paa et jødisk Spisekvar-
ter for, paa Selskabets Bekostning, at faa koscher 
Middagsmad og han i ”Schabestid” fuldstændig 
var ”sin egen Herre”, hvorfor han ej alene ligele-
des uden at spørge om Forlov, hver Freddags-
eftermiddag, saasnart det begyndte at skumre 
kastede Værktøjet og gik, for ikke at tage imod 
mindste Befaling førend Søndagmorgen, men 

ogsaa fejrede enhversomhelst anden Helligdag med den stren-
geste mosaiske Ortodoksi, - ved ikke at bestille noget (...) Han 
endte med at banke Mesteren. Dette var Jacobs sidste Minde 
i ”Pjaltenborg”; han blev straks jaget bort og gik da til Ame-
rika som Skibsdreng, hvorefter man aldrig mere hørte noget  
om ham.”

Hvis man ser bort fra Overskous åbenlyse antisemitisme, så 
indeholder hans fortælling flere interessante oplysninger. 
Åbenbart gav Selskabet et fælles spisemulighed til de jødi-
ske læredrenge, siden Jacob gik hen for at spise kosher i et 
spisekvarter, hvis vi altså kan stole på Overskous beretning. 
Det er også interessant at se, hvor stædigt eller modigt Jacob 
fastholdt sine rettigheder. I Overskous udgave får det Jacob 
til blot at se modvillig og oprørsk ud, men man kunne tolke 
det som udtryk for oprigtig religiøsitet og fastholden af sine 
rettigheder. Til sidst blev det åbenbart for meget for Jacob, 
der bankede sin mester. Overskous populære erindringer 
blev genudgivet i 1915, men da var alle referencer til Jacobs 
jødiske baggrund fjernet. Udgiveren fandt dem åbenbart for 
skrappe for tiden.

 En af de mest interessante skikkelser i 1700-tallet, før den 
jødiske menighed blev reformeret, var overrabbiner Abraham 
Gedalia. Han var en lærd mand, der har fået skrammer i histo-
rieskrivningen, fordi M.L. Nathanson og andre skildrede ham 
som en gammeldags forstokket type, der ikke ville acceptere 
forandringer. Hans barnebarn Gottlieb Hartvig Abrahamson 
Gedalia (1816-1892) kom til at blive en af Københavns sære-
ste skikkelser under navnet Baron Gedalia, og en biografi om 
ham er skrevet af Johannes Werner. Gedalia holdt som sin far 
fast i jødisk religion og tradition og talte et gebrokkent dansk 
med mange jiddische og hebraiske låneord. 

 Gedalia gik på den jødiske skole og klarede sig fint. Hjem-
me hos hans forældre var det småt med penge. Efter skole 
skulle han i lære, og den første læreplads var hos en handlen-
de, men da han ikke fik lov til at overholde sabbaten, forlod 
han denne læreplads. Derefter kom han i 1832 i lære hos sa-
delmagermester Johan Bense. Bense havde et stort og velan-
set værksted i Store Kongensgade. Johannes Werner skriver, 
at i disse værksteder herskede en udbredt animositet mod 
jøderne. Svende og lærlinge var ofte uden uddannelse og rå 
typer, som dyrkede hadet til fremmede, og ofte var dette had 
vendt mod jøder. Werner skriver, at selv om jødiske lærlinge 
blev uddannet, og man fik jødiske svende, så vendte mange af 
dem alligevel tilbage til handlen, fordi de blev udsat for grov-
heder. Det lykkedes dog Gedalia at gennemgå lærlingetiden 
og få godtaget sit svendestykke i 1836, og ved en traditions-
rig ceremoni i sadelmagernes herberg blev Gedalia optaget i 



43

Hvordan var det at være læredreng

svendelavet efter en række ceremonier og edsaflæggelse. I 
de næste 11 år fortsatte Gedalia med at være svend og tilvirke 
sadler, patrontasker og bl.a. tornystre. 

Meget overraskende giftede den religiøse Gedalia sig med 
en kristen kvinde. Hun hed Helene Cathrine Lundquist, men lod 
sig konvertere og fik navnet Rebekka. Deres børn, der var født 
før Helenes omvendelse, blev døbt, for det påbød loven ved 
blandede ægteskaber, men efter hendes konvertering lod man 
parrets to drenge omskære, hvilket var en usædvanlig handling 
i tiden. Man genfinder Gedalia i Præmieselskabets præmiepro-
tokol, hvor der er indført, at han blev færdig som svend i 1837 
efter 4 ½ års læretid, og at han fik 25 rigsdaler i præmie af sel-
skabet.

Han tog en beslutning om at forlade sadelmagererhver-
vet og blive vekselerer, hvilket skyldtes en konkret hændelse. 
Hans mester skulle udregne en pris og kunne hverken finde 
hoved eller hale i udregningerne, hvorefter Gedalia lynhurtigt 
i hovedet udregnede tallene. Derefter sagde mester til ham, 
at han burde blive vekselerer, og Gedalia fulgte opfordringen. 
I 1848 søgte han om vekselererborgerskab og fik det, og i maj 
1849 åbnede han sit kontor på hjørnet af Højbro Plads og GI. 
Strand. Gedalia var en ejendommelig personlighed og i man-
ge henseender et fuldgyldigt medlem af den skare origina-
ler, der færdedes i København. Om Gedalia skrev en jødisk 
skribent og postmand Joseph Michaelsen, at Gedalia hav-
de en stor begavelse, et hurtigt hoved og en utrættelighed. 
Han var ganske uden sociale hæmninger og besad stor for-
retningsmæssig dristighed. Han kunne på trods af sin jævne 
baggrund få samtaler med alle – også Bismarck. Han led af en 
fuldkommen mangel på selvkritik, men han havde stor empati 
for nødlidende. Hans sære talemåder og hans aparte adfærd 
gjorde ham til et samtaleemne over hele byen.

Joseph Michaelsen skrev, at han som finans-
mand var et naturtalent; som menneske var han 
forfængelig indtil det sygelige, snakkende og 
brovtende på sin egen københavnerjødedialekt. 
På den anden side var han også godmodig og 
særdeles hjælpsom over for nødlidende. Geda-
lias forretning udviklede sig med årene til en af 
de betydeligste i landet, og han nød både her 
og ude i Europa stor tillid. Han blev portugisisk 
generalkonsul 1866 og gik gerne rundt i en por-
tugisisk admiralsuniform. I 1870 købte han en 
barontitel i San Marino og folk kaldte ham der-
efter baron Gedalia. Han blandede sig gerne i 
politik både i Danmark og i udlandet, og han fik 
i 1870 en semiofficiel opgave med at forhandle 
med Spanien, idet Christian IXs bror, prins Hans, 
var på tale som konge af Spanien. Der kom al-
drig noget ud af forhandlingerne. Gedalia var 
idemanden til etableringen af Landsbanken og 
havde mange andre jern i ilden med jernbaner 
og havne. Han led imidlertid store tab, gik ban-
kerot og forlod endelig 1875 landet som fallent. 
Han rejste til USA, men kom snart hjem igen og 
startede igen med forretninger, men nåede dog 
aldrig tidligere niveau. 

 Der var regler og love for mange jødiske 
forhold, og hvis man blev læredreng, så var der 
også mange regler, der skulle overholdes. Det 
blev den unge Noac Polack klar over, for han 
havde svært ved at læse, og derfor ville over-
rabbiner A.A. Wolff ikke konfirmere ham eller 
lade ham stå bar mitzvah, som det hedder. Det 
skete i 1837, og sagen komplicerede Jacobs mu-
ligheder, for han stod i lære som skomager for 
at blive svend, men at blive svend forudsatte, 
at han var blevet bar mitzvah. Hans far Jacob 
Isaach Polack sendte derfor en ansøgning til 
Danske Kancelli, hvor han skrev, at Noas viden 
om den jødiske religion var i orden, men at han 
ikke rigtig magtede at skrive, fordi han havde en 
svag hukommelse. Noas far bad nu om, at Noa 
fik lov til at stå bar mitzvah på trods af sin svage 
retskrivning. Danske Kancelli bad så Wolff om en 
udtalelse, og rabbineren meddelte, at Noa kun 
kunne skrive enkelte ord, men heller ikke mere. 
Wolff mente, at problemet var drengens lidt tun-
ge opfattelsesevne og dårlige opdragelse, men 
Wolff erklærede, at han gerne ville gå videre 
med drengens bar mitzvah. Imidlertid beslutte-

Svende og lærlinge var 
ofte uden uddannelse 
og rå typer, som dyrkede 
hadet til fremmede, og 
ofte var dette had vendt 
mod jøder.



44

Præmieselskabet

de kancelliet, at da Noa kun var 14 år gammel, så ville de ikke 
give tilladelse til Wolffs undervisning. Kancelliets vurdering 
baserede sig sikkert på, at Noa var så ung, at han kunne nå 
at lære at skrive. Der ender historien og vi ved ikke, om Noa 
nogensinde blev svend.

 I tiden fra selskabets oprettelse i 1793 til 1828 blev 251 jø-
diske drenge sat i lære. Vi kender tallet fra selskabets egen 
skrivelse til kong Frederik VI, hvor man opregnede indsatsen. 
Af disse 251 drenge var der 50 drenge, der ikke gennemførte 
læretiden, enten fordi de døde, rejste til udlandet eller af an-
dre grunde ikke gennemførte. Af de 201 drenge, der gennem-
førte, blev de 175 udlært som svende. I perioden efter fra 1828 
til 1836 blev yderligere 113 drenge udlært.

 Udgifterne var omfattende. Der skulle betales præmier 
til kristne mestre og svende for at opmuntre dem til at tage 
de jødiske læredrenge. Selskabet betalte endvidere til lære-
drengenes værktøj, bespisning og klæder. Og så var der store 
beløb til de kristne for læredrengens fridage på lørdage og 
helligdage. Endvidere betalte selskabet også for udfærdigel-
sen af læredrengenes kontrakter med mestre.

 Det gik forrygende med Præmieselskabets aktiviteter. 
M.L. Nathanson skriver i sin bog om de danske jøders histo-
rie fra 1860, at der i 1798 var 7 jødiske håndværksmestre, 14 
svende og 23 læredrenge. Af en medlemsliste fra årene 1794 
til 1849 fremgår det, at der i 1794 var tegnet 177 medlemmer 
fordelt på 142 kristne og 35 jøder. De fleste var bosiddende 

i København, 28 fra Hamborg, 11 fra den dan-
ske by Altona, 3 fra Stockholm, 2 fra Göteborg 
og 1 fra Berlin. Der var altså ikke tale om en ren 
københavnsk affære. I alt 40 var anført som 
grosserere, 7 var købmænd, og 9 var fra kirken. 
I Præmieselskabets protokoller er både indtræ-
delsesår og udtrædelsesår angivet, og for de fle-
ste vedkommendes blev de først slettet af listen, 
når de døde. Efterhånden som årene gik, kom 
der flere og flere jøder på medlemslisten, hvilket 
viser, at den tysk-jødiske menigheds modstand 
efterhånden aftog, men det hang også sammen 
med, at reformpartiet hurtigt vandt frem. Efter 
1814, hvor jøder formelt blev ligestillet med de 
kristne medborgere, voksede antallet af jøder 
betydeligt på medlemslisten.

 Fra 1793 til 1828 betalte man godt 129 me-
stre ca. 3950 rigsdaler, og svendene fik et lig-
nende beløb i såkaldte præmier. Fra 1828 til 1836 
fik godt 60 mestre 1616 rigsdaler i præmier, og 
75 svende 1710 rigsdaler i præmier. Dertil kom 
97 fattige læredrenge, der fik 940 rigsdaler til 
diverse udgifter, og desuden gav selskabet som 
lån til mestre og jødiske svende 2600 rigsdaler.

 Selskabet havde i 1825 en formue på ca. 
32.000 rigsdaler, og i 1836 var dette beløb på 
39.000 rigsdaler. Der var tale om meget store 
summer, men det er svært præcist at omsætte 
det til nutidspenge. Præmierne til kristne mestre 
faldt efterhånden i antal, efterhånden som der 
blev uddannet jødiske mestre, der gerne tog jø-
diske drenge i lære.

Det kongel. Theater.Torsdag den 2den Februar 1893 STI. 7:
Fru Diavolo eller Vaertsbufet iTerracina, Syngespil ! 3 Arter af Scrib«,Musiken af Anker, oversat af Th, Overstå«.Billetter faae« til forhoiet PriiS fra5tl. þÿ 1 0   1 1 %vg til vrdinair fra Kl 12.Indgangen aabne« kl. 6'/,. Forbi omtrentKl. 9/i-

Fredag den 3die Februar.Den Borgelfiudebe.Recensenten og Dyret.Billetter saaes til dobbelt PriiS idaa
(Torsdag) fra 5U. I 4.

Upasselige ere: Damerne PacknesS ogReumert og Hr. Frederik Bruun.

CaMino.
Idag, Toradag: Sneen > omnilllnt.Mm l'saiiivmaakrraSe.

Imorgen, Fredag, Kl þÿ 7 ' / ,  to1/,:naKdaimr,Skuespil i 4 Arter al Guslav F.tmaim.Billetter tn forh. Friis laaes idag fra Kl. þÿ 1 2   1
folketheatret

Idag, Torsdag, Kl. T'f,þÿ  10'/, "

El 1'olkcMagn.
Løverdag den 4de Februar, Kl. þÿ O  Ol
CMT" Extra- Forestilling "99

KS Falbmagn.
Opføres endnu kun el indskrænket Antal Gaitfø.
Dagmartheatret

Idag, Torsdag, Kl. þÿ 7   9 1 4 :Tre om k.en!
Fredag: Ingen Forestilling.

»dag den 2. Februar.
I 7.30, 11 Fm.. 2, 4.15. 6.30, 7.30 Eft.

Torsdag den 2. Febru«
Erindringsliste

Brevo mbaring
Asgaaendr Brevposter.Til Sjalland ad Vestbanen 7.45. 10.30») Fm..

3.35«), 6.35, 9.20 Eft.; ad Syddanen 7.15. 9.501
Fin., 1.50»), 7.5, 3.55 Ejl.; ad Noidvest.
banen H, 11.5) Fm.. 8.25 Elt.; ad Frede-
riksjnndsbanen 325 F>»., 1235, 3.20 »). 340 Eft.l
ad Nordbanen 313. 10.45, 11.55«) Fm.. 5.25.330
Csl.; sil Holle 7.55 Fra. . ,,,) Kun til enkelte Stationer. Post assenbe« ikke
Son- oa Helligdage.Tit Fyen »g Jylland 7.45 Fm., 6 35, 9.20 Gsl.

Til Lolland, Falster «q M«e» 7.15 si >».. 7.5 Esl.
Til Ildlandet via Vamdrup 7.45 Fm., 6.35, 9L0 «st>
Til Sverig og Norge 10.43 Fm , 330 wft.
Til Charlollenluud og Klampenborg 7.35 Fm., 12.20.

5.30 Est.
Sceværvistheder m. m.

F'ue Kirke og Ta rn Kl 10þÿ  1 1 F»>- _
Thorvaldjenl'Muieum Kl. 11-3. Adgang mod Be-

laling »s 50 L>re for Perlonen.
Den kgl. Maleiijaniliug ved Ch-rlolteiiborg Kl. 11 ?.
Nalionalniuseel! Den danfle Samling Kl. þÿ > 2   2 .
Frederiksborg Slot hver Dag fra Kl. 9H 4.
Avjendora. Adgangskort foreselskaber lndllt >2 Per

joner tåaei Ho« Jnfpecleuren i »emb»aN'Nge»
ved ©lettet, sikkr.st Dagen forud. Enkelte Bil-
letter have« ikke.

Driveri« og Blcmfterhaverne ved Rosenborg
9Jy Carberg Glyplolhek er aabenl hver Dag sra

Kl. l-4.
?tolantsk Have sra Kl. 1 til Solnedgang.
Joologifl Have aaben hele Dagen.Lafefeifl. þÿ   L t t h e n a u m " ,Hotel Royal, hele Dagen.
Danfl Fvlkemnfeum aabent sra Kl. þÿ 1 0  3.
Lagevaglftaiioner. Bed Henvcudel>e Sit de palronille-

rende PolillbetjkNle faae« Lagehjalv ved pludsettge
Sygdoinolilsalde out Notten. Forbinding« stationer:
St. Torvegade 16, Stuen, og St. BibenShnnS;
gratis Hjalp for Ubemidlede.

Fsdfelsstifletten, Amaliegade 25, Yder Dag »g Rat gra-
ti« Lageh>alp i Hjemmet til »bemidlede Fodende.

Samfundet som antager sig Vansore og Lemtasted«
(Stormgade 8). Kl. 2, 2den Vtfd., for Kvinder og
Pigrdorn (Lage P. Pannmi.

Oienklinik, Frederilsborggade 29, grati« Consulta-
lion jor Ubemidlede, Sognedaze Kl. 12J4þÿ  S»n-
og Helligdage Kl. 9. mPolillintken for Ubemidlede, WalkendorfSgade Rr. 23,
2 >n Sal. Boruefygdomme hver SsgnedagKl. !0.
Chirurgifle oq medicinflc Sugdomme bver Ssgne«
dag Kl. 2. ?cervejygd»" me Kl. 3. Ore-, Hals-" ' ' ' Oienfygdomme hver

Kl. 8%.Lvitise«
Bornehojpital, Lksterjarimagsgade 34, hver Sogne-
dag Kl. 9. 2) Dronningens Tvergade 55, dagligKl. 9.

Csuimunehvfpilalet. Gratis Confultation for Kvinde-
jyadomme Kl. þÿ i l L   2 ' l , .Frederrls Hospital. Fri Consultalivn fvr Ubemib-

lede Kl. iOþÿ  11 Fm. Oienklinik Kl. 9.
Landmandsbanken« SparekaSfeafdeling, Holmen« Ca«

val l2, aaben hver Dag Kl. þÿ 1 0   2Fm. þÿ 5   7Est.Danfl Arbeiderbank, NielS HemminzfenSzabe 7.
aaben fra Kl. þÿ 9   3og þÿ 6   8 .Danfl SparemarkekaSfe aaien Kl. þÿ 1 0   1»g þÿ 6   3

»g Ncrsesygdoinme Kl. 3. Kttentqgoonim
Sognedag Kl. l0 vg I. Tandsygdommeþÿ   B o r n e b o s p t t a l e t S P o l i k l i n i k e r " .>» Dronning !

a

Kjsbenhavn« UnderstsltelseSforenlng« Hovedcontoir,
Norregade 7, Sk., aobtnl Kl. 9þÿ  12)4 ,9 þÿ 5   7 .

Arbejderne« Byggcsoiening, Riel« HemmingsenSgade
&j. g 2.

Sparekassen, Riel« HemmingsenSgade 24 »g Frede-
riksberg Afd. Gl. Kongevel 80, aaben Kl. 9þÿ  3.

Laane- og Spareforeningen for Embeds« »g Bestil-
lingsmlrnd faml Sparekasse, Frederiksberggade L
2. Sal. Kl. þÿ 9   1 2 .

Credit'. for Haandv. og Jndustridr., Ved Stranden 6,
Kl. 10þÿ  3 Fm. Loverdaz þÿ o  7 Asien.

LivSforsilkrinzSanstallen af 187l, Havnegade Nr. 23,
Kl. þÿ 1 0   4 ;sor Ind- og Udbetaliuaer kun ttl Kl. 2.

Bikuben« Contoirer: Silkegade 8, L. Torvegade 25,
Norrebrogade ll og Osterbrogade 19, Kl. þÿ 1 0  3,
Lsverdag Asien Kl. þÿ 6   3

Judustrlbankeu»<sparekaSse, H»ibropladS4. Kl. 10þÿ  3.

fiPocr under Skiftebehandling.
D«n 2den stedrnar »I. 1'/, afholde, i Skifte-

commisstonen Samling i Boet efter asdod, S«,
mand Jen« Peter Brinch for at tage ve
stenunetfe out, hvorvidt der flat vedgaae« Arv
og Giald efter den Asdode.
þÿ  Ki. 2 fremlagge« sammested« endelig Udlodning

1) i Boel efter afdode Varl,h»u«hotder Lar«
Paulsen og afdode Enfe Sophie Mag-
dalene, s. R a » m » « f » n ;

2) i Boel efter asdode Bart,du»«h»lder Riel«
Nielsen og efterlevende Enle Kirstine, s.
Hanfen.þÿ  Kl. 2 afholde« paa FrederilSberg Birk« Conloir

Samling i Bagermester as Frederiksberg Stuf t
Vilhelm L o u i « Redde rse»« ConcurSbo sor
at lage Bc'lemmelse om, hvorvidt der stal de«
stilke« en Euralor i Boet, evenlnelt sor at
foretage Valg af en Luralor og as Credilor«
udvalg.þÿ  Proclama til Crcditorerne udlober i solgeude
OF-kllcSb-el ester Louise Augusta Bil-

hetmine Drcboldt. sodtDorge. og tid-
liger. -sd-de Mand. »Ibert
Telemak Dreboldt (Hr. A. Dreboldt.
BUlowsvci 5 B, modtager Anmeldelse af stor-

2) Boel efter afdode Froken Zire Sophie

Taarnby Soaneraadafholder M«d« Fredagen den 3dte di., EsiermiddogKl. 4, i del« Forsamlingssal i Centralflvlen »
Sundbyaster. Lyngby Kirkegaarde.De lrovsteder paa Lyngby Kirfegaarde,

hvis Fæstetid er udløben, vg som lkfe ere
fornyede Inden lste April d. A., ville blive
stsifede og tillagte Kirfen.

Lyngby, 27b« Jannar 1893.
And. <5hristenseu,Kirkeværge.

Aclieselskabel for Vpførelsen af Arbeider-
boliger ved Arbeiderforeningen af 1860 af-
holder sin aarlige Generalforsamling i Hotel
þÿ   D a g m a r "Maodagen den 20de Februar,Kl. 6 F.flerm.

Følgende Sager ville blive foretagne:
1) Bestyrelsens Beretning om Virksom-

heden i det forløbne Begnskabsaar.
2) Regnskabels Forelæggelse og Slatns

ved Rrguskahsaarels Slutning, samt
Bestyrelsens Forslag om Overskudels
Fordeling.

3) Forslag om at give Tantiérne til de
ældste Beboere m. rn.

4) Forslag om al lilstaa Asylet som sæd-
vanligt 80 Kr.

Kjøbenhavn, den lste Februar 1893.
Bestyrelsen.

2den

hf Spannjerskc Legater.
Oa en ny Fordeling af Mb«' S|»;»i»i» jorlte

l,csttaterw Indtæglrr skal linde Sled, idet
iaar del Tidsrum udløber, for hvilket den i
Medfør af Testators Testamente anordnede
Comitee for Uddelingen af visse Dele af
Legaternes Indtægter har tillagt forskjcllige
Institutioner Bidrag, opfordres de af disse
Institutioner, der ikke allerede have indgivet
Andragende om al komme i Betragtning ved
den nye Fordeling, lil at indgive saadant An-
dragende til undertegnede Legatbestyrelseinden Udgangen af Februar Maaned d. A.

Skjondt Tidsforholdene have medfør! en
betydelig Nedgang i Legaternes Indlægter,
modtager Bestyrelsen inden samme Tidsfrist
Andragender fra Institutioner, som ikke
tidligere have faaet Bidrag fra Legaterne,
men som inaalle formene sig særlig kvalifi-
cerede til at komme i Betragtning.

Andragenderne hedes afleverede paa Le-
gaternes Conloir, Vimmelskaftet 43, 1. Sal.

Kjøbenhavn, I Bestyrelsen af De Spann-
jerske Legater, den 23de Januar 1893.

A. llin<3etil»iirt;. Alf. Hiieolaysen.
Capitain og Ifluurrncster Julian
Didcrirli Itachiiansens og ISustru
Cliristtanr liarkliansen, født llani-
ners, Legat for 4ra»ngcnde Lnker

og ugifte Piger
Af dette Legat bliver første Gang i inde-

værende Aar at uddele 39 Portioner paa 100
Kr., der udbetales d. 30le Juni og d. 31te
December, bver Gang med Halvdeleu, til
værdige, trængende Enker og ugifte Piger,
der opholde sig her i Staden. De, hvem
I.egatet tildeles, beholde samme for Livstid,
forsaavidt de fremdeles af Legatets Bestyrere
ansees værdige og trængende.Blanketter til Ansøgninger om de enkelte
Portioner erholdes fra d. 8de Februar d. A.
paa Sagfører Carl llerforllis Con-
loir, Amagertorv lir. ID, Iste Sal,
hvor de beborig udfyldte og forsynede med
Anbefalinger, blive at aflevere inden d. 31te
Marts d. A.

Legatet uddeles af undertegned Bestyrere
af Samme. Personlig Henvendelse til Be-
styrerne er ufornøden og unyttig.

11. Lassen, Carl Herforth,
Overrctsassessor. Sagfører.

Nationals Varieté.
Optræden af don phxnomenale Hoved-

regningskuiLslnfr Hf. I TOf« C! I 1 D il<l!J S«
BrolHem Tlvrelly,The HiirkM,
l'einrich Tiivlrn

med sin syngende Pudel
samt Optræden af bele det øvrige nye, fortrinligeKunstnerpersonale.Wb». Imorgen 1ste Concert af det ungarskeMagnat-Capel under Ledelse af National-Compo-nisteii lir. Darazs Miska.

Circias Variete.
Hee! Slvrt , afvexleiide og unoler-

boltlende Prorruin.
Oh. Idag flere Nyheder. Imorgen flere.

Actieselskabet
til

Realisering al Byggearealer
ved Østerbro.

Den aariige ordinaire Generalforsamlingafholdes Onsdagen den 15de Fe-
bruar Kl. 7 Aften, i Holel þÿ   D a g -mar" hersteds med følgende Dagsorden:

a) Bestyrelsen fremlægger Regnskabet for
det forløbne Driftsaar.

d) Forslag fra Actionairer:
1) oui Foraudring i Lovenes S 9 derhen,

at Bestyrelsen fremtidig beslaaer af
7 Medlemmer istedetfor 6.

2) om Forandring i Lovenes 18 der-
hen, at enhver Actionair har lige saa
mange Stemmer som han eier Actier
til Beløb 500 Kr., dog at ingen bar
mere end 100 Stemmer.

e) Valg af Bestyrelse for næste Forret-
ningsaar.

d Valg af 2 Revisorer.
Adgangskort til Generalforsamlingen maa

løses eller Stemmeretten legitimeres ved
Foreviisning af Actier paa Generalforsam-
lingen. Adgangskort faaes indtil Dagen før
Generalforsamlingen mod Foreviisning af
Actier hos Selskabets Forretningsfører, Hr.
Overretsprocurator J. II. IKalko, Vester-
gade Nr. 2, daglig fra þÿ 1 0   2 .

Kjøbenhavn, den lste Februar 1893.
Bestyrelsen.

tondon
Liverpool ........
Newcastle........
Hull fi J
éljristianta. . .....f þÿ  
Stockholm
Soteborg
Malm«
Øt Petersborg...
KonistSberg
Daiijiz
Stettin
Lybal
Hamborg ....
Berlin
Amsterdam
Brysfel
Paris
Marseille')Wien
B«da-Pest
Rom
Odessa »
Trtest jj 5
War'chau....
Lissabon
AlexandriaRew Uorl
Calcutta . . ....
Bombay
MadraZ
) Marseille sot December.
For London, Liverpool, Newcastle, Hall, Chri-

stiania og Malm« gjalde Anmeldelserne til 21. Januar,
for Stockholm, Konigsberg, Danzig, Stettin, Lybal,
Hamborg, Berlin, Amsterdam, Bry«s«l og Pari« til
14. Jannar, for Aottborg til 15. Januar, sor St.
Petersborg til 31. December, for Wien, Budapest,
Odessa, Triefi, Warfchan og Lissabon til 7. Januar,
for Rom, Alexandria ag New-Dorl ti! 24. December,
for Calcutta til 12. November, for Bombay til 20.
sPicember og sor Madral til 16 December.

Dagsnyt.
I Januar Maaued d. A. er der sra Staden«

Haleller og Vjastgiversteder ti! Politiconloiret an-
Ntldt 4450 ankomne Rejsende »g afmeldt 4444 Rei-
s«de

»ed en af de militaire Afdelinger blev der sor
Rogen Tid siben brgaaet sorfljellige Tyverier og
Bedragerier, uden at Gjerniuz«mauden da blev ud-
fuuden. Esterat Mandstabet »ar blevet hjemper-
mitteret, blev der nu henledet Mistanke paa en af
de Hjemsendte, »g da Mistanken bestyrkede«, blev
han anholdt. Han har til den over ham optagne
Ushsriug vedgaaet, sra en as stue Kamerater at have
stzaalet en Tikroneseddel saavelsom også« at hav«
bedraget nogle af fine Kamcrater, ligesom han ogsaa
under falste Foregivender, esterat vare bleven per-
initieret, har tilvendt sig Gjeustande hol Handlende.

Blandinger.
Ara Kunstverdenen. Hr. Ondricek »ptraadte

igaar Asie« i Christiania og gjorde, ifølge hertil
indladet Telegram, stormende Lykke.

Gudstjeneste.
Torsdag den 2 Februar.Barnison« Kirke Morgenandagt Kl.

Trinitatis Kirke. Morgenandagt Kl.
Kjsdenhavn« Bethelstrd (Longen« Nytorv). Snd«

tjeneste for Samand raften Kl. 8.
Bethlehemskirken. BidellaSuing iaften Kl. 7 afHr Linnemann
Kirkelig Forening for indre Misston i Kjsdenhavn.M-rlhahiemmet, BrohuuSgade?. M»de raslen Kl. 3af MiSsionair Rasmussen.

Skriftrmaal og Altergang.Fredag den 3. Februar.Slotskirken, Kl. !0 (Indtegning Ho« Klokkeren,Niels JoelSgade 11).Frue Lirke. Kl. 9 pr.Holmens Lirke, Kl. 9£.Helligåndskirke. Kl. 9. (Indtegning steer hotKlokkeren, Klareboderne 3, 2. Sal.)Trinitatis Lirke. dHrr. Schepelern og Jensen, Kl. 10.Frelseren« Kirke, Kl. 10.Garniwn« Kirke, Kl. 9tz Indtegning KlokkereontofrrtBredgade 32. Iste Sal. Mllbg.,.Sk. Johannes Kirke, Hr. Steen. Kl. sys. (Indteg-ning hos Klokkeren. Nsrreallee 11, 2. S.)St. Jacobs Kirke, Hr. Krag. Kl. 9js.Hclligkorskirken, Dhrr. la Cour og Linnemann, Kl. 10.Sl. Paul« Kirke, Dhrr. Llltzhilft »g G. Nielsen,»i. 10.
St. Stephan«, Kl. 10.
St. Matihaos' Kirk«, Hr. Basse og Provst Levinsen,Kl. 9X.
Frederiksberg Kirke, Hr. Glahn. Kl. 9'/,.EmmauSkirken, Hr. Dalhoff. Kl. II.

Befoettelfe af Skolelaererembeder.þÿ  Skoledtrectionen for Lunde m. st. Herreder hardea kbde Januar 1393 kaldet Seminarist I. C. P o-»el fen til det ledige Embede »ed Bogense Borger-stole.
þÿ  Skoledirektionen sor Dronninglund Herred,ar under 23de Januar d. A. kaldel Andenlarer ved

Srf« Skole i Dronninglund Sogn C. I. C. Sig«-gaard til Forflelarer ved samme Skole.

Telegrammer.
<Rtqa»S Bureau.)

Berlin, tfte Februar. 3 Anledning
af en af flere Blade aftrykt Artikel af
Monitcur de Romc angaacnde @ c net ol
L06S Sendelfe til Rom, bemcrrker
þÿ   R o r d d .Allg. Zeitg.", al Monsieur de Rome
for nogle Uger siden er bleven et fransk
ConsortiumS Siendom. Den omtalte Artikel
er et fljcrndigt Forfog paa at gjore de WreS-
beviiSningcr, den tydfle Keiser har viist den
katholfle ChrifteiihcdS Overhoved, til Ud-
gangspunkt for Opdigtelser og Lsgne, der
tilsigte at mistlrnkeliggjsre den keiserlige Re-
gjering hos de tydfle Katholiker og krydse
dens Bestræbelser for at styrke RigetS H«r-vasen.

Paris, 1ste Februar. I Anledning af
den ubekræftede Meddelelse, som Bladene
have bragt, al en fransk Flaadedivision
var afseilel til ZE gy pten, bemærker Agenee
Havas, at denne Efterretning er urigtig. Den
omtalte Division besinder sig siden den 30te
Januar i Villafranca, hvor den samleS under
Anfsrfcl af Admiral VigneS.

Rom, Iste Februar. Kammerpræsidenten
gjorde Meddelelse om, at Generalprocureuren
gjenncm Justitsministeriet havde forlangt Be-
myndigclfe til at indlede retslig Forfolgelse
imod Dezerbi, grundet paa hvad der var
fremkommet ved Revisionen af Ranea ro-
mana'3 Anliggender. Kamrets Afdelinger
sammentræde imorgen for at tage Bestemmelse
om GeneralprocnreurenS Forlangende. De-
zerbi er Medlem af Hoire og var i 1891
Secretair i Banklovudvalget.

Washington, Iste Februar. Senatet
har vedtaget et Lovforslag, som er rettet
imod Terminsforretninger i Land-
brugsproducter, Bomuld og Korn.

Handelstelegrammer.London, I. Februar. Kornmarkedet
(SlutningSberetmiig). Siden sidste Mandag
have Tilforsierne været: Hvede 11.290 Qvrs.,
Byg 6870 QvrS.. Havre 9450 QvrS.

Hvede meget stille, snarere lavere. Byguforandret. I Havre ringe Omsætning, en-
keltviis lidt lavere.

Hamborg, I. Februar, Kl. 2,55 Eftm.
Officiel Kaffeuoteriug. Goed arerae
Santos: rolig; pr. MartS 82'/,. pr. Mai
80»/r pr. Septbr. 80'/r Rio ml »rdinair:
Daaspriis 81. GaarSvriiS 81.

Antwerpen, I Februar. Petroleum
125/a betalt, roligt.

Amsterdam, I. Februar.Rug in loeo sorrelningslsst.
þÿ  pr. Marts 130. pr. Mai 129Roeolie !ooc> ... 265|«pr. Mai 26f,. pr. Esteraar 25/»Liverpool, I. Februar. Bomulds-

beretning. Omsætning 12,000 Baller, deraf til
Speculaliou og Exporl 1000 B. Tendentsenstigende.

London, i. Februar. Sukker roligt,raffineret fast.
Bryssel, I. Februar. Tendentsen forHvede svag, indeni. Hvede 15'/,, amerik. do.

16'/,. Rug, Donau, 13'/,. Havre, belgifl15'/,.
Bremen, I. Februar. Petroleum rolig,540, Sælger.

Paris, I. Februar.
Dagsrour«. Sidst« Conrs.Raasukker 33»i, , loco. 38, 50 38, 50

Ledige Skvle!«rerembeder.þÿ  Embedet som Skolelarer og Kirkesanger i
Fjellerup i Norre Herred, Rander« Amt, er ledigt.Embedet« Indtægter ere opgivne scialedeSi 6 Tdr.Rug, 34 Tdr. 3 Skvr. Byg efter Capitelstaxl, Ve-
derlag for Nannest li Tdr. I Gkp. 14'/, Pol Bygester Capitelstaxl med Fradrag as 31 »r. 13 Dre.Kirkelysepenge 6 Kr. 06 Ore. Legatrenler 6 Kr, 66Sre, H,inSpenge 9 Kr. 41 Vre, Kirkesangerlon 20Kr, som Kirkebyen« Skolelarer 20 Kr., Oster og4tee4bee|«t have hidtil »dgjort ea. 150 Kr, «»u

Hvidt Sukker Nr. 3
Pr. Februar
pr. Mai þÿ   A u g u s tTendentS: fast.

Mee! rolig.
pr. Februar
pr. Mart«
pr. þÿ M a r t «  Jnni .
Pr. Mai - August .

3 pCt. franfle Rente«..
5 pCt. italienfle Rente«

40, 87'/,42, 00 4T 00

Febrnar
Dagsconrs, Gaarsconr«

48, 30 49. 80
48. 40 48, 60
48 50 48. 70
48, 90 48, 70
97. 55 97, 30
91, 37'/. 91, 37'/,

nurnbres warrauts 45 sh. 1 d.
Loudon, 1. Februar.

Dag 'coars. tVaarSeninc«.CoakolS | 98þÿ » /  ©«I» I 38«/,
98-.'..
38'/..London, I Februar.fast, vrdinair nregclmæsfist.

Liverpool, I. Februar.

a

Farvet Kaffe
Middl. 5'/,

Coneurs.
fLySgaard m. fl. Herreders Skifteret.)Skræder Johan Martin Niels Han-sen af Kjellerup.

(Hads Herreds Skifteret.)Detaillist Poul Nielsen t Dyngby.
Berlin, den 30. Januar.1. RnSs. Reitte as 1833

do. do.
% eons. do. do.

os 1880»s 1889.

104. 00
97. 00
»8. 25

4fU 'o g ar. russ. Lodeu-Sredit Obl.
i. gar. Koslow SSoronesch Jernb. Obl.

gar. Ore! Sriilst Jernb. Obl.
gar. Knrfl Riere Jernbane Obl. . .

4 \ gar. Kursk Cbarkore Azore Jernb. Obl.
3 gar. TrauSlaukastfle I 'ernb. Obl.

I. 9, H»h»s Euke.

Musikforeningen.Den 2den Concert for alle Klediem-
mer gives i Concertpalæets store Sal.
Torsdagen d. 2. Februar Kl. 7'/,for Medlemmerne af Serien A. (blaa

Billetter).
Løverdagen d. 4. Februar Kl. 71/,for Medlemmerne af Serien 15. (hvide

Billetter).
Indgangen til Salen aabnes Kl. 7, Con-

certen er forbi omtrent Kl. 9'.,.
Musikforeningens Contoir, Vestervold-

gade 11, St er aabent hver Dag;141. 3þÿ  4, Concertdagen indhefatteLPræmieselskabet for den
mosaiske Ungdoms Anbringelse
til Kunster og Haandværker.

1 Anledning af Selskabets 100-aarige Be-
staaend? den 29de Januar 1893 er det ved-
taget at anvende øOOO Rr. af dets
Midler i Portioner af 500 å 1000 Kr. til
Keisestipendier for yngre Haandværkere.

Blanketter, paa hvilke Ansøgninger ville
være at udfærdige, udleveres indtil den 14de
Februar d. A. paa Overretssagfører fi. A.
lWeyers Conloir , Ved Stranden S,
2den Sal, hver Dag mellem 10 og 2, hvor
ogsaa Ansøgningerne ville være at indlevere
senest d. 15de Harts d. A.

Administrationen for ovennævnte Selskab.
Kjøbenhavn, den 30te Januar 1893.

HI. Melchior. A. Rlubien.
Louis Meyer. F. A. B.oi'ck.

Ac ti ©selskabet

Beisenausr-Conoert.
Istedetfor den i Mandags afbrudte

Concert giver Hr. Reisenauer
Fredag; den 3die Februar Kl. 8

en Concert i Casinos lille Sal.
De til den afbrudte Concert kjøbte

Billetter kunne mod Tilbagelevering af
Coutiamærket ombyttes med Billetter
til Fredags-Concerlen i Casino.

Billetler, der ikke ønskes ombyttede,
maa tilbageleveres senest i Dag;
Torsdag; 141. 12

4gl. ISof-Tliisikhandel
(Henrik Hennings).

Stor Sjhed:

Særjlvitø MjeMgiorelskr.
st.-. L.'. L.'. 5893227 S Instr.

C/F. S. 5893236! sit. B.
IA A Bl \aldemitr. I,e|r Jlir. I.« XF« IF# 1 74228'/« IH. Nom. X X- Foreningen

Si. Johannes Ordenen.
2. 2. 93. D 8'/r R K 9. St. R 9'/,.

Det bekjendtgjøres herved, at jeg i Hen-
hold til kgl. Bevilling af 26de f. M. som
Exscutor testamenti har taget Boet efter af-
døde Grosserer Jons Christian Lunds-
gaard heraf Staden under Skiftebehandling.

Kjøbenhavn, den lste Februar 1892.
Lrh. Dyrhange,

Overretssagfører.
Al jeg i Henhold til kongelig Bevilling as 22de

December 1892 som executor testamenti har lagetBoel efter den den 15de d. M. asdode Enke Nas-
mine Margrethe RaSmusscn as Gielleruplundi Gjellerup Sogn og tidligere asdode Mand
Boelsmand Soreu Rasmussen as Vrskov i
Sueibcrg Sogn þÿ  under Behandling lil Skifteoz Deling, be'iendtgjore« herved."Herning, den 28de Januar 1893.

O. R. Dejgaard,Sagfører.
At shv. Huusholderfle, Ugift Ane KirstineChristoffersen af Hillerod i Henhold til D. L.
þÿ 3  þÿ 1 7  l ved Hillerod KjobstadS Skifteret« Decret
af 20de denne« paa Grund af Sindssygdom er er-
lerret umyndig under mit Bargemaal, betjeudtgjore«ber»«d i Overeenstemmels« med Placat as 10de April1841.

Hillerod, den 28bt Januar 1893.
Lar« Nielsen,Huuseier.

þÿ   F r e m t i d e n " .
Den aarlige Generalforsamling boldes

Tirsdag; den 7de Februar 141. 6 i
Larsens Locale, St. Annæ Plads 13.

Dagsorden:
1) Fremlæggelse af Regnskabet for 1892.
2) Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer.
3) Valg af 2 Revisorer,

kjobenhavn, den 28de Januar 1893.
Bestyrelsen.

Kjolionliiiviis
private Laaneiiaiik.

Balance den 31te Januar 1893.
Aet«ver.

Cassa-Conto Kr. 307,498. 79
Vexel-Conto þÿ  1,401,928. 00
Udlaans-Conto þÿ  1,792,953. 00
Fonds-Conto þÿ  1,024,661. 51
Diverse Debitorer þÿ  458,340. 78
Onikostnings-Conto þÿ  33,026. 10
Cassa-Creditiv-Conto þÿ  942,805. 42
Bygnings- og Inventarie-

Conto.. þÿ  175,800. 00
Kr76,137,0137 60

Passiver.
Actiecapital-Conto Kr. 4,000,000. 00
Indlaans-Conto þÿ  1,024,600. 00
Folio-Conto
Diverse Creditorer ....
Rente-Conto
Udbytte-Conto
Reservefonds-Conto.
Gevinst- <& Tabs-Conto
Delcredere-Conto

160,088. 19
261,847. 27
236,329. 71

641. 50
351,719. 68

1,787. 25
100,000. 00

Kr. 6,137,013. 60
Kjøbenhavns private Laanebank,

Februar 1893.
den lstea

Da der i Dødsboet eller Enkefru Tel-
lefsen er forefunden en Contrabog med
Fyens Discontokasse, Nr. 5280, stor Kr. 1400.
lydende paa Navnet Christine Jør-
gensen, medens den af Executorerne i
Boet paastaaes at tilhøre Boet, indkaldes
herved bemeldte Christine Jørgensen til for
undertegnede Direction at bevise sin Ret til
Bogen inden 12 Uger fra Dato, da dens Paa-
lydende i modsat Fald vil blive udbetalt til
det nævnte Dodsboes Executorer.

Fyens Discontokasse (Actieselskab),
Odense, den 31te Januar 1893.

Bang. E. Lausen.

Forsiiielsesforeninp þÿ   O i k i i i i m " ;ftlderttam'forsaiislseskisse.
Da Cooponenie pr. lste Januar 1893 til Rentø-

forsk rivningerne af »Bikubens« Alderdonisforsør-
gclseskasses 24de Aarssclskabs 2den Klasse Nr. þÿ 2 0 5   6
og 25de Aarssclskabs 2den Klasse Nr. 2658 -75
ere anmeldt bortkomne for deres Kiere, indkaldes
i Henhold til Lovenes 62 Ihændehaveren af
nævnte Coupons lil inden 12 Uger fra Dato at
melde sig for undertegnede Direction lor at godt-
gjore sin Ret til samme, da de i modsat l'ald
ville blive mortificerede.

Kjøbenhavn, den 30te Januar 1893.
Directlsnen for Forsargelsesforenlngen þÿ   B i k u b e n " .

Pygmalions Værk,
en optisk Illusion,

nifftereu HOStTUP.
Stiiilenlei'foreiiiiigeii.

Løverdag d. 4de Februar 141. 9
holder Hr. Professor Høffding Foredrag
om: Philosopbi som Kunst". Ved Soldet
eventuelt Discussion.

KU3STFGRESII3SEN.
Torsdag den 2den Februar

KL 7'/t Allen, holder Ur.
Professor Julius Lange

Foredrag om Bygningerne for og Indretningenaf vore Kunstsamlinger.
2.
3.
4.
5.

7.

Sadelmagerues ug Tapet-
serernes Actie Damp Gulv-

tæppe Bankemaskine
afholder Generalforsamling Fredagen den
10de Februar Kl. 7 i Haandværkerforenin-
gens Locale, Kronprindsensgade Nr. 7, med
følgende Dagsorden:

1. Valg af en Dirigent.
Beretning om Selskabets Virksomhed.
Fremlæggelse af Regnskabet.
Godkjendelse af samme.
Valg af to Bestyrelsesmedlemmer, 2
Revisorer og 1 Suppleant samt 1 Di-
recteur.
Fastsættelse af Directeurens Gage for
1893.
Discussion om Selskabets Anliggender.

Man bedes indstændig at give Møde og i
god Tid, da Forhandlingerne ville blive be-
gyndte Kl. 7'/« præcise.

Kjøbenhavns Sprogførening.
Sonnabend d 4. Februar, 8 Uhr Abends.

Dentscher V'ortrag von Frao G. Il ighi
Ueber Adalbert von Flsamisso.

HANDELS & KONTORIST

ngeH
Til Fordeel for Foreningens Understøttelses-

Selskab gives Søndagen den 5te Febmar KL 1
i Concertpalæets mindre Sal Musikalsk
Matinée.

Billetter faaes hos Tjeneren.
En halv Friplads i

A. Schmidts Borger- og Real-
skole er ledig. Ansøgningerf fr\ Asjtt indsendes til Best vrt '.sen inden' Lu r. O.V rfen Me ds.

Pmmic-
Torsdagen den 2den Februar afholder For-

utingen for RestaunUcurer og Bærtshuus-
hoidcr-Stiftelfell fin aarlige Mafleradc i Hr.
LarfenS Locale, SL Anittrplads 13. Der vil
inden Kl. 12 blive udbetalt en Pr.rmie af 10 Kr.
tit den Herre, som har den meest comiste
Herredragt, og 10 Kr. til den Dame, som
har ben smukkeste Damedragt.

Billetter a 2 Kr. sor rn Herre og 1 Kr.
50 Ore for en Dame faae« hvS Bestyrelsen,
saavel af Besøgende som Medlemmer.

See Adresseavisen.
P. B. v.' L«dv. Jensen, Formand.

Sygepleierffer.Paa Kjobenhavn« GarnisonssygehunS' Epidemi-afdeling antages nogle Shgepleierfler. Man hen-vende sig paa Sygehusets Conloir mellem Ll, tv oz12 Formiddag.
Kjodenhavn« GarnisonssygehunS, den lste Fe-brnar 1893.

100 25
92. 75
92. 80
93 90
92. 80

/irmll-Anmtidtlsc.
Henhold til Lov om Handelsregistre m. v. aflste Mart« 1389 bckjeudtgjore« herved, at jeg harmodtaget Anmeldelse om, at Kjobmand Jen S PeterJensen som eneste ansvarlig Indehaver driverHandel i Holbak under Firma þÿ   H o l b a tcontanteManusactursorretning ved I. P. Jensen«.Holbak Bysogedcontoir, den 31te Januar 1893.N. E. Hansen.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. v. aflste Mari« 1889 bekjendtgjore, herved, at jeg harmodtaget Anmeldelse om, at Detailhandler EggertHenningsen som eneste ansvarlig Indehaver driverHandel ' Holbak under Firma þÿ   C .Brammer«
Sftersslger".Holbak Bysogedcontoer, den 31te Januar 1893.N. S. Hansen.
I Henhold til Lov om Handelsregistre m. v. aflste Marts 1889 bekjendlgjore« herved, at jeg harmodtaget Anmeldelse om, at Tommermester LudvigVilhelm Asmussen som eneste ansvarlig Inde«

haver driver Haandvark i Holbak under Firma.A. C. Nielsen« Ejterstg.".Holbak Bysogedcontoir, den 31 te Januar 1893.N. E. Hansen.JHenholb til Firmaloven as lste Marts 1889
beljendtgjores, al Bestyrelsen kor Sengelose Sogn«Forbrugsforening under 30te f. M. har anmeldt at
Gaardeier P. Larsen, Sleenhugger I. Larsen og
Hjulmand P. Ralmusjen under 15de s. M. ere
udtraadle af Bestyrelsen vg Smed Jen« Larsen.
Calhrinebjerg. Jordbruger Peter Hansen, Senge«Isse Mark og Gaardeier Christen Larsen asSenqelofe ere indtraadte under samme Dato.

Kjobenhavn« Amt« sondre Birk, den lste Februar1893. U. Gcho«.
Firmael Esbjerg Kul Import CompagnTvedCarl Emil Moller har medbeelt BogholderThorvald Drost as Esbjerg Prokura.

Skad« Herred« Contoir, Barde. 31te Januar1893. «. Gad.
est.

I Henhold til Lov om Handelsregistre in. v. s,lste Mart« 1889 bekjendlgj-re« herved, at jeg h,rmodtaget Anmeldelse om, al Blikkeustager »g De-taillist Chrfftta« Oluf Smith som eneste an-
svarlig Indehaver driver Haandvark og Handel iHolbak under Firma þÿ   P .I. Fischer« Ellers.".Holbak Byjogedcontoir, den 31te Januar 1893.N. E. Hansen.""
I Henbold til Lov om Haudelirrg.stre bekjeadt-

gjore« herved, al der for mi« nnder Dag« D«,» eranmeldt. at Huusmand Jens Pedersen asBrsnddq-vester er ndlraadl as, og al Gaardeier J«rgen Pe-tersen, ligeledes af Brsnddyvester, er ludtraadl iBestyrelsen for Brsnddyvester Forbrugsforening fra23be f M. at regne.Sssbenhovn« Amt« søndr« Birk, den lste Februar1893. U. Sch.w.

þÿ   B i k u b e n s
Alderdomsforsørgclseskasses

2den Serie.
Den i Lovenes 36 befalede Opgjørelse

er nu skeet. Renterne ti! 31te December
1892 af Beløb paa 100 Kr. og derover paa
Policecontraboger kunne mod Afskrivning i
disse hæves paa Hovedoontoiret
indtil 31te ITIarto d. A. Hæves Ren-
terne ikke til nævnte Tid tilskrives de, ill.
Lovenes S 34 Interessenternes Conti fra den
31te December f. A. at regne. Attest for at
Interessenterne vare i Live sidstnævnte Dato
maa medfølge.

Kjøbenhavn, den 31te Januai 1893.
Forsørgelsesforoningpnþÿ   B i k u b e n s "Ibirection.

Actieselskabet

Tuborgs Fabriker.
Udbyttet for Regnskabsaaret 1892þÿ  120

Kr. pr." Actieþÿ  kan fra og med idag bæves
i Privatbanken mod Aflevering af Conpon
Nr. 19. Sclvst. Forretning

eller betroet Stilling søge af en intelligent,
dygtig Forretningsmand (afsk.Ofliceer) ned
Caution og CapitaL Billet, mrk. F. 14, mod-
tager dette Blads Conloir.
CYaftøtt 2 Pi. i »ifv lste etage. »«!»(«'Ujltll gade 2lSl.
"Dagmar. »I, PI. lste St 2 fvt Sais7til Skøøae-
ment. Billet, rart. 1746, modt. dette Blads Ca»L

>T2-,pirhandIere, Eigarhaudlere oz lignende F»r«DU retninger leveres Frimarker i CommtSstva ««b
hol Rabal. Frim-rtebandelen. Klosterstrabe 24.

Vidste, neL del vilde iez da betragte som e« Bel-
gjerning imod mig. Forstaaeife og Overdsreeb'd
er not del. som mangler t vor«, som alle
Forhold. Bi cre Alle smaa sel vg »/>k Mcnneflcr, lom
fordre mere af Andre
yde.

end vi 'elv ville ester knnne
V. ...a a

Forsørgclsesforcningcn
þÿ   B i k u b e n s "Sparekasse.

Da Coutrabøgerue Nr. 70,948 og 92,550 af »Bi-
kubens« Sparekasseafdeling ere anmeldte bort-
komne for deres Eiere, indkaldes i Henhold til
Ixivenes 9 Ihændehaverne af nævnte Contra-
boger lil inden 12 Uger fra Dato at melde sig
for undertegnede Direction for at godtgjøre deres
Ret til samme, da de i modsat I ald ville blive
mortificerede.

Kjobenhavn, den 30te Jannar 1393.
Dlreetionrn fer Forstrgelsesforemngen ,.Bikuoer\

Policen i 11 fttaSfe Nv. 103 i Begravelsesjeiflobet
þÿ   3 > r lbørsterlifle frigivne Listsoc.etet « bort-
kommen. Den, der maatte var« i Besiddelse as
lamme, anmode« »m at aflever« den paa Boaholder-
coutsiret. Nvesgade 5, Iste Sal rNerteito) in-
»eu 10 Dage sra Dato, da dcu derefter er ugyldig
»g ny Polte« udstede«.

Ljsdeuhavu, den 3lle Januar 1893.
F. C. Lander, Vvghvlber.

Et lste Klasses Brand-
sorstlkringsselflad ssger Forbindelse med en energifl
og dygtig Forretningsmand, til Hvem Hvvedaaen-
tåret svr S,«b«ahavn lunde vverdrageS. Der s»r-
dre« gode Referencer. Billet, mrk. 1066, modtager
dette Blad« Contoir

Fundet Barnelig.
Tirsdagen den 24de f. M. er der under Hoved«

trappen l Klalderetageu i Eiendvmmen Nr. 57 i
Jagersdorggsd« sundet Start af ri Nykøb! om-
trent suldbaarcl Drengebarn, der var indlvsbl
i el gammelt noget iturevet Understl«rl as halv-
uldent dlaa.graa »g rsdftribet Tsi, Striberne er
'I," brede.

Enhver, der k«n meddele Oplysninger, der maatte
kunne lede lii Ovdageljeo as den her begaaede For-
brydelfe. vil kunne vente en passende Belonning og
anmode« om ai henvendt sig til 2den Politiiuspec«
tcur pa« Politikammeret.

Kjobenhavn« Politikammer, den lste Febr. 1893.

18, oftf»bct 1, varselseber 7, ©ankmofm 9,
gtfcbtt 20, Lungebelandelse 22, Acul Brystlalarrd

|j2, Kaiarrhalfl Lungebetcrudelse 34, HaUbttauklse
t!8, Cholenne og acut Diarrho« 79. F»al 44,
Draukergalskab 3.

Samtlige D ed« fald fotbeelte efter DobSaar-
(åget og Aldersklasser.

stopper
Blodgang
Tvpyoid Feder ....
Ondartet HalSsyge
@triibfl)o(le
SlarlagenSseber ..
Masiiuger
RighosteBarselfeber
Bandrerosen
»iglseder ........
Lnngebellendelse .
Kalarrbalfl Lunge

beløudelse . . -
Cholerine og acut

Diarrhoe
Undre starfotetLungesvindsol
r<rjt
Svphili« I
Brandevsinosvgdoin
Tindre constiiutto-

ntUe Svgdomme
fioiiDulflonet
Slpoplffi
andre Hjerne« »g

RqgmarvSiygd..
Hjertes vgdom
Lungeliindedeland.
Andre Brvstsvgd. .
BughindedellenvelseRyredelandelse . .iNudreUnderlivSsvg--

domme 1
Sygdomme i de ydre þÿ  

Dele j þÿ   \Selvmord »
AodreDodlaarsager' 2
Medsodle steil. , 5
Taring ho» Smaa«>

dorn | 4
UlderdomSsvaghed þÿ  
Uanqlven Dedloars.! 4J

Summa HPT7I EJ!21|22|t8| 5 i 126 fi 61
antallet af Levendessdle var 230, Drenge 133

itfgtefødte 110, nagUfabte 23), Piger 97 (agtrfebtt
81, aagtejedu 16). Dodjsdie 7. ALgtevied« 31.

Oversigt over aumeldte Dodlsald as sremher«
siende eprdemlsle Sygdomme t udeoland>7e starre
Byer og Sodavne.

deel »il formentlig fragaa e«. 21 Kr. til e« »»det
Skoledistrikt. Skolepenge ca. 72 Kr.. anordning«-,nn, sig stouroge. 2'/, stav" »randt »g » 30 000
Stir Torv til Skolen« og eget Brug. Jordlodden
vaa ca 16 Tdr. Land Ager og Eng er tilligemed
Fouragen bortforpagtet tit 1ste April 1894 for 400
Kr. aortiq men Forpagteren har i de senere Aar
s.aet et Afslag -s 70 Kr.. og Lodden vil neppe kunne
d.rt .rpaglel f" «
dalede« nedsatte. God anordning, masstg Bolig
vaa 4 Baretter foruden et Loft, lammer. Hav. paa
I Skp. Land. Anfogninger vin dette Embede tti-
stille« Bifloppen over Aarynn, Stift tnd.n 6 Uger
fra den 21dt þÿ ? « «   » .

Marie Larfeu as FrederilSberg (Frederil,-
derg Birl). ,Den 3b i e Februar Kl. 2 fremlagge« t Suste-

kommissionen Regnflad i Boet ester asdode
Muurfvend Ed u ard August Heinrich
Weidan« (Weidanz) »g ligelede« afdode
Enle Dorthea Kirstine (Christine), s-dt
Jensen, hvilket Regnstab tillige indeholder
Lifte over de paa Boel meldte Krav.

Dampskibsforbindelsen med Amerika. Damp-
flibet þÿ   F y r s tBiSmarck" et ankommet til New Fork
den 30te Januar.

Bestillingen som Politiassistent t Rvborg
»jobstads Jurisdiktion med aarlig ten 1200 »r
lamt Andeel i Sodlgjvrelf« for Opkravning as
Stadepenge og Skolemulcler bliver ledig fra IsteApril 1893.

Andragender om denne Bestilling, kiilede til Ny-borg Byraad, kunne indgive« til Politikammeretinden 20de Februar d. VI.
Nyborg Byraad, den 31te Januar 1893.

P. B. B.
Halt

Alle, som skylde Lægehonorar til afdode
Doctor Marius Moller eller paa anden
Maade har liavt Mellemværende med ham,hedes berigtige samme snarest paa Nørre-
brogade 15, 2den Sal.

Alle, som skylde l.ægshonorar - iføtgeAccord eller paa anden Maadeþÿ  til afdøde
Læge 4>i. Kyborg-l,a<isen, bedes snarest
at indbetale de skyldige Beløb til de selv
skiftende Arvingers Befuldmægtigede,
retssngføver II. 4)!is. Hannen, Børs-
gide 42, 2. Sal.
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Theme:

Det kongel. Theater.Torsdag den 2den Februar 1893 STI. 7:
Fru Diavolo eller Vaertsbufet iTerracina, Syngespil ! 3 Arter af Scrib«,Musiken af Anker, oversat af Th, Overstå«.Billetter faae« til forhoiet PriiS fra5tl. þÿ 1 0   1 1 %vg til vrdinair fra Kl 12.Indgangen aabne« kl. 6'/,. Forbi omtrentKl. 9/i-

Fredag den 3die Februar.Den Borgelfiudebe.Recensenten og Dyret.Billetter saaes til dobbelt PriiS idaa
(Torsdag) fra 5U. I 4.

Upasselige ere: Damerne PacknesS ogReumert og Hr. Frederik Bruun.

CaMino.
Idag, Toradag: Sneen > omnilllnt.Mm l'saiiivmaakrraSe.

Imorgen, Fredag, Kl þÿ 7 ' / ,  to1/,:naKdaimr,Skuespil i 4 Arter al Guslav F.tmaim.Billetter tn forh. Friis laaes idag fra Kl. þÿ 1 2   1
folketheatret

Idag, Torsdag, Kl. T'f,þÿ  10'/, "

El 1'olkcMagn.
Løverdag den 4de Februar, Kl. þÿ O  Ol
CMT" Extra- Forestilling "99

KS Falbmagn.
Opføres endnu kun el indskrænket Antal Gaitfø.
Dagmartheatret

Idag, Torsdag, Kl. þÿ 7   9 1 4 :Tre om k.en!
Fredag: Ingen Forestilling.

»dag den 2. Februar.
I 7.30, 11 Fm.. 2, 4.15. 6.30, 7.30 Eft.

Torsdag den 2. Febru«
Erindringsliste

Brevo mbaring
Asgaaendr Brevposter.Til Sjalland ad Vestbanen 7.45. 10.30») Fm..

3.35«), 6.35, 9.20 Eft.; ad Syddanen 7.15. 9.501
Fin., 1.50»), 7.5, 3.55 Ejl.; ad Noidvest.
banen H, 11.5) Fm.. 8.25 Elt.; ad Frede-
riksjnndsbanen 325 F>»., 1235, 3.20 »). 340 Eft.l
ad Nordbanen 313. 10.45, 11.55«) Fm.. 5.25.330
Csl.; sil Holle 7.55 Fra. . ,,,) Kun til enkelte Stationer. Post assenbe« ikke
Son- oa Helligdage.Tit Fyen »g Jylland 7.45 Fm., 6 35, 9.20 Gsl.

Til Lolland, Falster «q M«e» 7.15 si >».. 7.5 Esl.
Til Ildlandet via Vamdrup 7.45 Fm., 6.35, 9L0 «st>
Til Sverig og Norge 10.43 Fm , 330 wft.
Til Charlollenluud og Klampenborg 7.35 Fm., 12.20.

5.30 Est.
Sceværvistheder m. m.

F'ue Kirke og Ta rn Kl 10þÿ  1 1 F»>- _
Thorvaldjenl'Muieum Kl. 11-3. Adgang mod Be-

laling »s 50 L>re for Perlonen.
Den kgl. Maleiijaniliug ved Ch-rlolteiiborg Kl. 11 ?.
Nalionalniuseel! Den danfle Samling Kl. þÿ > 2   2 .
Frederiksborg Slot hver Dag fra Kl. 9H 4.
Avjendora. Adgangskort foreselskaber lndllt >2 Per

joner tåaei Ho« Jnfpecleuren i »emb»aN'Nge»
ved ©lettet, sikkr.st Dagen forud. Enkelte Bil-
letter have« ikke.

Driveri« og Blcmfterhaverne ved Rosenborg
9Jy Carberg Glyplolhek er aabenl hver Dag sra

Kl. l-4.
?tolantsk Have sra Kl. 1 til Solnedgang.
Joologifl Have aaben hele Dagen.Lafefeifl. þÿ   L t t h e n a u m " ,Hotel Royal, hele Dagen.
Danfl Fvlkemnfeum aabent sra Kl. þÿ 1 0  3.
Lagevaglftaiioner. Bed Henvcudel>e Sit de palronille-

rende PolillbetjkNle faae« Lagehjalv ved pludsettge
Sygdoinolilsalde out Notten. Forbinding« stationer:
St. Torvegade 16, Stuen, og St. BibenShnnS;
gratis Hjalp for Ubemidlede.

Fsdfelsstifletten, Amaliegade 25, Yder Dag »g Rat gra-
ti« Lageh>alp i Hjemmet til »bemidlede Fodende.

Samfundet som antager sig Vansore og Lemtasted«
(Stormgade 8). Kl. 2, 2den Vtfd., for Kvinder og
Pigrdorn (Lage P. Pannmi.

Oienklinik, Frederilsborggade 29, grati« Consulta-
lion jor Ubemidlede, Sognedaze Kl. 12J4þÿ  S»n-
og Helligdage Kl. 9. mPolillintken for Ubemidlede, WalkendorfSgade Rr. 23,
2 >n Sal. Boruefygdomme hver SsgnedagKl. !0.
Chirurgifle oq medicinflc Sugdomme bver Ssgne«
dag Kl. 2. ?cervejygd»" me Kl. 3. Ore-, Hals-" ' ' ' Oienfygdomme hver

Kl. 8%.Lvitise«
Bornehojpital, Lksterjarimagsgade 34, hver Sogne-
dag Kl. 9. 2) Dronningens Tvergade 55, dagligKl. 9.

Csuimunehvfpilalet. Gratis Confultation for Kvinde-
jyadomme Kl. þÿ i l L   2 ' l , .Frederrls Hospital. Fri Consultalivn fvr Ubemib-

lede Kl. iOþÿ  11 Fm. Oienklinik Kl. 9.
Landmandsbanken« SparekaSfeafdeling, Holmen« Ca«

val l2, aaben hver Dag Kl. þÿ 1 0   2Fm. þÿ 5   7Est.Danfl Arbeiderbank, NielS HemminzfenSzabe 7.
aaben fra Kl. þÿ 9   3og þÿ 6   8 .Danfl SparemarkekaSfe aaien Kl. þÿ 1 0   1»g þÿ 6   3

»g Ncrsesygdoinme Kl. 3. Kttentqgoonim
Sognedag Kl. l0 vg I. Tandsygdommeþÿ   B o r n e b o s p t t a l e t S P o l i k l i n i k e r " .>» Dronning !

a

Kjsbenhavn« UnderstsltelseSforenlng« Hovedcontoir,
Norregade 7, Sk., aobtnl Kl. 9þÿ  12)4 ,9 þÿ 5   7 .

Arbejderne« Byggcsoiening, Riel« HemmingsenSgade
&j. g 2.

Sparekassen, Riel« HemmingsenSgade 24 »g Frede-
riksberg Afd. Gl. Kongevel 80, aaben Kl. 9þÿ  3.

Laane- og Spareforeningen for Embeds« »g Bestil-
lingsmlrnd faml Sparekasse, Frederiksberggade L
2. Sal. Kl. þÿ 9   1 2 .

Credit'. for Haandv. og Jndustridr., Ved Stranden 6,
Kl. 10þÿ  3 Fm. Loverdaz þÿ o  7 Asien.

LivSforsilkrinzSanstallen af 187l, Havnegade Nr. 23,
Kl. þÿ 1 0   4 ;sor Ind- og Udbetaliuaer kun ttl Kl. 2.

Bikuben« Contoirer: Silkegade 8, L. Torvegade 25,
Norrebrogade ll og Osterbrogade 19, Kl. þÿ 1 0  3,
Lsverdag Asien Kl. þÿ 6   3

Judustrlbankeu»<sparekaSse, H»ibropladS4. Kl. 10þÿ  3.

fiPocr under Skiftebehandling.
D«n 2den stedrnar »I. 1'/, afholde, i Skifte-

commisstonen Samling i Boet efter asdod, S«,
mand Jen« Peter Brinch for at tage ve
stenunetfe out, hvorvidt der flat vedgaae« Arv
og Giald efter den Asdode.
þÿ  Ki. 2 fremlagge« sammested« endelig Udlodning

1) i Boel efter afdode Varl,h»u«hotder Lar«
Paulsen og afdode Enfe Sophie Mag-
dalene, s. R a » m » « f » n ;

2) i Boel efter asdode Bart,du»«h»lder Riel«
Nielsen og efterlevende Enle Kirstine, s.
Hanfen.þÿ  Kl. 2 afholde« paa FrederilSberg Birk« Conloir

Samling i Bagermester as Frederiksberg Stuf t
Vilhelm L o u i « Redde rse»« ConcurSbo sor
at lage Bc'lemmelse om, hvorvidt der stal de«
stilke« en Euralor i Boet, evenlnelt sor at
foretage Valg af en Luralor og as Credilor«
udvalg.þÿ  Proclama til Crcditorerne udlober i solgeude
OF-kllcSb-el ester Louise Augusta Bil-

hetmine Drcboldt. sodtDorge. og tid-
liger. -sd-de Mand. »Ibert
Telemak Dreboldt (Hr. A. Dreboldt.
BUlowsvci 5 B, modtager Anmeldelse af stor-

2) Boel efter afdode Froken Zire Sophie

Taarnby Soaneraadafholder M«d« Fredagen den 3dte di., EsiermiddogKl. 4, i del« Forsamlingssal i Centralflvlen »
Sundbyaster. Lyngby Kirkegaarde.De lrovsteder paa Lyngby Kirfegaarde,

hvis Fæstetid er udløben, vg som lkfe ere
fornyede Inden lste April d. A., ville blive
stsifede og tillagte Kirfen.

Lyngby, 27b« Jannar 1893.
And. <5hristenseu,Kirkeværge.

Aclieselskabel for Vpførelsen af Arbeider-
boliger ved Arbeiderforeningen af 1860 af-
holder sin aarlige Generalforsamling i Hotel
þÿ   D a g m a r "Maodagen den 20de Februar,Kl. 6 F.flerm.

Følgende Sager ville blive foretagne:
1) Bestyrelsens Beretning om Virksom-

heden i det forløbne Begnskabsaar.
2) Regnskabels Forelæggelse og Slatns

ved Rrguskahsaarels Slutning, samt
Bestyrelsens Forslag om Overskudels
Fordeling.

3) Forslag om at give Tantiérne til de
ældste Beboere m. rn.

4) Forslag om al lilstaa Asylet som sæd-
vanligt 80 Kr.

Kjøbenhavn, den lste Februar 1893.
Bestyrelsen.

2den

hf Spannjerskc Legater.
Oa en ny Fordeling af Mb«' S|»;»i»i» jorlte

l,csttaterw Indtæglrr skal linde Sled, idet
iaar del Tidsrum udløber, for hvilket den i
Medfør af Testators Testamente anordnede
Comitee for Uddelingen af visse Dele af
Legaternes Indtægter har tillagt forskjcllige
Institutioner Bidrag, opfordres de af disse
Institutioner, der ikke allerede have indgivet
Andragende om al komme i Betragtning ved
den nye Fordeling, lil at indgive saadant An-
dragende til undertegnede Legatbestyrelseinden Udgangen af Februar Maaned d. A.

Skjondt Tidsforholdene have medfør! en
betydelig Nedgang i Legaternes Indlægter,
modtager Bestyrelsen inden samme Tidsfrist
Andragender fra Institutioner, som ikke
tidligere have faaet Bidrag fra Legaterne,
men som inaalle formene sig særlig kvalifi-
cerede til at komme i Betragtning.

Andragenderne hedes afleverede paa Le-
gaternes Conloir, Vimmelskaftet 43, 1. Sal.

Kjøbenhavn, I Bestyrelsen af De Spann-
jerske Legater, den 23de Januar 1893.

A. llin<3etil»iirt;. Alf. Hiieolaysen.
Capitain og Ifluurrncster Julian
Didcrirli Itachiiansens og ISustru
Cliristtanr liarkliansen, født llani-
ners, Legat for 4ra»ngcnde Lnker

og ugifte Piger
Af dette Legat bliver første Gang i inde-

værende Aar at uddele 39 Portioner paa 100
Kr., der udbetales d. 30le Juni og d. 31te
December, bver Gang med Halvdeleu, til
værdige, trængende Enker og ugifte Piger,
der opholde sig her i Staden. De, hvem
I.egatet tildeles, beholde samme for Livstid,
forsaavidt de fremdeles af Legatets Bestyrere
ansees værdige og trængende.Blanketter til Ansøgninger om de enkelte
Portioner erholdes fra d. 8de Februar d. A.
paa Sagfører Carl llerforllis Con-
loir, Amagertorv lir. ID, Iste Sal,
hvor de beborig udfyldte og forsynede med
Anbefalinger, blive at aflevere inden d. 31te
Marts d. A.

Legatet uddeles af undertegned Bestyrere
af Samme. Personlig Henvendelse til Be-
styrerne er ufornøden og unyttig.

11. Lassen, Carl Herforth,
Overrctsassessor. Sagfører.

Nationals Varieté.
Optræden af don phxnomenale Hoved-

regningskuiLslnfr Hf. I TOf« C! I 1 D il<l!J S«
BrolHem Tlvrelly,The HiirkM,
l'einrich Tiivlrn

med sin syngende Pudel
samt Optræden af bele det øvrige nye, fortrinligeKunstnerpersonale.Wb». Imorgen 1ste Concert af det ungarskeMagnat-Capel under Ledelse af National-Compo-nisteii lir. Darazs Miska.

Circias Variete.
Hee! Slvrt , afvexleiide og unoler-

boltlende Prorruin.
Oh. Idag flere Nyheder. Imorgen flere.

Actieselskabet
til

Realisering al Byggearealer
ved Østerbro.

Den aariige ordinaire Generalforsamlingafholdes Onsdagen den 15de Fe-
bruar Kl. 7 Aften, i Holel þÿ   D a g -mar" hersteds med følgende Dagsorden:

a) Bestyrelsen fremlægger Regnskabet for
det forløbne Driftsaar.

d) Forslag fra Actionairer:
1) oui Foraudring i Lovenes S 9 derhen,

at Bestyrelsen fremtidig beslaaer af
7 Medlemmer istedetfor 6.

2) om Forandring i Lovenes 18 der-
hen, at enhver Actionair har lige saa
mange Stemmer som han eier Actier
til Beløb 500 Kr., dog at ingen bar
mere end 100 Stemmer.

e) Valg af Bestyrelse for næste Forret-
ningsaar.

d Valg af 2 Revisorer.
Adgangskort til Generalforsamlingen maa

løses eller Stemmeretten legitimeres ved
Foreviisning af Actier paa Generalforsam-
lingen. Adgangskort faaes indtil Dagen før
Generalforsamlingen mod Foreviisning af
Actier hos Selskabets Forretningsfører, Hr.
Overretsprocurator J. II. IKalko, Vester-
gade Nr. 2, daglig fra þÿ 1 0   2 .

Kjøbenhavn, den lste Februar 1893.
Bestyrelsen.

tondon
Liverpool ........
Newcastle........
Hull fi J
éljristianta. . .....f þÿ  
Stockholm
Soteborg
Malm«
Øt Petersborg...
KonistSberg
Daiijiz
Stettin
Lybal
Hamborg ....
Berlin
Amsterdam
Brysfel
Paris
Marseille')Wien
B«da-Pest
Rom
Odessa »
Trtest jj 5
War'chau....
Lissabon
AlexandriaRew Uorl
Calcutta . . ....
Bombay
MadraZ
) Marseille sot December.
For London, Liverpool, Newcastle, Hall, Chri-

stiania og Malm« gjalde Anmeldelserne til 21. Januar,
for Stockholm, Konigsberg, Danzig, Stettin, Lybal,
Hamborg, Berlin, Amsterdam, Bry«s«l og Pari« til
14. Jannar, for Aottborg til 15. Januar, sor St.
Petersborg til 31. December, for Wien, Budapest,
Odessa, Triefi, Warfchan og Lissabon til 7. Januar,
for Rom, Alexandria ag New-Dorl ti! 24. December,
for Calcutta til 12. November, for Bombay til 20.
sPicember og sor Madral til 16 December.

Dagsnyt.
I Januar Maaued d. A. er der sra Staden«

Haleller og Vjastgiversteder ti! Politiconloiret an-
Ntldt 4450 ankomne Rejsende »g afmeldt 4444 Rei-
s«de

»ed en af de militaire Afdelinger blev der sor
Rogen Tid siben brgaaet sorfljellige Tyverier og
Bedragerier, uden at Gjerniuz«mauden da blev ud-
fuuden. Esterat Mandstabet »ar blevet hjemper-
mitteret, blev der nu henledet Mistanke paa en af
de Hjemsendte, »g da Mistanken bestyrkede«, blev
han anholdt. Han har til den over ham optagne
Ushsriug vedgaaet, sra en as stue Kamerater at have
stzaalet en Tikroneseddel saavelsom også« at hav«
bedraget nogle af fine Kamcrater, ligesom han ogsaa
under falste Foregivender, esterat vare bleven per-
initieret, har tilvendt sig Gjeustande hol Handlende.

Blandinger.
Ara Kunstverdenen. Hr. Ondricek »ptraadte

igaar Asie« i Christiania og gjorde, ifølge hertil
indladet Telegram, stormende Lykke.

Gudstjeneste.
Torsdag den 2 Februar.Barnison« Kirke Morgenandagt Kl.

Trinitatis Kirke. Morgenandagt Kl.
Kjsdenhavn« Bethelstrd (Longen« Nytorv). Snd«

tjeneste for Samand raften Kl. 8.
Bethlehemskirken. BidellaSuing iaften Kl. 7 afHr Linnemann
Kirkelig Forening for indre Misston i Kjsdenhavn.M-rlhahiemmet, BrohuuSgade?. M»de raslen Kl. 3af MiSsionair Rasmussen.

Skriftrmaal og Altergang.Fredag den 3. Februar.Slotskirken, Kl. !0 (Indtegning Ho« Klokkeren,Niels JoelSgade 11).Frue Lirke. Kl. 9 pr.Holmens Lirke, Kl. 9£.Helligåndskirke. Kl. 9. (Indtegning steer hotKlokkeren, Klareboderne 3, 2. Sal.)Trinitatis Lirke. dHrr. Schepelern og Jensen, Kl. 10.Frelseren« Kirke, Kl. 10.Garniwn« Kirke, Kl. 9tz Indtegning KlokkereontofrrtBredgade 32. Iste Sal. Mllbg.,.Sk. Johannes Kirke, Hr. Steen. Kl. sys. (Indteg-ning hos Klokkeren. Nsrreallee 11, 2. S.)St. Jacobs Kirke, Hr. Krag. Kl. 9js.Hclligkorskirken, Dhrr. la Cour og Linnemann, Kl. 10.Sl. Paul« Kirke, Dhrr. Llltzhilft »g G. Nielsen,»i. 10.
St. Stephan«, Kl. 10.
St. Matihaos' Kirk«, Hr. Basse og Provst Levinsen,Kl. 9X.
Frederiksberg Kirke, Hr. Glahn. Kl. 9'/,.EmmauSkirken, Hr. Dalhoff. Kl. II.

Befoettelfe af Skolelaererembeder.þÿ  Skoledtrectionen for Lunde m. st. Herreder hardea kbde Januar 1393 kaldet Seminarist I. C. P o-»el fen til det ledige Embede »ed Bogense Borger-stole.
þÿ  Skoledirektionen sor Dronninglund Herred,ar under 23de Januar d. A. kaldel Andenlarer ved

Srf« Skole i Dronninglund Sogn C. I. C. Sig«-gaard til Forflelarer ved samme Skole.

Telegrammer.
<Rtqa»S Bureau.)

Berlin, tfte Februar. 3 Anledning
af en af flere Blade aftrykt Artikel af
Monitcur de Romc angaacnde @ c net ol
L06S Sendelfe til Rom, bemcrrker
þÿ   R o r d d .Allg. Zeitg.", al Monsieur de Rome
for nogle Uger siden er bleven et fransk
ConsortiumS Siendom. Den omtalte Artikel
er et fljcrndigt Forfog paa at gjore de WreS-
beviiSningcr, den tydfle Keiser har viist den
katholfle ChrifteiihcdS Overhoved, til Ud-
gangspunkt for Opdigtelser og Lsgne, der
tilsigte at mistlrnkeliggjsre den keiserlige Re-
gjering hos de tydfle Katholiker og krydse
dens Bestræbelser for at styrke RigetS H«r-vasen.

Paris, 1ste Februar. I Anledning af
den ubekræftede Meddelelse, som Bladene
have bragt, al en fransk Flaadedivision
var afseilel til ZE gy pten, bemærker Agenee
Havas, at denne Efterretning er urigtig. Den
omtalte Division besinder sig siden den 30te
Januar i Villafranca, hvor den samleS under
Anfsrfcl af Admiral VigneS.

Rom, Iste Februar. Kammerpræsidenten
gjorde Meddelelse om, at Generalprocureuren
gjenncm Justitsministeriet havde forlangt Be-
myndigclfe til at indlede retslig Forfolgelse
imod Dezerbi, grundet paa hvad der var
fremkommet ved Revisionen af Ranea ro-
mana'3 Anliggender. Kamrets Afdelinger
sammentræde imorgen for at tage Bestemmelse
om GeneralprocnreurenS Forlangende. De-
zerbi er Medlem af Hoire og var i 1891
Secretair i Banklovudvalget.

Washington, Iste Februar. Senatet
har vedtaget et Lovforslag, som er rettet
imod Terminsforretninger i Land-
brugsproducter, Bomuld og Korn.

Handelstelegrammer.London, I. Februar. Kornmarkedet
(SlutningSberetmiig). Siden sidste Mandag
have Tilforsierne været: Hvede 11.290 Qvrs.,
Byg 6870 QvrS.. Havre 9450 QvrS.

Hvede meget stille, snarere lavere. Byguforandret. I Havre ringe Omsætning, en-
keltviis lidt lavere.

Hamborg, I. Februar, Kl. 2,55 Eftm.
Officiel Kaffeuoteriug. Goed arerae
Santos: rolig; pr. MartS 82'/,. pr. Mai
80»/r pr. Septbr. 80'/r Rio ml »rdinair:
Daaspriis 81. GaarSvriiS 81.

Antwerpen, I Februar. Petroleum
125/a betalt, roligt.

Amsterdam, I. Februar.Rug in loeo sorrelningslsst.
þÿ  pr. Marts 130. pr. Mai 129Roeolie !ooc> ... 265|«pr. Mai 26f,. pr. Esteraar 25/»Liverpool, I. Februar. Bomulds-

beretning. Omsætning 12,000 Baller, deraf til
Speculaliou og Exporl 1000 B. Tendentsenstigende.

London, i. Februar. Sukker roligt,raffineret fast.
Bryssel, I. Februar. Tendentsen forHvede svag, indeni. Hvede 15'/,, amerik. do.

16'/,. Rug, Donau, 13'/,. Havre, belgifl15'/,.
Bremen, I. Februar. Petroleum rolig,540, Sælger.

Paris, I. Februar.
Dagsrour«. Sidst« Conrs.Raasukker 33»i, , loco. 38, 50 38, 50

Ledige Skvle!«rerembeder.þÿ  Embedet som Skolelarer og Kirkesanger i
Fjellerup i Norre Herred, Rander« Amt, er ledigt.Embedet« Indtægter ere opgivne scialedeSi 6 Tdr.Rug, 34 Tdr. 3 Skvr. Byg efter Capitelstaxl, Ve-
derlag for Nannest li Tdr. I Gkp. 14'/, Pol Bygester Capitelstaxl med Fradrag as 31 »r. 13 Dre.Kirkelysepenge 6 Kr. 06 Ore. Legatrenler 6 Kr, 66Sre, H,inSpenge 9 Kr. 41 Vre, Kirkesangerlon 20Kr, som Kirkebyen« Skolelarer 20 Kr., Oster og4tee4bee|«t have hidtil »dgjort ea. 150 Kr, «»u

Hvidt Sukker Nr. 3
Pr. Februar
pr. Mai þÿ   A u g u s tTendentS: fast.

Mee! rolig.
pr. Februar
pr. Mart«
pr. þÿ M a r t «  Jnni .
Pr. Mai - August .

3 pCt. franfle Rente«..
5 pCt. italienfle Rente«

40, 87'/,42, 00 4T 00

Febrnar
Dagsconrs, Gaarsconr«

48, 30 49. 80
48. 40 48, 60
48 50 48. 70
48, 90 48, 70
97. 55 97, 30
91, 37'/. 91, 37'/,

nurnbres warrauts 45 sh. 1 d.
Loudon, 1. Februar.

Dag 'coars. tVaarSeninc«.CoakolS | 98þÿ » /  ©«I» I 38«/,
98-.'..
38'/..London, I Februar.fast, vrdinair nregclmæsfist.

Liverpool, I. Februar.

a

Farvet Kaffe
Middl. 5'/,

Coneurs.
fLySgaard m. fl. Herreders Skifteret.)Skræder Johan Martin Niels Han-sen af Kjellerup.

(Hads Herreds Skifteret.)Detaillist Poul Nielsen t Dyngby.
Berlin, den 30. Januar.1. RnSs. Reitte as 1833

do. do.
% eons. do. do.

os 1880»s 1889.

104. 00
97. 00
»8. 25

4fU 'o g ar. russ. Lodeu-Sredit Obl.
i. gar. Koslow SSoronesch Jernb. Obl.

gar. Ore! Sriilst Jernb. Obl.
gar. Knrfl Riere Jernbane Obl. . .

4 \ gar. Kursk Cbarkore Azore Jernb. Obl.
3 gar. TrauSlaukastfle I 'ernb. Obl.

I. 9, H»h»s Euke.

Musikforeningen.Den 2den Concert for alle Klediem-
mer gives i Concertpalæets store Sal.
Torsdagen d. 2. Februar Kl. 7'/,for Medlemmerne af Serien A. (blaa

Billetter).
Løverdagen d. 4. Februar Kl. 71/,for Medlemmerne af Serien 15. (hvide

Billetter).
Indgangen til Salen aabnes Kl. 7, Con-

certen er forbi omtrent Kl. 9'.,.
Musikforeningens Contoir, Vestervold-

gade 11, St er aabent hver Dag;141. 3þÿ  4, Concertdagen indhefatteLPræmieselskabet for den
mosaiske Ungdoms Anbringelse
til Kunster og Haandværker.

1 Anledning af Selskabets 100-aarige Be-
staaend? den 29de Januar 1893 er det ved-
taget at anvende øOOO Rr. af dets
Midler i Portioner af 500 å 1000 Kr. til
Keisestipendier for yngre Haandværkere.

Blanketter, paa hvilke Ansøgninger ville
være at udfærdige, udleveres indtil den 14de
Februar d. A. paa Overretssagfører fi. A.
lWeyers Conloir , Ved Stranden S,
2den Sal, hver Dag mellem 10 og 2, hvor
ogsaa Ansøgningerne ville være at indlevere
senest d. 15de Harts d. A.

Administrationen for ovennævnte Selskab.
Kjøbenhavn, den 30te Januar 1893.

HI. Melchior. A. Rlubien.
Louis Meyer. F. A. B.oi'ck.

Ac ti ©selskabet

Beisenausr-Conoert.
Istedetfor den i Mandags afbrudte

Concert giver Hr. Reisenauer
Fredag; den 3die Februar Kl. 8

en Concert i Casinos lille Sal.
De til den afbrudte Concert kjøbte

Billetter kunne mod Tilbagelevering af
Coutiamærket ombyttes med Billetter
til Fredags-Concerlen i Casino.

Billetler, der ikke ønskes ombyttede,
maa tilbageleveres senest i Dag;
Torsdag; 141. 12

4gl. ISof-Tliisikhandel
(Henrik Hennings).

Stor Sjhed:

Særjlvitø MjeMgiorelskr.
st.-. L.'. L.'. 5893227 S Instr.

C/F. S. 5893236! sit. B.
IA A Bl \aldemitr. I,e|r Jlir. I.« XF« IF# 1 74228'/« IH. Nom. X X- Foreningen

Si. Johannes Ordenen.
2. 2. 93. D 8'/r R K 9. St. R 9'/,.

Det bekjendtgjøres herved, at jeg i Hen-
hold til kgl. Bevilling af 26de f. M. som
Exscutor testamenti har taget Boet efter af-
døde Grosserer Jons Christian Lunds-
gaard heraf Staden under Skiftebehandling.

Kjøbenhavn, den lste Februar 1892.
Lrh. Dyrhange,

Overretssagfører.
Al jeg i Henhold til kongelig Bevilling as 22de

December 1892 som executor testamenti har lagetBoel efter den den 15de d. M. asdode Enke Nas-
mine Margrethe RaSmusscn as Gielleruplundi Gjellerup Sogn og tidligere asdode Mand
Boelsmand Soreu Rasmussen as Vrskov i
Sueibcrg Sogn þÿ  under Behandling lil Skifteoz Deling, be'iendtgjore« herved."Herning, den 28de Januar 1893.

O. R. Dejgaard,Sagfører.
At shv. Huusholderfle, Ugift Ane KirstineChristoffersen af Hillerod i Henhold til D. L.
þÿ 3  þÿ 1 7  l ved Hillerod KjobstadS Skifteret« Decret
af 20de denne« paa Grund af Sindssygdom er er-
lerret umyndig under mit Bargemaal, betjeudtgjore«ber»«d i Overeenstemmels« med Placat as 10de April1841.

Hillerod, den 28bt Januar 1893.
Lar« Nielsen,Huuseier.

þÿ   F r e m t i d e n " .
Den aarlige Generalforsamling boldes

Tirsdag; den 7de Februar 141. 6 i
Larsens Locale, St. Annæ Plads 13.

Dagsorden:
1) Fremlæggelse af Regnskabet for 1892.
2) Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer.
3) Valg af 2 Revisorer,

kjobenhavn, den 28de Januar 1893.
Bestyrelsen.

Kjolionliiiviis
private Laaneiiaiik.

Balance den 31te Januar 1893.
Aet«ver.

Cassa-Conto Kr. 307,498. 79
Vexel-Conto þÿ  1,401,928. 00
Udlaans-Conto þÿ  1,792,953. 00
Fonds-Conto þÿ  1,024,661. 51
Diverse Debitorer þÿ  458,340. 78
Onikostnings-Conto þÿ  33,026. 10
Cassa-Creditiv-Conto þÿ  942,805. 42
Bygnings- og Inventarie-

Conto.. þÿ  175,800. 00
Kr76,137,0137 60

Passiver.
Actiecapital-Conto Kr. 4,000,000. 00
Indlaans-Conto þÿ  1,024,600. 00
Folio-Conto
Diverse Creditorer ....
Rente-Conto
Udbytte-Conto
Reservefonds-Conto.
Gevinst- <& Tabs-Conto
Delcredere-Conto

160,088. 19
261,847. 27
236,329. 71

641. 50
351,719. 68

1,787. 25
100,000. 00

Kr. 6,137,013. 60
Kjøbenhavns private Laanebank,

Februar 1893.
den lstea

Da der i Dødsboet eller Enkefru Tel-
lefsen er forefunden en Contrabog med
Fyens Discontokasse, Nr. 5280, stor Kr. 1400.
lydende paa Navnet Christine Jør-
gensen, medens den af Executorerne i
Boet paastaaes at tilhøre Boet, indkaldes
herved bemeldte Christine Jørgensen til for
undertegnede Direction at bevise sin Ret til
Bogen inden 12 Uger fra Dato, da dens Paa-
lydende i modsat Fald vil blive udbetalt til
det nævnte Dodsboes Executorer.

Fyens Discontokasse (Actieselskab),
Odense, den 31te Januar 1893.

Bang. E. Lausen.

Forsiiielsesforeninp þÿ   O i k i i i i m " ;ftlderttam'forsaiislseskisse.
Da Cooponenie pr. lste Januar 1893 til Rentø-

forsk rivningerne af »Bikubens« Alderdonisforsør-
gclseskasses 24de Aarssclskabs 2den Klasse Nr. þÿ 2 0 5   6
og 25de Aarssclskabs 2den Klasse Nr. 2658 -75
ere anmeldt bortkomne for deres Kiere, indkaldes
i Henhold til Lovenes 62 Ihændehaveren af
nævnte Coupons lil inden 12 Uger fra Dato at
melde sig for undertegnede Direction lor at godt-
gjore sin Ret til samme, da de i modsat l'ald
ville blive mortificerede.

Kjøbenhavn, den 30te Januar 1893.
Directlsnen for Forsargelsesforenlngen þÿ   B i k u b e n " .

Pygmalions Værk,
en optisk Illusion,

nifftereu HOStTUP.
Stiiilenlei'foreiiiiigeii.

Løverdag d. 4de Februar 141. 9
holder Hr. Professor Høffding Foredrag
om: Philosopbi som Kunst". Ved Soldet
eventuelt Discussion.

KU3STFGRESII3SEN.
Torsdag den 2den Februar

KL 7'/t Allen, holder Ur.
Professor Julius Lange

Foredrag om Bygningerne for og Indretningenaf vore Kunstsamlinger.
2.
3.
4.
5.

7.

Sadelmagerues ug Tapet-
serernes Actie Damp Gulv-

tæppe Bankemaskine
afholder Generalforsamling Fredagen den
10de Februar Kl. 7 i Haandværkerforenin-
gens Locale, Kronprindsensgade Nr. 7, med
følgende Dagsorden:

1. Valg af en Dirigent.
Beretning om Selskabets Virksomhed.
Fremlæggelse af Regnskabet.
Godkjendelse af samme.
Valg af to Bestyrelsesmedlemmer, 2
Revisorer og 1 Suppleant samt 1 Di-
recteur.
Fastsættelse af Directeurens Gage for
1893.
Discussion om Selskabets Anliggender.

Man bedes indstændig at give Møde og i
god Tid, da Forhandlingerne ville blive be-
gyndte Kl. 7'/« præcise.

Kjøbenhavns Sprogførening.
Sonnabend d 4. Februar, 8 Uhr Abends.

Dentscher V'ortrag von Frao G. Il ighi
Ueber Adalbert von Flsamisso.

HANDELS & KONTORIST

ngeH
Til Fordeel for Foreningens Understøttelses-

Selskab gives Søndagen den 5te Febmar KL 1
i Concertpalæets mindre Sal Musikalsk
Matinée.

Billetter faaes hos Tjeneren.
En halv Friplads i

A. Schmidts Borger- og Real-
skole er ledig. Ansøgningerf fr\ Asjtt indsendes til Best vrt '.sen inden' Lu r. O.V rfen Me ds.

Pmmic-
Torsdagen den 2den Februar afholder For-

utingen for RestaunUcurer og Bærtshuus-
hoidcr-Stiftelfell fin aarlige Mafleradc i Hr.
LarfenS Locale, SL Anittrplads 13. Der vil
inden Kl. 12 blive udbetalt en Pr.rmie af 10 Kr.
tit den Herre, som har den meest comiste
Herredragt, og 10 Kr. til den Dame, som
har ben smukkeste Damedragt.

Billetter a 2 Kr. sor rn Herre og 1 Kr.
50 Ore for en Dame faae« hvS Bestyrelsen,
saavel af Besøgende som Medlemmer.

See Adresseavisen.
P. B. v.' L«dv. Jensen, Formand.

Sygepleierffer.Paa Kjobenhavn« GarnisonssygehunS' Epidemi-afdeling antages nogle Shgepleierfler. Man hen-vende sig paa Sygehusets Conloir mellem Ll, tv oz12 Formiddag.
Kjodenhavn« GarnisonssygehunS, den lste Fe-brnar 1893.

100 25
92. 75
92. 80
93 90
92. 80

/irmll-Anmtidtlsc.
Henhold til Lov om Handelsregistre m. v. aflste Mart« 1389 bckjeudtgjore« herved, at jeg harmodtaget Anmeldelse om, at Kjobmand Jen S PeterJensen som eneste ansvarlig Indehaver driverHandel i Holbak under Firma þÿ   H o l b a tcontanteManusactursorretning ved I. P. Jensen«.Holbak Bysogedcontoir, den 31te Januar 1893.N. E. Hansen.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. v. aflste Mari« 1889 bekjendtgjore, herved, at jeg harmodtaget Anmeldelse om, at Detailhandler EggertHenningsen som eneste ansvarlig Indehaver driverHandel ' Holbak under Firma þÿ   C .Brammer«
Sftersslger".Holbak Bysogedcontoer, den 31te Januar 1893.N. S. Hansen.
I Henhold til Lov om Handelsregistre m. v. aflste Marts 1889 bekjendlgjore« herved, at jeg harmodtaget Anmeldelse om, at Tommermester LudvigVilhelm Asmussen som eneste ansvarlig Inde«

haver driver Haandvark i Holbak under Firma.A. C. Nielsen« Ejterstg.".Holbak Bysogedcontoir, den 31 te Januar 1893.N. E. Hansen.JHenholb til Firmaloven as lste Marts 1889
beljendtgjores, al Bestyrelsen kor Sengelose Sogn«Forbrugsforening under 30te f. M. har anmeldt at
Gaardeier P. Larsen, Sleenhugger I. Larsen og
Hjulmand P. Ralmusjen under 15de s. M. ere
udtraadle af Bestyrelsen vg Smed Jen« Larsen.
Calhrinebjerg. Jordbruger Peter Hansen, Senge«Isse Mark og Gaardeier Christen Larsen asSenqelofe ere indtraadte under samme Dato.

Kjobenhavn« Amt« sondre Birk, den lste Februar1893. U. Gcho«.
Firmael Esbjerg Kul Import CompagnTvedCarl Emil Moller har medbeelt BogholderThorvald Drost as Esbjerg Prokura.

Skad« Herred« Contoir, Barde. 31te Januar1893. «. Gad.
est.

I Henhold til Lov om Handelsregistre in. v. s,lste Mart« 1889 bekjendlgj-re« herved, at jeg h,rmodtaget Anmeldelse om, al Blikkeustager »g De-taillist Chrfftta« Oluf Smith som eneste an-
svarlig Indehaver driver Haandvark og Handel iHolbak under Firma þÿ   P .I. Fischer« Ellers.".Holbak Byjogedcontoir, den 31te Januar 1893.N. E. Hansen.""
I Henbold til Lov om Haudelirrg.stre bekjeadt-

gjore« herved, al der for mi« nnder Dag« D«,» eranmeldt. at Huusmand Jens Pedersen asBrsnddq-vester er ndlraadl as, og al Gaardeier J«rgen Pe-tersen, ligeledes af Brsnddyvester, er ludtraadl iBestyrelsen for Brsnddyvester Forbrugsforening fra23be f M. at regne.Sssbenhovn« Amt« søndr« Birk, den lste Februar1893. U. Sch.w.

þÿ   B i k u b e n s
Alderdomsforsørgclseskasses

2den Serie.
Den i Lovenes 36 befalede Opgjørelse

er nu skeet. Renterne ti! 31te December
1892 af Beløb paa 100 Kr. og derover paa
Policecontraboger kunne mod Afskrivning i
disse hæves paa Hovedoontoiret
indtil 31te ITIarto d. A. Hæves Ren-
terne ikke til nævnte Tid tilskrives de, ill.
Lovenes S 34 Interessenternes Conti fra den
31te December f. A. at regne. Attest for at
Interessenterne vare i Live sidstnævnte Dato
maa medfølge.

Kjøbenhavn, den 31te Januai 1893.
Forsørgelsesforoningpnþÿ   B i k u b e n s "Ibirection.

Actieselskabet

Tuborgs Fabriker.
Udbyttet for Regnskabsaaret 1892þÿ  120

Kr. pr." Actieþÿ  kan fra og med idag bæves
i Privatbanken mod Aflevering af Conpon
Nr. 19. Sclvst. Forretning

eller betroet Stilling søge af en intelligent,
dygtig Forretningsmand (afsk.Ofliceer) ned
Caution og CapitaL Billet, mrk. F. 14, mod-
tager dette Blads Conloir.
CYaftøtt 2 Pi. i »ifv lste etage. »«!»(«'Ujltll gade 2lSl.
"Dagmar. »I, PI. lste St 2 fvt Sais7til Skøøae-
ment. Billet, rart. 1746, modt. dette Blads Ca»L

>T2-,pirhandIere, Eigarhaudlere oz lignende F»r«DU retninger leveres Frimarker i CommtSstva ««b
hol Rabal. Frim-rtebandelen. Klosterstrabe 24.

Vidste, neL del vilde iez da betragte som e« Bel-
gjerning imod mig. Forstaaeife og Overdsreeb'd
er not del. som mangler t vor«, som alle
Forhold. Bi cre Alle smaa sel vg »/>k Mcnneflcr, lom
fordre mere af Andre
yde.

end vi 'elv ville ester knnne
V. ...a a

Forsørgclsesforcningcn
þÿ   B i k u b e n s "Sparekasse.

Da Coutrabøgerue Nr. 70,948 og 92,550 af »Bi-
kubens« Sparekasseafdeling ere anmeldte bort-
komne for deres Eiere, indkaldes i Henhold til
Ixivenes 9 Ihændehaverne af nævnte Contra-
boger lil inden 12 Uger fra Dato at melde sig
for undertegnede Direction for at godtgjøre deres
Ret til samme, da de i modsat I ald ville blive
mortificerede.

Kjobenhavn, den 30te Jannar 1393.
Dlreetionrn fer Forstrgelsesforemngen ,.Bikuoer\

Policen i 11 fttaSfe Nv. 103 i Begravelsesjeiflobet
þÿ   3 > r lbørsterlifle frigivne Listsoc.etet « bort-
kommen. Den, der maatte var« i Besiddelse as
lamme, anmode« »m at aflever« den paa Boaholder-
coutsiret. Nvesgade 5, Iste Sal rNerteito) in-
»eu 10 Dage sra Dato, da dcu derefter er ugyldig
»g ny Polte« udstede«.

Ljsdeuhavu, den 3lle Januar 1893.
F. C. Lander, Vvghvlber.

Et lste Klasses Brand-
sorstlkringsselflad ssger Forbindelse med en energifl
og dygtig Forretningsmand, til Hvem Hvvedaaen-
tåret svr S,«b«ahavn lunde vverdrageS. Der s»r-
dre« gode Referencer. Billet, mrk. 1066, modtager
dette Blad« Contoir

Fundet Barnelig.
Tirsdagen den 24de f. M. er der under Hoved«

trappen l Klalderetageu i Eiendvmmen Nr. 57 i
Jagersdorggsd« sundet Start af ri Nykøb! om-
trent suldbaarcl Drengebarn, der var indlvsbl
i el gammelt noget iturevet Understl«rl as halv-
uldent dlaa.graa »g rsdftribet Tsi, Striberne er
'I," brede.

Enhver, der k«n meddele Oplysninger, der maatte
kunne lede lii Ovdageljeo as den her begaaede For-
brydelfe. vil kunne vente en passende Belonning og
anmode« om ai henvendt sig til 2den Politiiuspec«
tcur pa« Politikammeret.

Kjobenhavn« Politikammer, den lste Febr. 1893.

18, oftf»bct 1, varselseber 7, ©ankmofm 9,
gtfcbtt 20, Lungebelandelse 22, Acul Brystlalarrd

|j2, Kaiarrhalfl Lungebetcrudelse 34, HaUbttauklse
t!8, Cholenne og acut Diarrho« 79. F»al 44,
Draukergalskab 3.

Samtlige D ed« fald fotbeelte efter DobSaar-
(åget og Aldersklasser.

stopper
Blodgang
Tvpyoid Feder ....
Ondartet HalSsyge
@triibfl)o(le
SlarlagenSseber ..
Masiiuger
RighosteBarselfeber
Bandrerosen
»iglseder ........
Lnngebellendelse .
Kalarrbalfl Lunge

beløudelse . . -
Cholerine og acut

Diarrhoe
Undre starfotetLungesvindsol
r<rjt
Svphili« I
Brandevsinosvgdoin
Tindre constiiutto-

ntUe Svgdomme
fioiiDulflonet
Slpoplffi
andre Hjerne« »g

RqgmarvSiygd..
Hjertes vgdom
Lungeliindedeland.
Andre Brvstsvgd. .
BughindedellenvelseRyredelandelse . .iNudreUnderlivSsvg--

domme 1
Sygdomme i de ydre þÿ  

Dele j þÿ   \Selvmord »
AodreDodlaarsager' 2
Medsodle steil. , 5
Taring ho» Smaa«>

dorn | 4
UlderdomSsvaghed þÿ  
Uanqlven Dedloars.! 4J

Summa HPT7I EJ!21|22|t8| 5 i 126 fi 61
antallet af Levendessdle var 230, Drenge 133

itfgtefødte 110, nagUfabte 23), Piger 97 (agtrfebtt
81, aagtejedu 16). Dodjsdie 7. ALgtevied« 31.

Oversigt over aumeldte Dodlsald as sremher«
siende eprdemlsle Sygdomme t udeoland>7e starre
Byer og Sodavne.

deel »il formentlig fragaa e«. 21 Kr. til e« »»det
Skoledistrikt. Skolepenge ca. 72 Kr.. anordning«-,nn, sig stouroge. 2'/, stav" »randt »g » 30 000
Stir Torv til Skolen« og eget Brug. Jordlodden
vaa ca 16 Tdr. Land Ager og Eng er tilligemed
Fouragen bortforpagtet tit 1ste April 1894 for 400
Kr. aortiq men Forpagteren har i de senere Aar
s.aet et Afslag -s 70 Kr.. og Lodden vil neppe kunne
d.rt .rpaglel f" «
dalede« nedsatte. God anordning, masstg Bolig
vaa 4 Baretter foruden et Loft, lammer. Hav. paa
I Skp. Land. Anfogninger vin dette Embede tti-
stille« Bifloppen over Aarynn, Stift tnd.n 6 Uger
fra den 21dt þÿ ? « «   » .

Marie Larfeu as FrederilSberg (Frederil,-
derg Birl). ,Den 3b i e Februar Kl. 2 fremlagge« t Suste-

kommissionen Regnflad i Boet ester asdode
Muurfvend Ed u ard August Heinrich
Weidan« (Weidanz) »g ligelede« afdode
Enle Dorthea Kirstine (Christine), s-dt
Jensen, hvilket Regnstab tillige indeholder
Lifte over de paa Boel meldte Krav.

Dampskibsforbindelsen med Amerika. Damp-
flibet þÿ   F y r s tBiSmarck" et ankommet til New Fork
den 30te Januar.

Bestillingen som Politiassistent t Rvborg
»jobstads Jurisdiktion med aarlig ten 1200 »r
lamt Andeel i Sodlgjvrelf« for Opkravning as
Stadepenge og Skolemulcler bliver ledig fra IsteApril 1893.

Andragender om denne Bestilling, kiilede til Ny-borg Byraad, kunne indgive« til Politikammeretinden 20de Februar d. VI.
Nyborg Byraad, den 31te Januar 1893.

P. B. B.
Halt

Alle, som skylde Lægehonorar til afdode
Doctor Marius Moller eller paa anden
Maade har liavt Mellemværende med ham,hedes berigtige samme snarest paa Nørre-
brogade 15, 2den Sal.

Alle, som skylde l.ægshonorar - iføtgeAccord eller paa anden Maadeþÿ  til afdøde
Læge 4>i. Kyborg-l,a<isen, bedes snarest
at indbetale de skyldige Beløb til de selv
skiftende Arvingers Befuldmægtigede,
retssngføver II. 4)!is. Hannen, Børs-
gide 42, 2. Sal.
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Præmieselskabet

Nye
opgaver

D e jødiske mestre var villige til at 
antage jødiske lærlinge og lære-
drenge, og derved kom Præmiesel-
skabets succes til at betyde, at dets 

primære opgave med at opmuntre kristne me-
stre til at antage jødiske læredrenge, ikke mere 
var så påtrængende. Ved generalforsamlingen i 
1829 meddelte selskabets ledelse, at der var ud-
lært 250 læredrenge til svende, og at selskabets 
havde langt flere penge, end man behøvede til at 
præmiere mestre, svende og lærlinge. Ved sam-
me generalforsamling foreslog ledelsen, at man 
ændrede i lovene, så man kunne udlåne en del 
af Præmieselskabets midler til svende og mestre 
og derved aktivt støtte deres virksomhed.

 Præmieselskabet var ved et vendepunkt, og 
det passede meget godt med, at den sidste af 
de gamle stiftere nu faldt bort. Andreas Bunt-
zen var død i 1810, Lars Lassen i 1817, Levin Isac 
Cantor i 1828, og sidst døde Heiman Isac Can-
tor i 1833. Også andre af den gamle generation, 
der havde været med fra starten, var døde, og 
nye medlemmer var trådt til. En af de lidt yngre 
var grosserer Moses Abraham Hannover (1790-
1834), der var blevet medlem af ledelsen i 1829. 
Han foreslog ved generalforsamlingen i 1830, 
at man ændrede lovene, så lån blev lovliggjort.  

Kapitalen var så stor, at alene renterne gav så stort et over-
skud, at man kunne klare udgifterne alene ved disse. Han 
foreslog at forhøje præmierne for de håndværksfag, hvor der 
næsten ingen jøder var, som murere, tømrere, glarmestre, 
blytækkere og bl.a. klokkestøbere. Hannover ville så desuden 
give lån til svende og mestre til at fastholde dem i profes-
sionen, og at disse lån også kunne gives til kristne. Endelig 
foreslog Hannover, at man gav penge til klæder til jødiske læ-
redrenge fra fattige hjem. Desuden foreslog en komite, som 
man nedsatte for at udarbejde lovændringer, at man kunne 
give penge til den jødiske drengeskole og til de Massmanske 
søndagsskoler, hvor man gav undervisning i bl.a. dansk og 
regning til lærlinge og svende. Lovforslagene blev godkendt 
af en generalforsamling og fik kongelig godkendelse 22. fe-
bruar 1832. I 1834 i forbindelse med lovændringen beslutte-
des det, at selskabets midler ved selskabets ophør skulle tilgå 
fattigvæsenet ved kristne menigheder i København og de to  
jødiske menigheder.

 Hannover-familien stammede fra Tyskland, og familien var 
aktiv i både den danske by Altona og den tyske by Hamborg 
som handelsfolk. Abraham Hannover var født i 1750 og hand-
lede med galanterivarer, og man ved fra slægtsbogen over 
 familien Hannover, som blev skrevet af Martin Ad. Hannover, 
at Abraham næppe var en hovedrig mand, men at han alli-
gevel gav til fattige i den jødiske menighed. Abraham Han-
nover var gift med Blümchen Elb, og de levede hele deres liv i 
Altona, men deres søn Moses Abraham Hannover besluttede 
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sig til at rejse til København. Som de fleste andre unge jøder 
tilhørte han reformfløjen, og han valgte, da han blev gift, ikke 
at spise kosher i sit hjem. Moses A. Hannover ankom til Kø-
benhavn i 1807 og fik hurtig en stilling hos varemægler Jacob 
Salomon Meyer, som også havde tilbragt sin ungdom i Alto-
na. Meyer havde kontor på Frederiksholm Kanal, og fra gamle 
regnskabsbøger ved man, at Hannover snart var i gang med 
handler med andre jødiske varemæglere som Eibeschütz, M.L. 
Nathanson og Hambro-firmaet. Det gik godt, og han forlove-
de sig med Fanny Goldschmidt, der stammede fra en af Kø-
benhavns rigeste og ældste jødiske familier. De blev gift i 1814, 
og snart efter gik Moses A. Hannover i kompagniskab med 
Nathan Levin Nathanson, der var bror til M.L. Nathanson, og 
som også kom fra Altona. Det gik godt for parret, og de etab-
lerede en hattefabrik, men Hannover havde vanskeligt ved at 
få et borgerskab i København. Det skyldtes, at han var ganske 
ung, og at man i kancelliet ikke var meget for at give borger-
skab til jøder under 25, der var beskæftiget med handel, da 
der var nok af den slags folk i forvejen. Men i 1812, efter mange 
ansøgninger, fik han som 21-årig omsider et borgerskab, og 
allerede året efter fik han accept på at blive grosserer mod at 
betale 600 rigsdaler til statskassen. Hattefabrikken gik godt 
og lå i Borgergade. De havde ansat en hattemester til at lede 
fabrikken, og som de var afhængige af, for uden hattelavets 
tilladelse kunne de ikke fortsætte med at fabrikere hatte. En 
konflikt med mesteren fik Hannover til at fyre ham, og han an-
søgte kancelliet om tilladelse til at føre fabrikken videre med 
en ny mester og holde ”hatteudsalg” uden at være afhæn-
gig af en hattemesters tilladelse. Myndighederne mente ikke, 
at der kunne gives tilladelse, fordi fabrikken var drevet uden 
privilegium, og at Hannover og Nathanson derfor måtte ac-
ceptere at være underlagt en mester. Københavns Magistrat 
afviste derfor ønsket om at holde udsalg af hatte, fordi det 
var fornærmende mod hattemagerlavet. Hattemagerlavet var 
selvfølgelig ganske afvisende: 

”Disse Mennesker have siden året 1812 vidst at tilsnige sig Ud-
øvelsen af lavets rettigheder. Denne Snigvej må vel nu ikke 
længere stå dem åben, siden de begynde at gå åbenbare til 
værks. De anføre at de have en Hattefabrik, hvilken de i 1812 
have anlagt, men en Hattefabrik er ikke og kan ikke være andet 
end et Hattemager værksted og et sådant have de altså dre-
vet uden at have erhvervet sig nogen Særbevilling, der fritog 
dem fra lavets pligter. Det er altså en åbenbar usandhed, når 
de i deres Ansøgning forudsættes, at de ere i lovlig Besiddelse  
af en Hattefabrik.” 

 Lavet gjorde det klart, at Hannover og Nathanson groft 
havde misbrugt den stakkels mester på fabrikken, og at en 
svend på fabrikken fik så dårlig løn, at han samtidig med hat-

tefabrikationen måtte påtage sig gadefejning og 
natrenovation for at kunne klare sig. De sluttede 
med denne bandbulle: 

”Lauget er nu i 4 år bleven høiligen krænket af 
disse rige Handelsmænd og nærer nu det håb, 
at disse krænkelser ved øvrighedens bistand 
får en ende og at Ansøgningerne henvises til 
at passe deres egen dont uden at blande sig i  
Borgernes næring.”

 I sidste ende fik Hannover og Nathanson lov 
til at holde udsalg af hatte, men snart efter gik 
det galt. I juli 1820 standsede den danske stats 
bankier i Hamborg, I.B. Ree, sine betalinger, og 
trak firmaet Meyer og Trier ned, der var Køben-
havns største vekselerfirma, hvor M.L. Nathan-
son var ansat. Hannover og Nathanson havde 
haft forretninger med firmaet Meyer og Trier 
og blev trukket ned sammen med dem. Moses 
A. Hannover gik fallit, men allerede året efter 
er han i gang med nye forretninger, og nu blev 
hans faste forretningsforbindelse bankfirmaet 
Warburg i Hamborg, der ved siden af Salomon 
Heines bank var en af Tysklands største og blev 
kaldt Norddeutsches Bank. Det blev afviklet un-
der den nazistiske periode, men genetableret i 
Hamborg i efterkrigstiden med Warburg-famili-
en som ejere. Det er en af Tysklands mest dra-
matiske familiefortællinger, og det er et overset 
forhold i dansk historieskrivning, at jøderne i 
denne periode udgjorde et netværk af bank- og 
vekselhandlende på tværs af landegrænserne. 
Familien Hannover og familien Warburg havde 
været tæt forbundne tilbage til Moses A. Han-
nover forældres tid, og han brugte nu denne for-
bindelse til at genskabe sin formue.

 Moses A. Hannover indtrådte i 1827 både 
i den jødiske menigheds og i Præmieselska-
bets ledelse, hvor han i 1829 overtog Levin Isac 
Cantors plads. Han sad i ledelsen sammen med 
pastor C.H. Visby, som vi tidligere er stødt på. 
Det var Hannover, der indså, at Præmieselska-
bet måtte forny sig, og i 1830 stillede han for-
slag om det, men han nåede dårligt nok at se 
resultatet af selskabets nye aktiviteter, for han 
døde i 1834. I en tale, som Visby holdt i 1843, 
da Præmieselskabet fyldte 50 år, sagde han, at 
det var Hannover, der havde stået bag selska-
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bets nye aktiviteter, hvor man ville give rentefrie 
lån til både jødiske og kristne svende, der skulle 
gøre dem i stand til at gøre mesterstykker og  
vinde borgerskab: 

”... den ædeltsindede Heiman Isac Cantor ople-
vede endnu skønt alderssvag denne udvikling af 
selskabets virksomhed, men den egentlige ide 
dertil skyldtes dog vor ligeledes tabte medad-
ministrator grosserer M.A. Hannover, som derfor 
med føje kan kaldes selskabets anden stifter.”

 Den omtalte pastor Visby er nu en glemt 
skikkelse, men fortjener at blive hevet frem som 
en af 1800-tallets store sociale reformatorer. 
Carl Holger Visby var født i Helsingør. Han blev 
præst i 1826, men skrev allerede før sin uddan-
nelse indlæg i dagspressen om undervisning, 
historie og religion. Han blev fængselspræst og 
havde ansvar for bl.a. Blåtårn, Tugt-, Rasp- og 
Forbedringshuset på Christianshavn. Han for-
søgte at humanisere forholdene i fængslerne og 
skrev offentligt om de dårlige forhold, som man 
bød fangerne. Han oprettede en skole for unge 
kriminelle og et selskab til understøttelse af løs-
ladte fanger, men det standsede ikke dér, for han 
kom med i bestyrelsen for en lang række sociale 
og humanitære organisationer og blev endda i 
1848 medlem af den grundlovsgivende forsam-
ling. Han blev en af periodens store sociale skik-
kelse, men han blandede sig også gerne i teolo-
giske fejder og førte gerne sager i både aviser 
og i retten. Hans prædikener var velbesøgte, og 
selv den kritiske Søren Kierkegaard roste dem. 
Midt i alle disse gerninger fik Visby altså også 
tid til at blive med i ledelsen af Præmieselskabet  
fra 1833 til 1856.

 Der skete store samfundsomvæltninger i midten af 
1800-tallet. Mange jøder lod sig konvertere og blev kristne, 
og der var gang i blandede ægteskaber. Med grundloven i 
1849 blev jøderne endelig fuldt ligestillet, og i 1857 ophævede 
man lavene, så jøder kunne blive læredrenge, hvor de ønske-
de det. 

 Man kan se af Præmieselskabets arkiv, at man i løbet af 
1800-tallet ændrede selskabets formål. Hvor det tidligere 
havde været de jødiske læredrenge, som man ønskede at 
hjælpe, så forsøgte man senere at yde præmier til både krist-
ne og jøder. I administrationens protokol fra 1855 angives det, 
at der er kommet ansøgninger om penge fra 9 kristne svende 
og 3 jødiske svende. Der var desuden 74 kristne mestre, der 
havde søgt om præmier, hvoraf 33 havde fået det bevilget, 
og af 8 jødiske mestre havde de 7 fået en præmie. Der blev 
givet mellem 200 til 300 rigsdaler til mestrene, mens svende-
ne fik godt 20 rigsdaler. Det vil sige, at selskabet i midten af 
1800-tallet gav flere penge il kristne end til jøder. På det tids-
punkt havde værdien af en rigsdaler ændret sig fra 1700-tal-
lets slutning og var ikke så meget værd i forhold til nutidspen-
ge, men der var alligevel tale om store summer.

 Ændringerne betød, at man ønskede at ændre selskabets 
virke, så man i stadig højere grad brugte kapitalen til at støtte 
mestre og svende, så de kunne komme godt i gang med de-
res virksomhed. Det førte til en lovændring i 1856.

Benjamin Grodin, collage af papirklip og digitalt bearbejdet materiale, 2017. 

Motiver fra Denis Diderots Encyclopédie, 1751-1772.
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I             Præmieselskabets protokoller kan man
  nøje følge, hvem der fik pengepræmier og 
 medaljer. Man skrev flittigt ned i admini-
 strationens protokol, og man førte også en 

præmieprotokol fra 1796 til 1849 og en præmie-
bog fra 1796 til 1852. Her stod, hvem general-
forsamlingen havde besluttet at tildele præmi-
er, og både svende og mestre blev nævnt. Den 
første kristne mester, der fik tildelt en præmie, 
var hofbygningsinspektør og tømrermester Kir-
kerup, som dog afstod fra at modtage præmien, 
så pengene kunne gå til andre. Vi har tidligere 
set, at tømrersvend Salomon Lazarus og Nathan 
Levi fik præmier og sølvmedaljer. Fra 1799 var 
der stadig flere svende og mestre, der fik præ-
mier og sølvmedaljer og efterhånden kom der 
også flere jødiske mestre til. Menachem Jacob 
Magnus og Herz Valentin havde sammen grund-
lagt en kattunfabrik, hvor man lavede lærred. De 
havde udlært Joseph Bendix som kattuntrykker, 
og han fik en præmie i 1799. En anden mester 
var Elias Moses Cohen fra Frederiksstad i Hol-
sten, der fik en præmie som udlært svend i 1797. 
Han udlærte siden to jødiske svende som bog-
trykkersvende, nemlig Hartvig Simon og Bendix 
Joseph, der begge fik 21 rigsdaler i præmie.

 Det blev efterhånden en tradition, at mesteren afstod fra 
at modtage præmien og overlod den til sin svend, hvis han 
altså var tilfreds med ham. Således skulle guldsmedemester 
F. Rudolphi i 1840 modtage en præmie for at have udlært 
Amsel Moses Halberstadt, men Amsel Moses fik mesters præ-
mie. Denne Amsel Moses Halberstadt etablerede derefter sin 
egen forretning, og forretningen eksisterer endnu på Strøget.

 De fleste kontrakter blev indgået i København, men der 
var op til 11 større og mindre jødiske menigheder i provinsen, 
hvoraf de største var i Fredericia og i Randers. I præmiebo-
gen kan man følge flere af de jødiske læredrenge i provinsen. 
Joseph Meyer blev udlært som glarmestersvend i 1840 hos R. 
Poser i Kalundborg, og Abraham Isacsen blev garver i 1842 
hos H.P. Hansen, der også havde forretning i Kalundborg. 
 David Heynemann blev udlært som bødker i Assens hos bød-
ker N.H. Degn. Simon Simonsen blev udlært som sadelmager 
hos M.Y. Trautner i Sorø i 1838. Levi I. Cohen blev malersvend 
hos malermester F.F. Wogelius i Fredericia. Nathan Alexan-
der Cohen blev snedkersvend i 1841 hos Ernst Goldschmidt i 
Helsingør, og Samuel Bærentzen blev bagersvend hos bager-
mester P.M. Jensen i Helsingør.

 Efter 1840 uddelte man ikke længere præmier til svende 
og mestre, men pengene gik i stedet til beklædning og etable-
ringslån. Den oprindelige sølvmedalje lavet efter David A. Ja-
cobsens forlæg var fremstillet i 200 eksemplarer, og de blev 
efterhånden alle uddelt, så man manglede i 1830’erne nye me-
daljer. Man lod medaljør Christen Christensen (1806-1845) lave 
et stempel til en ny medalje i 1838, som derefter blev uddelt.

Præmier
og medaljer
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Theme:

Bagere 1
Barberer 6

Billedhuggere 1
Blikkenslagere 2

Bogbindere 7
Bogtrykkere 38

Bomuldsvævere 6
Buntmagere 1

Bødkere 2
Børstenbindere 1
Catuntrykkere 2

Drejere 1
Dugmagere 1

Farvere 1
Futteralmagere 1

Garvere 3
Glarmestre 3

Gørtlere 1
Guldsmede 32

Handskemagere 3

Hattemagere 2
Instrumentmagere 1

Kammagere 1
Klejnsmede 1

Kobbersmede 4
Kunstdrejere 2
Linnedvævere 2

Malere 12
Murere 2

Parykmagere 1
Sadelmagere 15
Skomagere 60
Skræddere 30

Slagere 2
Snedkere 13

Strømpevævere 4
Tobaksspindere 1

Tøjmagere 17
Tømrere 2

Urmagere 12
I 1840 havde ovenstående  fået præmie:
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-i- AbonuomrnUpri .
aer »6 Ør« (Jerdintmarllg (80 ør« miiiffit,

ugentlig) med Til!«« af Poetpe««« « j«.bu Poetkrede 84 ør« Øxtkslr« M«. KO W«
Udgaar 8««g "" Aarhus, Søndag den 24. Januar 1892.

-f A«ertia«emenUprla +-10 Ør«, HenvUnlnger 18 Ør«, Inxratar 88 Ør«. «landake Annonoer 16 ør«, HanTiealngar 88
K«kl«m«r 60 Ør«, alt pr. PatiUlnl« Tllrr la

Talafoa >» 18
Ør«, 22. Aarg.

Haandbøger, men det er klart, at det
i sin Tid er blevet dannet som et Led
i de Bestræbelser, der navnlig under
Frederik den Sjettes Regering udfolde-
des for at hæve den jødiske Befolk-
ning og drage den ind paa andre
Virksomhedsomraader end det merkau
tile. Nu tæller Selskabet kun en Snes
Medlemmer, men, hvad bedre er, det
har en Kapital paa et Par Hundred-
tusend Kroner, og den anvendes paa
en væsentlig anden Maade end fra
først af. Endnu opklædes der vel
aarlig nogle mosaiske Læredrenge, men
hovedsagelig virker Selskabet som et
Laaneselskab, og Laanene tilstaaes
baade til kristne og til jødiske
Haandværkere, ja, endog i langt større
Forhold til kristne end til jødiske,
formodentlig fordi Antallet af de sidste

lille. Pariteten mellem Kristne og
Joder er ogsaa fastslaaet i Bestyrelsens
Sammensætning, idet Antallei r f kristne
og jødiske Administratorer i Reglen er
lige stort, ligesom ogsaa af de to Revi-
sorer altid den ene er Jøde, den anden
Kristen. 1 Gaar holdt dette ret ejen-
dommelige Selskab sin Generalforsam-
ling, paa hvilken der bestemtes 600
til Klædningsstykker for mosaiske Lær-
linge, medens der bevilgedes Laan (der
bære Rente og tilbagebetales i Løbet
af 6 Aar) til et samlet Beløb af over
38,000 AG til 30 kristne og 3 jødiske
Mestre. I Gjennemsnit ere Laanene
altsaa paa noget over 1000 AG Under
Selskabets Administration er henlagt
tre Legater, der ligeledes ere bestemte
til Udlaan lil Haandværksmestre, nem-
lig to stiftede af Jøder og et stiftet af
en kristen Haandværksmester. Der er
adskillige andre velgjørende Institutio-
ner, der yde Laan til Haandværkere,
men dette Selskab er jo forskjeliigt fra
andre derved, .it det udtrykkelig frem-
hæves, til hvilken Troesbekjendelse,
Laantagerne høre.

eller ved Bedragerier berøvet Hundre-
der af Enker og Børn det tarveligste
Livsophold.

De »ulykkelige Venner«s Hustruer
og Børn led under alt dette saa ondtaf Hunger og Kulde, at til sidst nogle
kirkelige Foreninger fik Øjnene op
for, at der maaske kunde være Anled-
ning til at gjøre lidt for disse Stakler
ogsaa, skjønt de havde været taabelige
nok til ikke at begaa Forbrydelser.
Derfor faa de heller ikke Rostboeuf og
Buketter og farvetrykte Julekort ; men
hvis de ville arbejde, saa hjælper man
dem efter Evne over det Værste. Vore
Forfædre i en graa Oldtid piskede
dovne Familieforsørgere til at arbejde
for deres Familier ; vor Tid er imidler-
tid mere oplyst.

For 50 Aar siden, da Straffesyste-
met ikke var afløst af Forbedrings-
systemet, siger Forfatteren, havde Eng-
land 14 Mill. Indbyggere og 14,771
Personer i Fængslerne eller 1 paa 948
Indb. Massachusetts med 700,000
havde 852 eller 1 paa 822. Nu har
Massachusetts med 2,200,000 Indb.
44,908 Fængslede. .f 33,290 Forbry-dere, som i Fjor dømtes i Mass., var
der 17,667 Gjentagelser. En stor Del
Personer vende atter og atter tilbagetil Fængslerne og erkjende, at de
gjøre det for at nyde Godt at det be-
hagelige Liv der. Ikke mindre end
158 Personer have ladet sig indlogere
50 Gange, 397 Personer mere end 30
Gange. En gammel Gartner i Boston
er naaet over 100 Gange og siger, at
han »veed, naar han har det godt«.Forf., der tilhører en Domstol, har
selv havt rigelig Erfaring om, hvor
gjærne Forbryderne ville til Fængslet.
Han gjorde en Gang nogle Omstrej-
fere opmærksom paa, at hvis de appel-lerede, kunde de være sikre paa at faa
deres Straf tredoblet. Den ene af dem
svarede : »Tror De ikke vi veed, hvad
vi gjøre? Det er just det, vi ville.«
Meget ofte klages der over for mild
Strafudmaaiing. En Person sagde, da
der ved Dommens Udskrift var begaaet
en Fejl : »Jeg har bare faaet 2 Maa-
neder, og jeg har Ret til 4 ; vær saa
god og faa det forandret, jeg vil have
de fire Maaneder, Dommen lød paa.«En Doktor, der havde faaet to Aar for
Ulovlighed i Praxis og som Forf. efter
et Aars Forløb besøgte i Fængslet,ytrede Følgende : »Det er en stor Fejl-
tagelse, naar I tro at straffe Folk ved
at sende dem hid. Jeg har været her
et Aar, og sandt at sige har jeg haft
det saa godt, at jeg slot ikke skal
blive meget bedrøvet, om min Benaad-
ningsansøgning bliver afslaaet. Det
tår været en Ferietid, ser De, med
netop hvad jeg behøver til Adspre-delse. Romanerne i Bibliotheket ere
gode, og jeg holder meget at Domino-
spillere og Skakspillere ; der er flere
dygtige saadan ne her. Og naar nu
jeg, som har været vant til alle Slagslekvemmeligheder, befinder mig saa
vel her, hvor meget mere maa det da
ikke være Tilfældet med de stakkels
Djævle, som derude knap nogen Sinde
lave faaet et ærligt Maaltid Mad ?
Kan De undre Dem over, at de flokke
sig til Fængslerne i Hundreder og Til-
sender om Vinteren? Det Eneste,
som forundrer mig, er, at der over-
hovedet er Nogen, som forbliver uden-
for.«

Saa langt er det altsaa virkeligkommet, siger Forf, at man ligefremkan sige, der gives Belønning for at
begau Forbrydelser. Er det da under-
ligt, at i Boston 1 af 222 har Filosofi
nok til at vælge Fængslet? 1 al Fald,
mener Forf., kan man vel ikke egent-lig kalde dette System »reformatorisk«,
Hvor mange gode og velopdragneBørn skulde vi have i Familien, hvis
vi gave Barnet et Stykke Kage hver
Gang det havde været uskikkeligt, i
det Haab, at det vilde blive rørt over
vor Venlighed og blive artigt og godt ?
Men dette er bogstavelig, hvad der nu
i Amerika g j øres i » Straffe »-Systemet.Straffene ere blevne »formildede« saa
længe og saa langt, at de nu ligefrem
ere Belønninger. Den Rigmand, der
gjør en Sørejse paa en Maaned, er
»fængslet« til Skibet, og han har med
Søsyge og alt Andet langt større Be-
sværligheder at gjennemgaa end dem,der sættes i Massachusetts Fængsler.Det kan dog ikke tilskrives blot
ovennævnte Forhold, naar det i »Nor-
disk Tidsskrift for Fængselsvæsen« op-lyses, at »Mord og Drab synes at til-
tage med rivende og uafbrudt Hurtig-hed i de Forenede Stater« Fra 2106
Tilfælde i 1888 steg Antallet til 4290
i 1890. Henrettelserne i 1890 var
102, men samtidigt lynchedes der 126.
Ogsaa en engelsk Forfatter, Mr. kVake-
Jield, skriver om »Kainsmærket paa den
store Republik«. - Den amerikanske
Digter James Russell Lowell, som ellers
saa patriotisk priste sit Fædreland,
siger dog:
»Fra Rio Grande til Penobscots Flod,Det hele store Folk elsker Lugten af

Blod«.
Amerikaneren undskylder i Al-

mindelighed dette dermed, at de ere
»en ung Nation«. Forf. vil dog ikke
lade dette gjælde. Flere af Staterne
skrive sig Ira Aar 1607þÿ  1681. I Ka-
nada finder man intet Tilsvarende,helle/ ikke i det to Hundrede Aar

dem. Russiske og polske Jøder kunne i
andre Henseender være meget depra-
verede, me de ere ikke voldsomme
eller blodtørstige. Ungarerne har man
villet stille i et daarligt Lys, men da
man under Striken ved Pittsbuig skød
dem ned i Masse, viste det sig, at de
vareþÿ  ubevæbnede. I andre Til-
fælde har man ogsaa maattet erkjende,
at ntan uretfærdigt havde beskyldt Un-
garerne. Amerikanernes egen Statistik
beviser, at voldsomme Handlinger i
overvældende Forhold øves af Ameri-
kanerne selv, og at den fremmede
Befolknings Voldsomhed er mærkelig
ringe i Forhold dertil.

Forf. siger, at de egentlige Mord af
Rovlyst, Had eller lignende Aarsager
slet ikke er det, der bringer Tallet saa
højt op. Dette sker ved to andre
Klasser af Drab, der stundom gaa
over i hinanden med en lidt usikker
Grænse, nemlig paa den ene Side
Lynchningen, der enten kan være
organiseret eller ogsaa Øjeblikkets Sag,
og dernæst den Masse Drab, der skrive
sig blot fra, at Folk gaa med Vaaben
paa sig og anvende dem ved den
aller ringeste Anledning. Amerikanerne
betragte disse hyppige Drab paa en
højst ejendommelig Maade. De finde,
at Enhver har Ret til at skyde en
Anden, af hvem han anser sig truet
med et Næveslag eller anden Molest,
eller endog blot efter Skjældsord.
Politiet og andre Myndigheder gaa
i Spidsen og give Exemplet. For et
Aar siden var en Højesteretsdommer
paa Forretningsrejse i Kalifornien sam-
men med en Marskalk, højere Rets-
embedsmand. Paa en Jærnbanestationhavde de sat sig til Middagsbordet, da
en Advokat kommer til. Han ansaa
sig forurettet af Dommeren paa Grund
af en formentlig uretfærdig Disciplinær-
straf og sendte ham en spottende Be-
mærkning, ja, forglemte sig endog
derhen, at han slog Dommeren. Øje-
blikkelig rejste Marskalken sig, trak
sin Revolver og nedskød Advokaten
samt sendte for Sikkerheds Skyld
endnu en Kugle igjennem Liget.
Advokatens Hustru skreg og trak sig
tilhage til Jærnbanevognen, men blev
greben, og man fandt i hendes Rejse-
taske en ladt Revolver. Grand-Juryen
nægtede at sætte Marskalken under
Tiltale, idet man fandt ham berettigettil at skyde Advokaten, fordi man i
dennes Hustrus Rejsetaske havde fun-
det en Revolver, som kunde være
blevet brugt til at skyde Dommeren
med. Dette ansaaes at Alle som god
Lov og god Retfærdighed, og Alle
priste Marskalkens Handlemaade. En
Politikonstabel skød en aldeles uskyldig
Person, som han satte efter i den fejl-
agtige Tro, at det var en Tyv. Kon-
stablen blev frikjendt, fordi Personen
kunde have været Tyven. Et San
Francisko Blad, der beklagede sig over
den evige Skyden fra Politiets Side,
foreslog for fuldt Alvor, at der skulde
gives et Slags »Politiallarm«, som
kunde underrette Publikum om, naar
Skydningen i Gaderne begyndte. Et
andet Blad foreslog mere ironisk, at
»den bedre Del af Forbryderverdenenburde organiseres til Borgernes Beskyt-
telse mod Politiet«.

Under saadanne Forhold er det
naturligt, at man under almindelige
Slagsmaal ikke sparer Revolveren.
Venner og Bekjendte slutte sig ofte
til, og der skydes ned for Fode. Sær-
lig i Kentucky og Virginia har man
formelig korsikanske Familiefejder. Ved
en saadan dræbtes for et Aarstid siden
i Kentuchy 22 Personer, deriblandt en
Del Kvinder og Børn.

De ubetydeligste Anledninger bringe
Revolveren for cn Dag. Amerikaneren
har et Udtryk, »Mc. Ginty!«, som
Spøgefugle anvende, og som er alment
kjendt. En Dag kommer en Perlon
ud fra en Ølhal, og en Anden spørger
ham: »Saae De ham?«þÿ  »Hvem?«
þÿ  »Mc. Ginty!« Almindelig Latter
blandt de Omstaaende. Den Fornær-
mede drager uden videre sin Revolver
og skyder Personen ned. Han blev
dømt til en blot nominel Bod, da
man fandt, at han var bleven fornær-
met. Forf. har været Vidne til, hvor
billigt Livet anses. Han havde i en
Jærnbanekupee belagt en Plads, og to
Medrejsende lovede at holde den for
ham, medens han var ude og kjøbte
sig en Forfriskning. Da han kom ind
igjen, saae han en stor og kraftig
Mand øjensynlig i Færd med at tage
Pladsen, men dog endnu ikke tagende
den. Aarsagen var tydelig nok. De
to Herrer lige overfor sade med Kaffe-
koppen i venstre Haand, medens den
højre omfattede Revolveren for at
»passe paa Engelskmandens Plads
Den store Fyr gjorde høflig Plads, da
jeg kom, og Alt gik i Orden, men i
modsat Fald vare Revolverne blevne
anvendte.

Forfatteren mener, at der er to
Hovedaarsager: I sin lid Neger
slaveriet og senere den blodige Borger-
krig. Dersom Centralregeringen kunde
blande sig i Sagen, vilde der snart
kunne sættes en Stopper for Blod-
tørstigheden ; men den kan ikke blande
sig i de særskilte Statsregeringers
Anliggender.

ning de mest utvivlsomme Tegn paa
Sindssvaghed. Men hendes Familie fik i
Tidens Løb et andet Sind, den troede nu,
at hun var helbredet, og fordrede, at hun
skulde løslades. Da dette blev nægtet,
sørgede Familien for, at Figen med Magt
blev bortført af hendes Broder og nogle
gode Venner. Da Sindssygeanstaltens
Læger erklærede, at Pigen maatte anses
for farlig for hendes Omgivelser, tog Po-
litiet hende i sin Forvaring og lod Politi-
lægen udstede en ny Erklæring. Denne
Erklæring sluttede sig fuldstændig til de andre
Lægeerklæringer og fordrede, at Pigen i Hen-
hold til Lovgivningen anbragtes i en
Sindssygeanstalt, hvilken Fordring Politi-
myndighederne ogsaa have efterkommet.

Imod denne Behandling har Familien
nedlagt den stærkeste Protest og paastaar,
støttet til overensstemmende Udtalelser fra
Naboer og Venner, der have set Pigen i
den sidste Tid, at hendes Aand er fuld-
stændig klar. Og nu har Pressen, af
hvilken en stor Del ikke er gunstig stemt
mod den nuværende Lovgivning paa Sinds-
sygevæsnets Omraade, taget sig af Sagen,
man taler om retsstridig Frihedsberøvelse,
og som det synes, ville Myndighederne vel
blive nødte til at foretage endnu en ny-
Lægeundersøgelse for at stille hele Sagen
i et utvivlsomt, klart Lys.

Der vil i saa Fald sikkert kun komme
en Bekræftelse af de hidtil givne Erklæ-
ringer, thi selv med den livligste Fantasi
kan man i dette Tilfælde ikke tænke sig,
hvorfor Lægerne mod bedre Vidende
skulde ønske at holde Pigen tilbage i An-
stalten. I Almindelighed kan man sna-
rere bebrejde de franske Sindssygelæger,
at de ere noget for hurtige med at ud-
skrive Sindssyge. Det er allerede flere
Gange forekommet, at Sindssyge, der ere
blevne udskrevne som »helbredede«, faa
Dage senere eller endogsaa umiddelbart
efter Udskrivningen ikke biet have faaet
et Tilbagefald, men endogsaa have begaaet
alvorlige Forbrydelser. Saaledes er det
kun faa Dage siden, at en som helbredet
udskreven Sindssyg indfandt sig paa Politi-
præfekturet i Paris og forlangte at faa
udleveret de Gjenstande, der vare blevne
ham berøvede ved Indlæggelsen paa An
staben. Har. fik dem ogsaa, men en
Time senere kom han igjen og forlangte
50,000 Frcs., der efter hans Sigende
skulde have ligget i hans Lommer. Da
han naturligvis fik et Afslag paa dette al
deles urigtige og urimelige Forlangende,
blev han rasende, trak en Dolk frem og
styrtede sig over Funktionærerne, af hvilke
han saarede fem haardt. En Sjette red
dede sig ved at slaa den Sindssyge til
Jorden med en Ildrager.

Tidligere forekom den Slags Optrin
ikke, thi den Gang begav alle Sindssyge
sig temmelig regelmæssigt til Papa Grévy
i Elysée for at forebringe ham deres for-
virrede Anliggender. Men i Elysée var
der truffet alle Foranstaltninger til strax at
fange dem og føre dem til en Sindssyge-
anstalt. Grévys Efterfølger kan ikke glæde
sig ved den samme Popularitet blandt de
Sindssyge ; disse undgaa principielt at be
søge ham, men til Gjengjæld anrette de
alle mulige Ulykker andre Steder.

derefter deres Tak for Foredraget ogderes Glæde over, at Staten havde
ansat en Konsulent i Frugtdyrkning,idet de fremhævede den store Betyd-
ning, Frugtdyrkningen kunde faa.

Formanden, Proprietær Schmidt,
Skæringmunkgaard, meddelte, at der
til Landboforeningen var sket en Hen-
vendelse fra Aarhus Byraad angaaende
en daglig Fart paa Kalundborg. Han
udtalte sin Glæde over, at der var
sket en saadan Henvendelse; der var
jo saa mange Omraader, hvor Byen
og Landet kunde arbejde sammen.
Sagen var af stor Vigtighed.Gaarde jer Elgaard, Søften, og Over-
retssagfører Høegh Guldberg udtalte
udtalte deres ubetingede Tilslutningtil en saadan Rute, der vilde have den
største Betydning.

Kjøbmand Broge takkede for disse
velvillige Udtalelser. Han havde fryg-
tet for, at Landboforeningen ikke vilde
tage saa ivrigt paa Sagen, og uden
den kunde Sagen næppe fremmes.
Han var derfor glad over de faldne
Udtalelser. Jyderne vare nøjsomme
og stillede ikke store Fordringer, oghan haabede derfor, at de maatte faa
deres Ønske opfyldt, naar de endeligfremhævede dem paa en indtrængendeMaade. Det vilde have den største
Betydning, om man kunde opnaa Til-
slutning fra Kammerherre Liittichau.

Formanden foreslog at vælge Gaard-
ejer Elgaard til Delegeret.

Høegh Guldberg anbefalede at vælgetillige Formanden.
Efter nogen yderligere Diskussion

valgtes som Delegerede Formanden og
Elgaard samt som Suppleant HøeghGuldberg.

Mindretallet dog ikke skjønne, at det
er absolut fornødent at gaa den Vej,
som Lovforslaget anviser. Man kunde
jo f. Ex. omdanne et af de bestaaende
Statsseminarier til et Kvindeseminarium.

Dønnergaard.
Ved nærmere Undersøgelse har det

i Følge »Mrgbl.« vist sig, at Dønner-
gaards Underbalance i 0usager Brugs-forening hverken er 7 eller 9000 AG,
men derimod 14,000 .)G Paa den
nylig afholdte Generalforsamling blev
det vedtaget, at der ikke skulde gjøresAnsvar gjældende mod Revisorerne,
men at Underbalancen skal fordeles
paa Medlemmerne med 40 .46) pr.Mand. Som Formand i Skovholm
Tyreforening er Dønnergaard rejst med
en Kassebeholdning af 550 AG For-
eningens Tyr stod heldigvis ikke op-staldet hos ham og er derfor i Behold.
Han har endvidere kort før Høst flere
Steder paa Kredit kjøbt Sæd paa Roden ;
Sæden har han høstet og solgt, men
Pengene har nan selv beholdt. For
en Ven havde han i Kommission at
kjøbe en Skimmel og havde dertil
faaet overleveret 1000 AG, men Man-
den har hverken set Skimmel eller
Penge. Efter hvad der til Dato er
oplyst, har Dønnergaard bedrøvet sine
Venner for et Beløb af 30 a 35,000 AG
En Del af hans Underbalance skriver
sig allerede fra Tiden før hans An-
holdelse. _

Det store kgl. Bibliothek
har i Følge den af Bibliothekar Chr.
Bruun udgivne Beretning for Finans-
aarene 1889þÿ  90 og 1890þÿ  91 haft en
Forøgelse i førstnævnte Finansaar af
8490 Bind, 2677 Viser og Sange,697 Kort og lithograferede Arbejder, i
sidstnævnte Finansaar af 9353 Bind,
3072 Viser og Sange, 712 Kort oglithografiske Arbejder foruden den af
Boghandler Wroblewski kjøbte Samlingaf ca. 30,000 Viser.

Det 14 skandinaviske Natur-
forskermøde

afholdes i Kjøbenhavn i Dagene fra
Mandagen den 4. til Lørdagen den
9. Juli inkl. Foruden Fællesmøderne
vil der som sædvanligt blive afholdt
Møder indenfor de enkelte Sektioner,
af hvilke man agter at foreslaa dannet
følgende : en for Mathematik ogAstronomi, en for Fysik, en for Kemi,
en for Farmaci, en for Mineralogi ogGeologi, en for Botanik, en for Zoologi,
en for Medicin, en for Fysiologi og
Anatomi. Hvem der ønsker at deltagei Mødet, maa inden den 11. Junimelde sig med Anghelse af Stilling
og Adresse samt af den Sektion, i
hvis Arbejder han ønsker at deltage,til en af Generalsekretærerne (forDanmark Dr. Haldor Topsøe, Kjøben-havn V.), saavidt muligt ønskes sam-
tidigt anmeldt de Foredrag, som tør
paaregnes i de forskjetlige Sektioner.
Æmner, som agtes fremsatte til Diskus-
sion i Sektionsmøderne, maa anmeldes
hos den danske Generalsekretær inden
den 15. Maj, for at de i betimelig Tid
kunne blive offentliggjorte. Mødets
Bureau, hvor Medlemskortene løses
mod Betaling af 10 AG og al fornøden
Oplysning meddeles, vil blive aabnet
den 1. Juli i den polytekniske Lære-
anstalt.

Sjældne Fugle.
Et Exemplar af Kolbeanden

(Fuligula rufina)þÿ  en smuk gammelHanþÿ  er i bølge »Dgbl.« den 15. ds.
bleven skudt paa Fclsker Rev, lidt sydfor Rødvig. Denne smukke And til-
hører mest de østlige og sydligeLande og er navnlig udbredt over
Middelhat slandene og ved Mellemasiens
Saltsøer, i Mellemtyskland er den
temmelig sjælden, og i Nordtysklandhører den til de sjældneste Dv'kænder.
Her i Landet vides den ikke hidindtil
nted Sikkerhed at være truffet. Dagen
før blev omtrent paa samme Sted
skudt en Hun af Stellers And (Sielieria
dispar). Denne Art, hvis Hjem er det
nordlige Asien og Amerika, hører
ligeledes til vare sjældneste Fugle, idet
der kun kj endes tre Exempler paa
dens Forekomst her.

Å? 13.

Dansk, Tysk, Engelsk,
Fransk,

dobb 09 enk Bogholderi, V exelret,
Regning. Skønskrivning. Korrespon-
dance. Stenografi etc Undervisning

Aarhus Handelsinstitut.' r Friplads paa de samlede
Kursus haves.

Norsk Fuglevildt.
Mit store

iporterct,
smukke Lager, direkte

anbefales til billigste Pris

"45)
Oscar Henning,

Skolegade.

Hovedstadsbreve
til

Jyllandsposten.
Kjøbenhavn. 21. Januar.

Hvad man end vil mene om Næ-
mgsloven af 1857 þÿ  og nu til Dags

er der næppe ret Mange, som mene,
at denne Lov i alle Punkter var hel-
dig þÿ  kan det ikke nægtes, at den
hor bidraget Sit til at lære de af den
ramte Samfundsklasser at lægge Energi
i deres Arbejde. Ikke mindst gjælder

de senere Aar om Haandværkets
Det var næppe strax al-

hvilken

det i

Udøvere.
mindelig anerkjendt at dem,
Fare der truede dem ved den af
Næringsl iven givne Frihed, og det
kunde heller ikke strax føles. Da det
tøltes, var det heller ikke strax, at

man tog sig sammen til tælles Ar-
bejde, og egentlig har tørst i den
sidste halve Snes Aar Sammenslut-
ningstanken faaet noget større Fart og
begyndt at sætte Liugt. Men paa eet
Punkt begyndte man allerede tidlig at
virke tor fælles Interesser, og det var
det rent velgjørende Omraade, Under-
støttelsen af de Gamle og Svage inden-
tor de enkelte Fag eller det samlede
Haandværk. Paa dette Omraade er
der i Haandværkerstanden i hele
Landet virket ganske overordentlig
Meget i den nyeste Tid, og der gives
snart næppe den By, som ikke har
sine Haandværkerlegater og Haand-
værkerstiltelser, tilvejebragte dels ved
Bidrag af Haandværkerne selv, dels
ved Basarer og Fester, foranstaltede i
dette Øjemed af Foreningerne eller
enkelte Mænd. Et ganske godt Exem-
pel paa, hvor Meget der i denne Ret
ning paa forholdsvis kort I id kan
udrettes, afgiver et i disse Dage
fejret Jubilæum for den kjøben-
hivnske Smedemesterfortnings F; r-
mand, H '. A. kV. Holm. Det er 25
Aar siden, at han blev Oldermand, og
v.-J en Fest i Mandags i Haandvær-
kerforeningen til Ære for Jubilaren,
mindedes der om, at da han overtog
S-: edemestertoreningens Ledelse,
hele d>.ns Formue den saire beskedne
Sum 144 Æ ; nu ejer Foreningen c.
50.0C0 JGc, dels aiaragte i en Stif-
telse for gamle, trængende Smedeme-
stre og disses Enker, dels i andre
Midler, og foruden at den ser sig i
Stand til at yde de Gamle Husly og
anden Hjælp, kan den hvert Aar ved
Juletid uddele 5þÿ  600 At Det maa
indrømmes, at det er et smukt Resul-
tat af 25 Aars Virksomhed paa Vel-
gjørenhedens Omraade, og kan man
blive saaledes ved, vil det med Tiden
aunne blive til noget Stort. Men
dette ene Lxempel kunde sagtens sup
pieres med Hundreder rf andre lige
saa slaaende, og det er o, saa kun
fremdraget som illustrerende for den
Broderskabsfølelse, der trods Lavs: aan
denes Løsning endnu sammenknyttes
og forhaabentlig til alle Tider vil sam
menknytte Haandværkæts Udøvere. Det
er paa dens Bevarelse og dens Ud-
strækning til alle for Haandværket som
Helhed eller de enkelte Fag fælles
Onmader, at Haandværkets Fremtid
for en væsentlig Del beror. Det gjæl-
der for det, som for alle Kæmpende,
at hvad den Enkelte ikke formaar, det
tormaar alle de enkelte Personer, naar
de samle sig til fælles Forsvar,

Siden Talen her er om Bestræbe!
ser for Haandværkets Fremme, kan
Opmærksomheden henledes paa et
Selskab, der oprindelig har stillet sig
en særlig Opgave, men som efterhaan
den er kommet næsten ganske bort
fra den for at virke paa anden Maade.
Det hedder Præmieselskabet for den
mosaiske Ungdoms Anbringelse . til
Kunst og Haandværk, og Titelen angi-
ver dets egentlige Bestemmelse. Om
dets Oprindelse faaes ikke Oplysnin
ninger i de almindelige tilgængelige

Breve fra Jylland
til

Jyllandsposten.
X Randers, 22. Januar.

En lokal Dyrlægeforening for
Randers og Omegn

blev paa et for negle Dage siden paaMartens Hotel afholdt Møde af Byens ogOmegnens praktiserende Dyrlæger stiftet
med det Formaal at fremme Standens
Interesser og navnlig et godt kollegialtForhold samt til indbyrdes gjensidigPaavirkning og Udvikling for Med-
lemmerne i faglig Retning, hvortil der
for Tiden cr særlig Aarsag lige over
for den store Betydning, vor frem-
skredne Husdyravl har faaet, hvorved
der nu niere end nogen Sinde tidligere
er fremkommen en Mængde store og
vigtige Opgaver for Dyrlægestanden,navnlig til Bekæmpelse af de mange
forskjetlige Sygdomme, som ved den
rationelle Husdyravl have faaet saa
stor Betydning for Landmanden. For-
en ngen dannedes med et begyndendeAntal af 23 Medlemmer, og til Besty-relse valgtes Dyrlægerne SchiellerupRanders, Formand Christensen, Ørsted,
og R. Møller, Faarup.

0 Lemvig, 22. Januar.
Isen

har nu lagt sig over hele Fjorden, ogal Fart her paa Byen med Sejl- ogDampskibe maa foreløbig betragtes
som sluttet. Fiskeriet paa Fjorden er
hermed Slut; indtil de sidste Dage har
der dog været fanget en Del Fjord-torsk, der betaltes med gode Priser,
men det er forbi. Ligeledes har der
været fanget en stsr Mængde Vild-
ænder, saa længe der var aabent Vande,hvilke solgtes her til en Pris af
75þÿ  80 A pr. Stk. Isen giver dog
mange Arbejdsfolk i denne sløje Tid
nem Adgang til at komme paa »Stang«,
og det er undertiden siet ikke ubetyde-lige Kvantiteter af Aal, der bringes ud
deraf. Skjønt Vinden hele Ugen har
været østlig, har Fiskeri for Kystenikke været til at drive, da det har blæst
for stærkt; i Gaar vare alle Baade ude,
men Udbyttet var kun ringe.

DAGENS SPØRGSMAAL
Aarhus Landboforening.

Aarhus Landboforening afholdt
Gaar Eftermiddag Kl. 1 Møde paa
Raadhuset i Aarhus.

Statskonsulent Riedell holdt Fore-
drag om Havefrugtdyrkningen. I tid-
ligere Tid fandt Afsætningen af Have-
frugt nærmest Sted in lenfor den nær-
meste Omegn, men deri var i de se-
nere Aar foregaaet en Forandring, idet
Havefrugten var begyndt at blive en
almindelig Handelsvare, for hvilken der
var store Markeder. Samtidig dermed
maatte man slaa ind paa en helt anden
Fremgange maade, hvis man vilde have
et godt Udbytte af sin Frugthave. Den
første Betingelse herfor var med Hen-
syn til Træfrugten þÿ  for Bærtrug-
tens Vedkommende kom det mere an
paa en god Kulturþÿ  , at man valgte
nogle ganske faa Sorter, men af de
allerbedste, der gave i rigelig Mængde
en god Handelsvare. Ved Excmpler
oplyste Taleren, hvor stor Forskjel, der
kunde være paa Udbyttet af de for-
skjellige Sorter, hvilken Forskjel yder-
ligere forøgedes derved, at en Del
Sorter først bar i en temmelig sen
Alder. Man maatte desuden i en
Frugthave have et passende Forhold
mellem Dværgtræer og Træer paa Frø-
stamme. Behandlingen at Træerne var
ikke ens i hele deres Liv ; i den første
Periode gjaldt det om at skafle Træet
uhindret Væxt; dertil hjalp Jordbehand-
ling, Jordforbedring, Afledning at
Grundvand, aarlig Bearbejdelse at Jor-
den _ pladsen mellem Flugtstammerne
burde benyttes til Køkkenplanter þÿ  
og fremfor Alt Beskæring; Beskæringen
burde i denne Tid gaa ud paa at
fremme Træets Væxt, hvorimod den
i den følgende Periode skulde tremme
Frugtsætningen. Man maatte ikke for
Behandlingen af Træets overjordiske
Del forsømme Behandlingen al Rod
massen ; her hjalp Reolgravning, hvor-
ved Dannelsen at Rodtrævlerne ireni-
medes, og naar man saa det følgende
Aar lagde Gødning i Reolgraven, vidste
ma:i, at Gødningen vilde komme
Træet fuldt ud til Gode. Hvad Bær-
frugter angik, skulde de hyppigt be-
skæres ; en Gren maatte ikke blive
over þÿ 3   4Aar gammel. Bærfrugterne
vare meget taknemlige lor flydende
Gødning. Til disse almindelige Reg-
ler for Frugtdyrkningen kom en hel
Del specielle. Kunstgødning var al
stor og god Virkning i Lrugtdyrknin-
gen. Tilsidst indskærpede 1 aleren, at
man ved Anlæget af en Frugthave
burde søge kyndig Assistance.

Gaardejer Elgaard, Sølten, Over-
retssagfører Høegh Guldberg, Kjøbmand
Hans Broge og Plantør Hansen udtalte

UDLANDET.
Forbrydervenlighed.

(Eftertryk forbydes.)

Del saakaldte »Forbedringssystem«inden Fængselsvæsnet har visselig og-
saa andetsteds affødt mange og store
Urimeligheder, men i Amerika mere
end nogensteds, og en Jurist IV. P.
Andrews har derfor ogsaa foretaget sig
at afsløre en Del af Daarskaberne.

Han mener, at det dog slet ikke
vir saa galt, naar endog vore nærme-
ste Forfædre fandt, at Straf burde

re noget Ubehageligt, der ikke
gjorde Opholdet i Fængslerne ind-
bydende og attraaværdigt, ikke gjordeForbryderens Liv mange Gange be-
hageligere end det, de ærlige Fattigei Samfundet leve. Saadan som det
er blevet i al Fald i visse af Amerikas
Stater, siger han, vil man kurere
Brutalitet og Lediggang ved at holde
den dovne Slyngel og Vagabond i
luxuriøs Dovenskab. Man giver ham
et bedre Hjem end han nogen Sinde
har haft, »et Frugtmaaltid hver Lør-
dag«, et »Musikkorps« og Neger-
sangere til at slaa ,Tiden ihjel for
ham. For at forædle hans Aand
giver man ham »Lejlighed til at lyttetil de bedste forhaandenværende Fore-
læsere«, og man skaffer ham Adgangtil at høre »Orkesterprogrammer« samt
»Tenorsoloer« og »Pianosoloer« til
Atvexling med en Forelæsning »om
Filantropi og en anden »om Teneriffa«,
hvorefter hele Forestillingen slutter
med »en illustreret Forelæsning og et
Vokalprogram af Fængselskvartetten«
Alle disse skjønne Adspredelser skrive
sig ikke fra Forfatterens umenneskeligeFantasi, men fra Massachusetts Fæng-selskomitees Indberetning om disse
»ulykkelige Venner«, hvis Spiseseddeli Følge samme Kilde omfatter »det
Bedste, som Markedet kan præstere«,
saasom Tomatsuppe, Bouillon, bagtFisk med Sauce, Kartoffelbudding,
sprængt Kjød med ÆbU sauce, Ingefær-brød, Svedsker og Ost, The og Kaffe
med Mælk og Sukker, Frugt ogKakao«. Ulykkelige Venner 1 De
vilde jo være at beklage, hvis ikke
»Unge Mænds kristelige Forening«besøgte dem Juleaften og gav dem
»farvetrykte Julekort«, eller hvis ikke
» Damernes Blomstermission « den 1 7 Juni
gav hver af Fangerne en Blomster-
buket til Modtagernes store Glæde
eller om der ikke strømmede Gaver
ind af »Skjønliteratur og andre Bøger«til Bibliotheket. De maa jo dog ogsaahave nogen Belønning for at have
øvet Mordbrand, voldtaget uskyldigeKvinder, gjort Indbrud for at stjæle,

yngre Australien, hvis Oprindelse dog I jer en Forbryderkoloni. Men Amerika oinClSSyGopviser flere Mord i Forhold til Folke-
tallet end nogen anden Stat paaJorden, skjønt en hel Mængde Drab
slet ikke officielt tælles med. Heller
ikke gjælder den Indvending, at det er
Emigranterne, som opføre sig saa lov-
løst. Amerikanerne erkjende selv, at
baade Tyskerne og Skandinaverne ere
meget fredelige. Italienerne ere kun
undtagelsesvis voldsomme, naar deþÿ  
sont ofte sker þÿ  behandles ilde ogmed Haan. Statistiken taler godt for

for Øjeblikket meget levende med Spørgs-
maalet om den franske Lovgivning paa
Sindssyge-Omraadet. Anledningen til denne
Diskussion har en ung Piges Hændelser
givet.
hold til en Lægeerklæring bleven anbragt
i en Sindssygeanstalt af sin Familie. I
Anstalten viste Uun efter Lægernes Me-

Indlandet
Medicinsk Embedsexamen.
Fredagen den 22. Januar: S. M.

Hvilsom og C. P. H. Kjarbye »Lauda-
bilis«.

Statsseminarium for Kvinder.
Om Lovforslaget om Oprettelsenaf cn Statsskole lor Kvinders Uddan-

nelse til Lærerinder foreligger der Be-
tænkning fra det af Landstinget ned-
satte Udvalg med Rosenørn som For-
mand og Sthyr sont Ordfører. I Ud-
valget har der ikke kunnet opnaasEnighed om Lovforslaget.Flertallet (Bjerre, Jacobsen, Lybye,Rosenørn og Sthyr), som ønsker Lov-
forslaget vedtaget, har ganske vist haft
nogen Betænkelighed ved de store
Bekostninger, sont Lovforslagets Ved
tagelse vil medføre. Efter Flertallets
Mening bør Omkostningerne ved
Seminariets Oprettelse ikke overstige
370,000 AG

Mindretallet (S. Jensen og Th.
Nielsen) kan fuldt ud erkjende, at
Staten hidtil har gjort for Lidt for
Kvinders Uddannelse til Lærerinder.
Den eneste Udgift, som Staten har
ved Lærerindernes Uddannelse, er
15,000 aarlig, der blive uddelte i
Portioner til de mest værdige ogtrængende al dem, der forberede sigtil Lærerindeexamen. Det forekommer
Mindretallet, at der først og fremmest
hør ydes et betydeligt større aarligtTilskud. Selv om man imidlertid
maatte mene, at en Statsskole for
Kvinder vil være en Fremskridt, kan

Jylland.
Gave fra Kongen

Hs. Maj. Kongen har i Følge»Koldpst.« gjennent Intendanturen tor
den kongelige Civilliste tilstillet det
historisk antikvariske Selskab i Kolding
en Gave at 100

Socialisterne i Aarhus
holdt i Fredags Aftes ct Møde, der 1
Følge Demokraten var talrigt besøgt,
og paa hvilket følgende Resolution an-
gaaende Kandidatspørgsmaalet ved det
kommende Folketingsvalg vedtoges :

»Partiet udtaler som sit Ønske,
at der ved det foresiaaendc Folke-
tingsvalg opstilles en Socialdemokrat
i Aarhus Amts 2. Kreds og anmo-
der Agitationsudvalget for 7. Distrikt
til i Henhold til Forbundlovenes HH
34 og 6 at konferere med Hovedbe-
styrelsen cm Sagen.«1 Følge Aarhus Amtstidende vil et

udbredt Forlydende vide, at der ved
denne Lejlighed var tænkt paa at opstille Sagfører Vald. Christensen, men
at denne nok ikke var radikal nok.
Bladet mener, at det radikale Venstre

Paris.
Den parisiske Presse beskæftiger sig

Hun hedder Dourche og var i Hen-

Kjøbenhavns Befolkning mindedes
i Gaar om Hertugen af Clarences Be-
gravelse derved, at der fra ikke saa
faa Huse paa riovedruten og fra Skibe

Havnen flagedes paa halv Stang.
Dette ."sorgens Tegn saaes ogsaa paa
de to store Studenterboliger Regensen
og Borchs Kollegium og vakte, indtil
man fik Aarsagen at vide, Gisninger
om, at en eller anden Berømthed af
Universitetsverdenen var afgaaet ved
Døden.

Influenza og Kjødkontrol.
Kjødkontrolstationen i Havnegadei Kjøbenhavn, der er etableret at Hen-

syn til de indgaaende Skibe, har fore-
løbig standset sin Virkomhed. Paa
Kontorets Dør er i Følge »Av.« op-
slaaet en Plakat: »Lukket paa Grund
af Sygdom«.
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Præmieselskabetten
I Kro_
10 Or«

-i- AbonuomrnUpri .
aer »6 Ør« (Jerdintmarllg (80 ør« miiiffit,

ugentlig) med Til!«« af Poetpe««« « j«.bu Poetkrede 84 ør« Øxtkslr« M«. KO W«
Udgaar 8««g "" Aarhus, Søndag den 24. Januar 1892.

-f A«ertia«emenUprla +-10 Ør«, HenvUnlnger 18 Ør«, Inxratar 88 Ør«. «landake Annonoer 16 ør«, HanTiealngar 88
K«kl«m«r 60 Ør«, alt pr. PatiUlnl« Tllrr la

Talafoa >» 18
Ør«, 22. Aarg.

Haandbøger, men det er klart, at det
i sin Tid er blevet dannet som et Led
i de Bestræbelser, der navnlig under
Frederik den Sjettes Regering udfolde-
des for at hæve den jødiske Befolk-
ning og drage den ind paa andre
Virksomhedsomraader end det merkau
tile. Nu tæller Selskabet kun en Snes
Medlemmer, men, hvad bedre er, det
har en Kapital paa et Par Hundred-
tusend Kroner, og den anvendes paa
en væsentlig anden Maade end fra
først af. Endnu opklædes der vel
aarlig nogle mosaiske Læredrenge, men
hovedsagelig virker Selskabet som et
Laaneselskab, og Laanene tilstaaes
baade til kristne og til jødiske
Haandværkere, ja, endog i langt større
Forhold til kristne end til jødiske,
formodentlig fordi Antallet af de sidste

lille. Pariteten mellem Kristne og
Joder er ogsaa fastslaaet i Bestyrelsens
Sammensætning, idet Antallei r f kristne
og jødiske Administratorer i Reglen er
lige stort, ligesom ogsaa af de to Revi-
sorer altid den ene er Jøde, den anden
Kristen. 1 Gaar holdt dette ret ejen-
dommelige Selskab sin Generalforsam-
ling, paa hvilken der bestemtes 600
til Klædningsstykker for mosaiske Lær-
linge, medens der bevilgedes Laan (der
bære Rente og tilbagebetales i Løbet
af 6 Aar) til et samlet Beløb af over
38,000 AG til 30 kristne og 3 jødiske
Mestre. I Gjennemsnit ere Laanene
altsaa paa noget over 1000 AG Under
Selskabets Administration er henlagt
tre Legater, der ligeledes ere bestemte
til Udlaan lil Haandværksmestre, nem-
lig to stiftede af Jøder og et stiftet af
en kristen Haandværksmester. Der er
adskillige andre velgjørende Institutio-
ner, der yde Laan til Haandværkere,
men dette Selskab er jo forskjeliigt fra
andre derved, .it det udtrykkelig frem-
hæves, til hvilken Troesbekjendelse,
Laantagerne høre.

eller ved Bedragerier berøvet Hundre-
der af Enker og Børn det tarveligste
Livsophold.

De »ulykkelige Venner«s Hustruer
og Børn led under alt dette saa ondtaf Hunger og Kulde, at til sidst nogle
kirkelige Foreninger fik Øjnene op
for, at der maaske kunde være Anled-
ning til at gjøre lidt for disse Stakler
ogsaa, skjønt de havde været taabelige
nok til ikke at begaa Forbrydelser.
Derfor faa de heller ikke Rostboeuf og
Buketter og farvetrykte Julekort ; men
hvis de ville arbejde, saa hjælper man
dem efter Evne over det Værste. Vore
Forfædre i en graa Oldtid piskede
dovne Familieforsørgere til at arbejde
for deres Familier ; vor Tid er imidler-
tid mere oplyst.

For 50 Aar siden, da Straffesyste-
met ikke var afløst af Forbedrings-
systemet, siger Forfatteren, havde Eng-
land 14 Mill. Indbyggere og 14,771
Personer i Fængslerne eller 1 paa 948
Indb. Massachusetts med 700,000
havde 852 eller 1 paa 822. Nu har
Massachusetts med 2,200,000 Indb.
44,908 Fængslede. .f 33,290 Forbry-dere, som i Fjor dømtes i Mass., var
der 17,667 Gjentagelser. En stor Del
Personer vende atter og atter tilbagetil Fængslerne og erkjende, at de
gjøre det for at nyde Godt at det be-
hagelige Liv der. Ikke mindre end
158 Personer have ladet sig indlogere
50 Gange, 397 Personer mere end 30
Gange. En gammel Gartner i Boston
er naaet over 100 Gange og siger, at
han »veed, naar han har det godt«.Forf., der tilhører en Domstol, har
selv havt rigelig Erfaring om, hvor
gjærne Forbryderne ville til Fængslet.
Han gjorde en Gang nogle Omstrej-
fere opmærksom paa, at hvis de appel-lerede, kunde de være sikre paa at faa
deres Straf tredoblet. Den ene af dem
svarede : »Tror De ikke vi veed, hvad
vi gjøre? Det er just det, vi ville.«
Meget ofte klages der over for mild
Strafudmaaiing. En Person sagde, da
der ved Dommens Udskrift var begaaet
en Fejl : »Jeg har bare faaet 2 Maa-
neder, og jeg har Ret til 4 ; vær saa
god og faa det forandret, jeg vil have
de fire Maaneder, Dommen lød paa.«En Doktor, der havde faaet to Aar for
Ulovlighed i Praxis og som Forf. efter
et Aars Forløb besøgte i Fængslet,ytrede Følgende : »Det er en stor Fejl-
tagelse, naar I tro at straffe Folk ved
at sende dem hid. Jeg har været her
et Aar, og sandt at sige har jeg haft
det saa godt, at jeg slot ikke skal
blive meget bedrøvet, om min Benaad-
ningsansøgning bliver afslaaet. Det
tår været en Ferietid, ser De, med
netop hvad jeg behøver til Adspre-delse. Romanerne i Bibliotheket ere
gode, og jeg holder meget at Domino-
spillere og Skakspillere ; der er flere
dygtige saadan ne her. Og naar nu
jeg, som har været vant til alle Slagslekvemmeligheder, befinder mig saa
vel her, hvor meget mere maa det da
ikke være Tilfældet med de stakkels
Djævle, som derude knap nogen Sinde
lave faaet et ærligt Maaltid Mad ?
Kan De undre Dem over, at de flokke
sig til Fængslerne i Hundreder og Til-
sender om Vinteren? Det Eneste,
som forundrer mig, er, at der over-
hovedet er Nogen, som forbliver uden-
for.«

Saa langt er det altsaa virkeligkommet, siger Forf, at man ligefremkan sige, der gives Belønning for at
begau Forbrydelser. Er det da under-
ligt, at i Boston 1 af 222 har Filosofi
nok til at vælge Fængslet? 1 al Fald,
mener Forf., kan man vel ikke egent-lig kalde dette System »reformatorisk«,
Hvor mange gode og velopdragneBørn skulde vi have i Familien, hvis
vi gave Barnet et Stykke Kage hver
Gang det havde været uskikkeligt, i
det Haab, at det vilde blive rørt over
vor Venlighed og blive artigt og godt ?
Men dette er bogstavelig, hvad der nu
i Amerika g j øres i » Straffe »-Systemet.Straffene ere blevne »formildede« saa
længe og saa langt, at de nu ligefrem
ere Belønninger. Den Rigmand, der
gjør en Sørejse paa en Maaned, er
»fængslet« til Skibet, og han har med
Søsyge og alt Andet langt større Be-
sværligheder at gjennemgaa end dem,der sættes i Massachusetts Fængsler.Det kan dog ikke tilskrives blot
ovennævnte Forhold, naar det i »Nor-
disk Tidsskrift for Fængselsvæsen« op-lyses, at »Mord og Drab synes at til-
tage med rivende og uafbrudt Hurtig-hed i de Forenede Stater« Fra 2106
Tilfælde i 1888 steg Antallet til 4290
i 1890. Henrettelserne i 1890 var
102, men samtidigt lynchedes der 126.
Ogsaa en engelsk Forfatter, Mr. kVake-
Jield, skriver om »Kainsmærket paa den
store Republik«. - Den amerikanske
Digter James Russell Lowell, som ellers
saa patriotisk priste sit Fædreland,
siger dog:
»Fra Rio Grande til Penobscots Flod,Det hele store Folk elsker Lugten af

Blod«.
Amerikaneren undskylder i Al-

mindelighed dette dermed, at de ere
»en ung Nation«. Forf. vil dog ikke
lade dette gjælde. Flere af Staterne
skrive sig Ira Aar 1607þÿ  1681. I Ka-
nada finder man intet Tilsvarende,helle/ ikke i det to Hundrede Aar

dem. Russiske og polske Jøder kunne i
andre Henseender være meget depra-
verede, me de ere ikke voldsomme
eller blodtørstige. Ungarerne har man
villet stille i et daarligt Lys, men da
man under Striken ved Pittsbuig skød
dem ned i Masse, viste det sig, at de
vareþÿ  ubevæbnede. I andre Til-
fælde har man ogsaa maattet erkjende,
at ntan uretfærdigt havde beskyldt Un-
garerne. Amerikanernes egen Statistik
beviser, at voldsomme Handlinger i
overvældende Forhold øves af Ameri-
kanerne selv, og at den fremmede
Befolknings Voldsomhed er mærkelig
ringe i Forhold dertil.

Forf. siger, at de egentlige Mord af
Rovlyst, Had eller lignende Aarsager
slet ikke er det, der bringer Tallet saa
højt op. Dette sker ved to andre
Klasser af Drab, der stundom gaa
over i hinanden med en lidt usikker
Grænse, nemlig paa den ene Side
Lynchningen, der enten kan være
organiseret eller ogsaa Øjeblikkets Sag,
og dernæst den Masse Drab, der skrive
sig blot fra, at Folk gaa med Vaaben
paa sig og anvende dem ved den
aller ringeste Anledning. Amerikanerne
betragte disse hyppige Drab paa en
højst ejendommelig Maade. De finde,
at Enhver har Ret til at skyde en
Anden, af hvem han anser sig truet
med et Næveslag eller anden Molest,
eller endog blot efter Skjældsord.
Politiet og andre Myndigheder gaa
i Spidsen og give Exemplet. For et
Aar siden var en Højesteretsdommer
paa Forretningsrejse i Kalifornien sam-
men med en Marskalk, højere Rets-
embedsmand. Paa en Jærnbanestationhavde de sat sig til Middagsbordet, da
en Advokat kommer til. Han ansaa
sig forurettet af Dommeren paa Grund
af en formentlig uretfærdig Disciplinær-
straf og sendte ham en spottende Be-
mærkning, ja, forglemte sig endog
derhen, at han slog Dommeren. Øje-
blikkelig rejste Marskalken sig, trak
sin Revolver og nedskød Advokaten
samt sendte for Sikkerheds Skyld
endnu en Kugle igjennem Liget.
Advokatens Hustru skreg og trak sig
tilhage til Jærnbanevognen, men blev
greben, og man fandt i hendes Rejse-
taske en ladt Revolver. Grand-Juryen
nægtede at sætte Marskalken under
Tiltale, idet man fandt ham berettigettil at skyde Advokaten, fordi man i
dennes Hustrus Rejsetaske havde fun-
det en Revolver, som kunde være
blevet brugt til at skyde Dommeren
med. Dette ansaaes at Alle som god
Lov og god Retfærdighed, og Alle
priste Marskalkens Handlemaade. En
Politikonstabel skød en aldeles uskyldig
Person, som han satte efter i den fejl-
agtige Tro, at det var en Tyv. Kon-
stablen blev frikjendt, fordi Personen
kunde have været Tyven. Et San
Francisko Blad, der beklagede sig over
den evige Skyden fra Politiets Side,
foreslog for fuldt Alvor, at der skulde
gives et Slags »Politiallarm«, som
kunde underrette Publikum om, naar
Skydningen i Gaderne begyndte. Et
andet Blad foreslog mere ironisk, at
»den bedre Del af Forbryderverdenenburde organiseres til Borgernes Beskyt-
telse mod Politiet«.

Under saadanne Forhold er det
naturligt, at man under almindelige
Slagsmaal ikke sparer Revolveren.
Venner og Bekjendte slutte sig ofte
til, og der skydes ned for Fode. Sær-
lig i Kentucky og Virginia har man
formelig korsikanske Familiefejder. Ved
en saadan dræbtes for et Aarstid siden
i Kentuchy 22 Personer, deriblandt en
Del Kvinder og Børn.

De ubetydeligste Anledninger bringe
Revolveren for cn Dag. Amerikaneren
har et Udtryk, »Mc. Ginty!«, som
Spøgefugle anvende, og som er alment
kjendt. En Dag kommer en Perlon
ud fra en Ølhal, og en Anden spørger
ham: »Saae De ham?«þÿ  »Hvem?«
þÿ  »Mc. Ginty!« Almindelig Latter
blandt de Omstaaende. Den Fornær-
mede drager uden videre sin Revolver
og skyder Personen ned. Han blev
dømt til en blot nominel Bod, da
man fandt, at han var bleven fornær-
met. Forf. har været Vidne til, hvor
billigt Livet anses. Han havde i en
Jærnbanekupee belagt en Plads, og to
Medrejsende lovede at holde den for
ham, medens han var ude og kjøbte
sig en Forfriskning. Da han kom ind
igjen, saae han en stor og kraftig
Mand øjensynlig i Færd med at tage
Pladsen, men dog endnu ikke tagende
den. Aarsagen var tydelig nok. De
to Herrer lige overfor sade med Kaffe-
koppen i venstre Haand, medens den
højre omfattede Revolveren for at
»passe paa Engelskmandens Plads
Den store Fyr gjorde høflig Plads, da
jeg kom, og Alt gik i Orden, men i
modsat Fald vare Revolverne blevne
anvendte.

Forfatteren mener, at der er to
Hovedaarsager: I sin lid Neger
slaveriet og senere den blodige Borger-
krig. Dersom Centralregeringen kunde
blande sig i Sagen, vilde der snart
kunne sættes en Stopper for Blod-
tørstigheden ; men den kan ikke blande
sig i de særskilte Statsregeringers
Anliggender.

ning de mest utvivlsomme Tegn paa
Sindssvaghed. Men hendes Familie fik i
Tidens Løb et andet Sind, den troede nu,
at hun var helbredet, og fordrede, at hun
skulde løslades. Da dette blev nægtet,
sørgede Familien for, at Figen med Magt
blev bortført af hendes Broder og nogle
gode Venner. Da Sindssygeanstaltens
Læger erklærede, at Pigen maatte anses
for farlig for hendes Omgivelser, tog Po-
litiet hende i sin Forvaring og lod Politi-
lægen udstede en ny Erklæring. Denne
Erklæring sluttede sig fuldstændig til de andre
Lægeerklæringer og fordrede, at Pigen i Hen-
hold til Lovgivningen anbragtes i en
Sindssygeanstalt, hvilken Fordring Politi-
myndighederne ogsaa have efterkommet.

Imod denne Behandling har Familien
nedlagt den stærkeste Protest og paastaar,
støttet til overensstemmende Udtalelser fra
Naboer og Venner, der have set Pigen i
den sidste Tid, at hendes Aand er fuld-
stændig klar. Og nu har Pressen, af
hvilken en stor Del ikke er gunstig stemt
mod den nuværende Lovgivning paa Sinds-
sygevæsnets Omraade, taget sig af Sagen,
man taler om retsstridig Frihedsberøvelse,
og som det synes, ville Myndighederne vel
blive nødte til at foretage endnu en ny-
Lægeundersøgelse for at stille hele Sagen
i et utvivlsomt, klart Lys.

Der vil i saa Fald sikkert kun komme
en Bekræftelse af de hidtil givne Erklæ-
ringer, thi selv med den livligste Fantasi
kan man i dette Tilfælde ikke tænke sig,
hvorfor Lægerne mod bedre Vidende
skulde ønske at holde Pigen tilbage i An-
stalten. I Almindelighed kan man sna-
rere bebrejde de franske Sindssygelæger,
at de ere noget for hurtige med at ud-
skrive Sindssyge. Det er allerede flere
Gange forekommet, at Sindssyge, der ere
blevne udskrevne som »helbredede«, faa
Dage senere eller endogsaa umiddelbart
efter Udskrivningen ikke biet have faaet
et Tilbagefald, men endogsaa have begaaet
alvorlige Forbrydelser. Saaledes er det
kun faa Dage siden, at en som helbredet
udskreven Sindssyg indfandt sig paa Politi-
præfekturet i Paris og forlangte at faa
udleveret de Gjenstande, der vare blevne
ham berøvede ved Indlæggelsen paa An
staben. Har. fik dem ogsaa, men en
Time senere kom han igjen og forlangte
50,000 Frcs., der efter hans Sigende
skulde have ligget i hans Lommer. Da
han naturligvis fik et Afslag paa dette al
deles urigtige og urimelige Forlangende,
blev han rasende, trak en Dolk frem og
styrtede sig over Funktionærerne, af hvilke
han saarede fem haardt. En Sjette red
dede sig ved at slaa den Sindssyge til
Jorden med en Ildrager.

Tidligere forekom den Slags Optrin
ikke, thi den Gang begav alle Sindssyge
sig temmelig regelmæssigt til Papa Grévy
i Elysée for at forebringe ham deres for-
virrede Anliggender. Men i Elysée var
der truffet alle Foranstaltninger til strax at
fange dem og føre dem til en Sindssyge-
anstalt. Grévys Efterfølger kan ikke glæde
sig ved den samme Popularitet blandt de
Sindssyge ; disse undgaa principielt at be
søge ham, men til Gjengjæld anrette de
alle mulige Ulykker andre Steder.

derefter deres Tak for Foredraget ogderes Glæde over, at Staten havde
ansat en Konsulent i Frugtdyrkning,idet de fremhævede den store Betyd-
ning, Frugtdyrkningen kunde faa.

Formanden, Proprietær Schmidt,
Skæringmunkgaard, meddelte, at der
til Landboforeningen var sket en Hen-
vendelse fra Aarhus Byraad angaaende
en daglig Fart paa Kalundborg. Han
udtalte sin Glæde over, at der var
sket en saadan Henvendelse; der var
jo saa mange Omraader, hvor Byen
og Landet kunde arbejde sammen.
Sagen var af stor Vigtighed.Gaarde jer Elgaard, Søften, og Over-
retssagfører Høegh Guldberg udtalte
udtalte deres ubetingede Tilslutningtil en saadan Rute, der vilde have den
største Betydning.

Kjøbmand Broge takkede for disse
velvillige Udtalelser. Han havde fryg-
tet for, at Landboforeningen ikke vilde
tage saa ivrigt paa Sagen, og uden
den kunde Sagen næppe fremmes.
Han var derfor glad over de faldne
Udtalelser. Jyderne vare nøjsomme
og stillede ikke store Fordringer, oghan haabede derfor, at de maatte faa
deres Ønske opfyldt, naar de endeligfremhævede dem paa en indtrængendeMaade. Det vilde have den største
Betydning, om man kunde opnaa Til-
slutning fra Kammerherre Liittichau.

Formanden foreslog at vælge Gaard-
ejer Elgaard til Delegeret.

Høegh Guldberg anbefalede at vælgetillige Formanden.
Efter nogen yderligere Diskussion

valgtes som Delegerede Formanden og
Elgaard samt som Suppleant HøeghGuldberg.

Mindretallet dog ikke skjønne, at det
er absolut fornødent at gaa den Vej,
som Lovforslaget anviser. Man kunde
jo f. Ex. omdanne et af de bestaaende
Statsseminarier til et Kvindeseminarium.

Dønnergaard.
Ved nærmere Undersøgelse har det

i Følge »Mrgbl.« vist sig, at Dønner-
gaards Underbalance i 0usager Brugs-forening hverken er 7 eller 9000 AG,
men derimod 14,000 .)G Paa den
nylig afholdte Generalforsamling blev
det vedtaget, at der ikke skulde gjøresAnsvar gjældende mod Revisorerne,
men at Underbalancen skal fordeles
paa Medlemmerne med 40 .46) pr.Mand. Som Formand i Skovholm
Tyreforening er Dønnergaard rejst med
en Kassebeholdning af 550 AG For-
eningens Tyr stod heldigvis ikke op-staldet hos ham og er derfor i Behold.
Han har endvidere kort før Høst flere
Steder paa Kredit kjøbt Sæd paa Roden ;
Sæden har han høstet og solgt, men
Pengene har nan selv beholdt. For
en Ven havde han i Kommission at
kjøbe en Skimmel og havde dertil
faaet overleveret 1000 AG, men Man-
den har hverken set Skimmel eller
Penge. Efter hvad der til Dato er
oplyst, har Dønnergaard bedrøvet sine
Venner for et Beløb af 30 a 35,000 AG
En Del af hans Underbalance skriver
sig allerede fra Tiden før hans An-
holdelse. _

Det store kgl. Bibliothek
har i Følge den af Bibliothekar Chr.
Bruun udgivne Beretning for Finans-
aarene 1889þÿ  90 og 1890þÿ  91 haft en
Forøgelse i førstnævnte Finansaar af
8490 Bind, 2677 Viser og Sange,697 Kort og lithograferede Arbejder, i
sidstnævnte Finansaar af 9353 Bind,
3072 Viser og Sange, 712 Kort oglithografiske Arbejder foruden den af
Boghandler Wroblewski kjøbte Samlingaf ca. 30,000 Viser.

Det 14 skandinaviske Natur-
forskermøde

afholdes i Kjøbenhavn i Dagene fra
Mandagen den 4. til Lørdagen den
9. Juli inkl. Foruden Fællesmøderne
vil der som sædvanligt blive afholdt
Møder indenfor de enkelte Sektioner,
af hvilke man agter at foreslaa dannet
følgende : en for Mathematik ogAstronomi, en for Fysik, en for Kemi,
en for Farmaci, en for Mineralogi ogGeologi, en for Botanik, en for Zoologi,
en for Medicin, en for Fysiologi og
Anatomi. Hvem der ønsker at deltagei Mødet, maa inden den 11. Junimelde sig med Anghelse af Stilling
og Adresse samt af den Sektion, i
hvis Arbejder han ønsker at deltage,til en af Generalsekretærerne (forDanmark Dr. Haldor Topsøe, Kjøben-havn V.), saavidt muligt ønskes sam-
tidigt anmeldt de Foredrag, som tør
paaregnes i de forskjetlige Sektioner.
Æmner, som agtes fremsatte til Diskus-
sion i Sektionsmøderne, maa anmeldes
hos den danske Generalsekretær inden
den 15. Maj, for at de i betimelig Tid
kunne blive offentliggjorte. Mødets
Bureau, hvor Medlemskortene løses
mod Betaling af 10 AG og al fornøden
Oplysning meddeles, vil blive aabnet
den 1. Juli i den polytekniske Lære-
anstalt.

Sjældne Fugle.
Et Exemplar af Kolbeanden

(Fuligula rufina)þÿ  en smuk gammelHanþÿ  er i bølge »Dgbl.« den 15. ds.
bleven skudt paa Fclsker Rev, lidt sydfor Rødvig. Denne smukke And til-
hører mest de østlige og sydligeLande og er navnlig udbredt over
Middelhat slandene og ved Mellemasiens
Saltsøer, i Mellemtyskland er den
temmelig sjælden, og i Nordtysklandhører den til de sjældneste Dv'kænder.
Her i Landet vides den ikke hidindtil
nted Sikkerhed at være truffet. Dagen
før blev omtrent paa samme Sted
skudt en Hun af Stellers And (Sielieria
dispar). Denne Art, hvis Hjem er det
nordlige Asien og Amerika, hører
ligeledes til vare sjældneste Fugle, idet
der kun kj endes tre Exempler paa
dens Forekomst her.

Å? 13.

Dansk, Tysk, Engelsk,
Fransk,

dobb 09 enk Bogholderi, V exelret,
Regning. Skønskrivning. Korrespon-
dance. Stenografi etc Undervisning

Aarhus Handelsinstitut.' r Friplads paa de samlede
Kursus haves.

Norsk Fuglevildt.
Mit store

iporterct,
smukke Lager, direkte

anbefales til billigste Pris

"45)
Oscar Henning,

Skolegade.

Hovedstadsbreve
til

Jyllandsposten.
Kjøbenhavn. 21. Januar.

Hvad man end vil mene om Næ-
mgsloven af 1857 þÿ  og nu til Dags

er der næppe ret Mange, som mene,
at denne Lov i alle Punkter var hel-
dig þÿ  kan det ikke nægtes, at den
hor bidraget Sit til at lære de af den
ramte Samfundsklasser at lægge Energi
i deres Arbejde. Ikke mindst gjælder

de senere Aar om Haandværkets
Det var næppe strax al-

hvilken

det i

Udøvere.
mindelig anerkjendt at dem,
Fare der truede dem ved den af
Næringsl iven givne Frihed, og det
kunde heller ikke strax føles. Da det
tøltes, var det heller ikke strax, at

man tog sig sammen til tælles Ar-
bejde, og egentlig har tørst i den
sidste halve Snes Aar Sammenslut-
ningstanken faaet noget større Fart og
begyndt at sætte Liugt. Men paa eet
Punkt begyndte man allerede tidlig at
virke tor fælles Interesser, og det var
det rent velgjørende Omraade, Under-
støttelsen af de Gamle og Svage inden-
tor de enkelte Fag eller det samlede
Haandværk. Paa dette Omraade er
der i Haandværkerstanden i hele
Landet virket ganske overordentlig
Meget i den nyeste Tid, og der gives
snart næppe den By, som ikke har
sine Haandværkerlegater og Haand-
værkerstiltelser, tilvejebragte dels ved
Bidrag af Haandværkerne selv, dels
ved Basarer og Fester, foranstaltede i
dette Øjemed af Foreningerne eller
enkelte Mænd. Et ganske godt Exem-
pel paa, hvor Meget der i denne Ret
ning paa forholdsvis kort I id kan
udrettes, afgiver et i disse Dage
fejret Jubilæum for den kjøben-
hivnske Smedemesterfortnings F; r-
mand, H '. A. kV. Holm. Det er 25
Aar siden, at han blev Oldermand, og
v.-J en Fest i Mandags i Haandvær-
kerforeningen til Ære for Jubilaren,
mindedes der om, at da han overtog
S-: edemestertoreningens Ledelse,
hele d>.ns Formue den saire beskedne
Sum 144 Æ ; nu ejer Foreningen c.
50.0C0 JGc, dels aiaragte i en Stif-
telse for gamle, trængende Smedeme-
stre og disses Enker, dels i andre
Midler, og foruden at den ser sig i
Stand til at yde de Gamle Husly og
anden Hjælp, kan den hvert Aar ved
Juletid uddele 5þÿ  600 At Det maa
indrømmes, at det er et smukt Resul-
tat af 25 Aars Virksomhed paa Vel-
gjørenhedens Omraade, og kan man
blive saaledes ved, vil det med Tiden
aunne blive til noget Stort. Men
dette ene Lxempel kunde sagtens sup
pieres med Hundreder rf andre lige
saa slaaende, og det er o, saa kun
fremdraget som illustrerende for den
Broderskabsfølelse, der trods Lavs: aan
denes Løsning endnu sammenknyttes
og forhaabentlig til alle Tider vil sam
menknytte Haandværkæts Udøvere. Det
er paa dens Bevarelse og dens Ud-
strækning til alle for Haandværket som
Helhed eller de enkelte Fag fælles
Onmader, at Haandværkets Fremtid
for en væsentlig Del beror. Det gjæl-
der for det, som for alle Kæmpende,
at hvad den Enkelte ikke formaar, det
tormaar alle de enkelte Personer, naar
de samle sig til fælles Forsvar,

Siden Talen her er om Bestræbe!
ser for Haandværkets Fremme, kan
Opmærksomheden henledes paa et
Selskab, der oprindelig har stillet sig
en særlig Opgave, men som efterhaan
den er kommet næsten ganske bort
fra den for at virke paa anden Maade.
Det hedder Præmieselskabet for den
mosaiske Ungdoms Anbringelse . til
Kunst og Haandværk, og Titelen angi-
ver dets egentlige Bestemmelse. Om
dets Oprindelse faaes ikke Oplysnin
ninger i de almindelige tilgængelige

Breve fra Jylland
til

Jyllandsposten.
X Randers, 22. Januar.

En lokal Dyrlægeforening for
Randers og Omegn

blev paa et for negle Dage siden paaMartens Hotel afholdt Møde af Byens ogOmegnens praktiserende Dyrlæger stiftet
med det Formaal at fremme Standens
Interesser og navnlig et godt kollegialtForhold samt til indbyrdes gjensidigPaavirkning og Udvikling for Med-
lemmerne i faglig Retning, hvortil der
for Tiden cr særlig Aarsag lige over
for den store Betydning, vor frem-
skredne Husdyravl har faaet, hvorved
der nu niere end nogen Sinde tidligere
er fremkommen en Mængde store og
vigtige Opgaver for Dyrlægestanden,navnlig til Bekæmpelse af de mange
forskjetlige Sygdomme, som ved den
rationelle Husdyravl have faaet saa
stor Betydning for Landmanden. For-
en ngen dannedes med et begyndendeAntal af 23 Medlemmer, og til Besty-relse valgtes Dyrlægerne SchiellerupRanders, Formand Christensen, Ørsted,
og R. Møller, Faarup.

0 Lemvig, 22. Januar.
Isen

har nu lagt sig over hele Fjorden, ogal Fart her paa Byen med Sejl- ogDampskibe maa foreløbig betragtes
som sluttet. Fiskeriet paa Fjorden er
hermed Slut; indtil de sidste Dage har
der dog været fanget en Del Fjord-torsk, der betaltes med gode Priser,
men det er forbi. Ligeledes har der
været fanget en stsr Mængde Vild-
ænder, saa længe der var aabent Vande,hvilke solgtes her til en Pris af
75þÿ  80 A pr. Stk. Isen giver dog
mange Arbejdsfolk i denne sløje Tid
nem Adgang til at komme paa »Stang«,
og det er undertiden siet ikke ubetyde-lige Kvantiteter af Aal, der bringes ud
deraf. Skjønt Vinden hele Ugen har
været østlig, har Fiskeri for Kystenikke været til at drive, da det har blæst
for stærkt; i Gaar vare alle Baade ude,
men Udbyttet var kun ringe.

DAGENS SPØRGSMAAL
Aarhus Landboforening.

Aarhus Landboforening afholdt
Gaar Eftermiddag Kl. 1 Møde paa
Raadhuset i Aarhus.

Statskonsulent Riedell holdt Fore-
drag om Havefrugtdyrkningen. I tid-
ligere Tid fandt Afsætningen af Have-
frugt nærmest Sted in lenfor den nær-
meste Omegn, men deri var i de se-
nere Aar foregaaet en Forandring, idet
Havefrugten var begyndt at blive en
almindelig Handelsvare, for hvilken der
var store Markeder. Samtidig dermed
maatte man slaa ind paa en helt anden
Fremgange maade, hvis man vilde have
et godt Udbytte af sin Frugthave. Den
første Betingelse herfor var med Hen-
syn til Træfrugten þÿ  for Bærtrug-
tens Vedkommende kom det mere an
paa en god Kulturþÿ  , at man valgte
nogle ganske faa Sorter, men af de
allerbedste, der gave i rigelig Mængde
en god Handelsvare. Ved Excmpler
oplyste Taleren, hvor stor Forskjel, der
kunde være paa Udbyttet af de for-
skjellige Sorter, hvilken Forskjel yder-
ligere forøgedes derved, at en Del
Sorter først bar i en temmelig sen
Alder. Man maatte desuden i en
Frugthave have et passende Forhold
mellem Dværgtræer og Træer paa Frø-
stamme. Behandlingen at Træerne var
ikke ens i hele deres Liv ; i den første
Periode gjaldt det om at skafle Træet
uhindret Væxt; dertil hjalp Jordbehand-
ling, Jordforbedring, Afledning at
Grundvand, aarlig Bearbejdelse at Jor-
den _ pladsen mellem Flugtstammerne
burde benyttes til Køkkenplanter þÿ  
og fremfor Alt Beskæring; Beskæringen
burde i denne Tid gaa ud paa at
fremme Træets Væxt, hvorimod den
i den følgende Periode skulde tremme
Frugtsætningen. Man maatte ikke for
Behandlingen af Træets overjordiske
Del forsømme Behandlingen al Rod
massen ; her hjalp Reolgravning, hvor-
ved Dannelsen at Rodtrævlerne ireni-
medes, og naar man saa det følgende
Aar lagde Gødning i Reolgraven, vidste
ma:i, at Gødningen vilde komme
Træet fuldt ud til Gode. Hvad Bær-
frugter angik, skulde de hyppigt be-
skæres ; en Gren maatte ikke blive
over þÿ 3   4Aar gammel. Bærfrugterne
vare meget taknemlige lor flydende
Gødning. Til disse almindelige Reg-
ler for Frugtdyrkningen kom en hel
Del specielle. Kunstgødning var al
stor og god Virkning i Lrugtdyrknin-
gen. Tilsidst indskærpede 1 aleren, at
man ved Anlæget af en Frugthave
burde søge kyndig Assistance.

Gaardejer Elgaard, Sølten, Over-
retssagfører Høegh Guldberg, Kjøbmand
Hans Broge og Plantør Hansen udtalte

UDLANDET.
Forbrydervenlighed.

(Eftertryk forbydes.)

Del saakaldte »Forbedringssystem«inden Fængselsvæsnet har visselig og-
saa andetsteds affødt mange og store
Urimeligheder, men i Amerika mere
end nogensteds, og en Jurist IV. P.
Andrews har derfor ogsaa foretaget sig
at afsløre en Del af Daarskaberne.

Han mener, at det dog slet ikke
vir saa galt, naar endog vore nærme-
ste Forfædre fandt, at Straf burde

re noget Ubehageligt, der ikke
gjorde Opholdet i Fængslerne ind-
bydende og attraaværdigt, ikke gjordeForbryderens Liv mange Gange be-
hageligere end det, de ærlige Fattigei Samfundet leve. Saadan som det
er blevet i al Fald i visse af Amerikas
Stater, siger han, vil man kurere
Brutalitet og Lediggang ved at holde
den dovne Slyngel og Vagabond i
luxuriøs Dovenskab. Man giver ham
et bedre Hjem end han nogen Sinde
har haft, »et Frugtmaaltid hver Lør-
dag«, et »Musikkorps« og Neger-
sangere til at slaa ,Tiden ihjel for
ham. For at forædle hans Aand
giver man ham »Lejlighed til at lyttetil de bedste forhaandenværende Fore-
læsere«, og man skaffer ham Adgangtil at høre »Orkesterprogrammer« samt
»Tenorsoloer« og »Pianosoloer« til
Atvexling med en Forelæsning »om
Filantropi og en anden »om Teneriffa«,
hvorefter hele Forestillingen slutter
med »en illustreret Forelæsning og et
Vokalprogram af Fængselskvartetten«
Alle disse skjønne Adspredelser skrive
sig ikke fra Forfatterens umenneskeligeFantasi, men fra Massachusetts Fæng-selskomitees Indberetning om disse
»ulykkelige Venner«, hvis Spiseseddeli Følge samme Kilde omfatter »det
Bedste, som Markedet kan præstere«,
saasom Tomatsuppe, Bouillon, bagtFisk med Sauce, Kartoffelbudding,
sprængt Kjød med ÆbU sauce, Ingefær-brød, Svedsker og Ost, The og Kaffe
med Mælk og Sukker, Frugt ogKakao«. Ulykkelige Venner 1 De
vilde jo være at beklage, hvis ikke
»Unge Mænds kristelige Forening«besøgte dem Juleaften og gav dem
»farvetrykte Julekort«, eller hvis ikke
» Damernes Blomstermission « den 1 7 Juni
gav hver af Fangerne en Blomster-
buket til Modtagernes store Glæde
eller om der ikke strømmede Gaver
ind af »Skjønliteratur og andre Bøger«til Bibliotheket. De maa jo dog ogsaahave nogen Belønning for at have
øvet Mordbrand, voldtaget uskyldigeKvinder, gjort Indbrud for at stjæle,

yngre Australien, hvis Oprindelse dog I jer en Forbryderkoloni. Men Amerika oinClSSyGopviser flere Mord i Forhold til Folke-
tallet end nogen anden Stat paaJorden, skjønt en hel Mængde Drab
slet ikke officielt tælles med. Heller
ikke gjælder den Indvending, at det er
Emigranterne, som opføre sig saa lov-
løst. Amerikanerne erkjende selv, at
baade Tyskerne og Skandinaverne ere
meget fredelige. Italienerne ere kun
undtagelsesvis voldsomme, naar deþÿ  
sont ofte sker þÿ  behandles ilde ogmed Haan. Statistiken taler godt for

for Øjeblikket meget levende med Spørgs-
maalet om den franske Lovgivning paa
Sindssyge-Omraadet. Anledningen til denne
Diskussion har en ung Piges Hændelser
givet.
hold til en Lægeerklæring bleven anbragt
i en Sindssygeanstalt af sin Familie. I
Anstalten viste Uun efter Lægernes Me-

Indlandet
Medicinsk Embedsexamen.
Fredagen den 22. Januar: S. M.

Hvilsom og C. P. H. Kjarbye »Lauda-
bilis«.

Statsseminarium for Kvinder.
Om Lovforslaget om Oprettelsenaf cn Statsskole lor Kvinders Uddan-

nelse til Lærerinder foreligger der Be-
tænkning fra det af Landstinget ned-
satte Udvalg med Rosenørn som For-
mand og Sthyr sont Ordfører. I Ud-
valget har der ikke kunnet opnaasEnighed om Lovforslaget.Flertallet (Bjerre, Jacobsen, Lybye,Rosenørn og Sthyr), som ønsker Lov-
forslaget vedtaget, har ganske vist haft
nogen Betænkelighed ved de store
Bekostninger, sont Lovforslagets Ved
tagelse vil medføre. Efter Flertallets
Mening bør Omkostningerne ved
Seminariets Oprettelse ikke overstige
370,000 AG

Mindretallet (S. Jensen og Th.
Nielsen) kan fuldt ud erkjende, at
Staten hidtil har gjort for Lidt for
Kvinders Uddannelse til Lærerinder.
Den eneste Udgift, som Staten har
ved Lærerindernes Uddannelse, er
15,000 aarlig, der blive uddelte i
Portioner til de mest værdige ogtrængende al dem, der forberede sigtil Lærerindeexamen. Det forekommer
Mindretallet, at der først og fremmest
hør ydes et betydeligt større aarligtTilskud. Selv om man imidlertid
maatte mene, at en Statsskole for
Kvinder vil være en Fremskridt, kan

Jylland.
Gave fra Kongen

Hs. Maj. Kongen har i Følge»Koldpst.« gjennent Intendanturen tor
den kongelige Civilliste tilstillet det
historisk antikvariske Selskab i Kolding
en Gave at 100

Socialisterne i Aarhus
holdt i Fredags Aftes ct Møde, der 1
Følge Demokraten var talrigt besøgt,
og paa hvilket følgende Resolution an-
gaaende Kandidatspørgsmaalet ved det
kommende Folketingsvalg vedtoges :

»Partiet udtaler som sit Ønske,
at der ved det foresiaaendc Folke-
tingsvalg opstilles en Socialdemokrat
i Aarhus Amts 2. Kreds og anmo-
der Agitationsudvalget for 7. Distrikt
til i Henhold til Forbundlovenes HH
34 og 6 at konferere med Hovedbe-
styrelsen cm Sagen.«1 Følge Aarhus Amtstidende vil et

udbredt Forlydende vide, at der ved
denne Lejlighed var tænkt paa at opstille Sagfører Vald. Christensen, men
at denne nok ikke var radikal nok.
Bladet mener, at det radikale Venstre

Paris.
Den parisiske Presse beskæftiger sig

Hun hedder Dourche og var i Hen-

Kjøbenhavns Befolkning mindedes
i Gaar om Hertugen af Clarences Be-
gravelse derved, at der fra ikke saa
faa Huse paa riovedruten og fra Skibe

Havnen flagedes paa halv Stang.
Dette ."sorgens Tegn saaes ogsaa paa
de to store Studenterboliger Regensen
og Borchs Kollegium og vakte, indtil
man fik Aarsagen at vide, Gisninger
om, at en eller anden Berømthed af
Universitetsverdenen var afgaaet ved
Døden.

Influenza og Kjødkontrol.
Kjødkontrolstationen i Havnegadei Kjøbenhavn, der er etableret at Hen-

syn til de indgaaende Skibe, har fore-
løbig standset sin Virkomhed. Paa
Kontorets Dør er i Følge »Av.« op-
slaaet en Plakat: »Lukket paa Grund
af Sygdom«.

P ræmieselskabet havde mange  midler 
i 1800-tallet, og kapitalen, som var 
sat i obligationer, kastede godt af sig. 
Desuden fik man legater efter arvebe-

stemmelser, som præmieselskabet skulle be-
styre, og det var ikke ubetydelige midler, som 
man kunne uddele. Legaterne var:

Israel Lion jr.s legat. Israel Lion var død i 1834, og 
det bestod af 5.000 rigsdaler,  der blev uddelt 
til handlende.

Glarmester L.F. Kolling og Hustrus legat blev 
stiftet i 1875 og blev givet som lån til håndvær-
kere, der ville etablere sig som selvstændige  
mestre.

Justitsråd Simon Aron Eibeschütz og Hustrus 
Legat indgik i 1878 i selskabet og blev bl.a. gi-
vet til jødiske ugifte kvinder og enker, som ville 
nedsætte sig som handlende, og til unge jødi-
ske håndværkssvende, der ville etablere sig som 
mestre. Fra 1898 blev legatets fundats ændret, 
så man kunne give til rejselegater til kunstnere 
og håndværkere.

Moritz G. Melchior og Hustrus legat var givet 
af grosserer Melchior, der fra 1852 til 1884 var 
administrator for selskabet. Det var Moritz G. 
Melchior, der ejede boligen Roligheden, hvor 
H.C. Andersen yndede at komme. Legatet over-
gik i 1885 til selskabet og blev givet som lån  
til handlende.

D.N. Davids og Hustrus samt Børns legat. Disse legater blev 
i 1986 samlet under betegnelsen Fælleslegatet, og formuen 
var samme år på godt 1 million kr.

 Man besluttede i selskabet at inddrage nye støtteom-
råder, måske fordi færre læredrenge og svende behøvede 
støtte. I 1857 bad rabbiner A.D. Cohen, der havde ansvaret 
for de slesvig-holstenske menigheder, om støtte til jødiske 
læredrenge i hertugdømmerne. Selskabet besluttede i 1858 
at støtte projektet med 300 rigsdaler. Rabbineren var i øv-
rigt en flittig forfatter, der blev kendt for bøger om krigene i 
1848-1851, ikke mindst bogen Krigen I Årene 1848, 1849, 1850  
og de Faldnes Minde.

 Også den jødiske drengeskole fik støttebeløb. I 1883 blev 
der bevilget 1.200 kr. til uddannelse af drenge i håndværk. 
Som følge af det beløb fik Nathaniel Nathan, der var i murer-
lære hos murermester Wienberg, 150 kr. årligt, og en  Nathalius 
Levy fik samme beløb som læredreng hos snedkermester 
Knudsen. Man støttede også Det tekniske Selskab, Køben-
havns Lærlingehjem, Københavns Håndværkerforening og 
en lang række kunstnere og håndværkere med rejselegater 
og andet. Blandt modtagerne var keramikeren Axel Salto og  
musikeren Michala Petri.

Nye
modtagere
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P ræmieselskabet nød godt af, at landets 
mest betydningsfulde erhvervsfolk sad 
i bestyrelsen. Derimod var det først 
omkring Anden Verdenskrig, at man 

rekrutterede håndværksmestre til bestyrelsen. 
Det vil føre for langt at omtale alle de vigtige er-
hvervsfolk, der gik ind i selskabet, hvoraf de fle-
ste vedblev at arbejde for selskabet i mange år. 
Der er dog grund til kort at hæfte sig ved  Louis 
Meyer (1843-1929), hvis onkel Moritz Melchior 
havde været administrator 1852-1884. Louis 
Meyer fik en købmandsuddannelse hos netop 
sin onkel Moritz, og han beskæftigede sig med 
sukkerhandel. Hans firma blomstrede, og hans 
søn Ernst blev i 1906 partner i firmaet. Efterhån-
den udvidede Louis Meyer sin virksomhed og 
handlede også med kaffe, kunstige gødnings-
stoffer og foderstoffer og købte endda en hes-
teskofabrik. Hans virksomhed blomstrede, og 
han blev fra 1910 medlem af Grosserer-Societe-
tets komite, som var Societetets styrende organ. 

 Hans søn Ernst Sally Meyer (1870-1945) gjor-
de sine erfaringer dels i faderens virksomhed og 
dels i Hamborg, hvor han var i lære i et par år i et 
kaffefirma. Derefter kom han tilbage til sin fars 
firma og arbejdede i forskellige afdelinger. Han 
må have haft et tillidsvækkende væsen, for han 
fik i begyndelsen af århundredet en række tillids-
hverv. Ikke mindst under Første Verdenskrig fik 

han overdraget opgaver af myndighederne i den forsynings-
mæssige svære situation, og ligesom sin far blev han medlem 
af Grosserer-Societetets komite og blev i 1922 dets formand. 
Mange jødiske handlende og finansfolk kom i klemme med 
Landmandsbankens krak i 1922. Banken havde en delvis jø-
disk baggrund, og mange af dets kunder kom fra det jødiske 
borgerskab. Ernst Sally Meyer tabte ikke personligt penge på 
krakket, men han var dristig nok til at sige ja til kortvarigt at 
overtage direktørposten efter krakket og efter bankens direk-
tør, Emil Glückstadts, sørgelige og tragiske selvmord. Han trak 
sig allerede efter et år fra denne post, muligvis fordi bankens 
opgave med at inddrive gæld fra skyldnere var følelsesmæs-
sigt oprivende. Han fortsatte derefter på sine vigtige poster i 
Grosserer-Societetet og trådte ind i Bankrådet. Han genind-
trådte også i sit gamle firma i 1923 og kom samtidig ind i sta-
tens vigtige kommissioner, som prægede mellemkrigstiden. 
Han var faktisk med overalt – også i internationale konferencer 
om tidens store økonomiske problemer. Kort sagt blev Ernst 
Sally Meyer en af Danmarks vigtigste personer i det økonomi-
ske spil i mellemkrigstiden, og han beskrives som vennesæl 
og med et godt humør, der gjorde ham populær i brede kred-
se. Midt i al disse aktiviteter var Ernst Sally Meyer formand for  
Præmieselskabet fra 1929.

Krigen
og flugten
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 Selskabet fortsatte sine aktiviteter efter nazisternes be-
sættelse af Danmark, men efter jødernes flugt i oktober 1943 
var situationen radikalt anderledes. På et møde blandt ad-
ministratorerne 29. marts 1944 konstaterede man, at besty-
relsens to jødiske medlemmer, Ernst Sally Meyer og Ludvig 
Trier, var flygtet til Sverige, og at også selskabets forretnings-
fører advokat Poul Meyer var væk. Man ville ikke konstituere 
nye medlemmer af bestyrelsen, så direktør Jens Toftegaard, 
der havde været administrator i en årrække, blev konstitue-
ret som ny formand, og man deponerede selskabets aktiver 
i Bikuben. I stedet for Meyer blev advokat Johan Asmussen 
konstitueret som ny forretningsfører.

 Man måtte notere, at mængden af restancer var vokset: 

”Der var 50 restancer fra december. Det udsædvanlige store 
antal skyldes utvivlsomt, at de pågældende havde måttet for-
lade landet. Da også størstedelen af kautionisterne måtte for-
modes at have forladt landet var man forberedt på, at det ville 
vise sig umuligt for tiden at inddrive restancerne. Man vedtog 
imidlertid til hver af kautionisterne på disses adresser at sen-
de en meddelelse om restancen med opfordring til snarest at 
indbetale de forfaldne renter, idet man ville meddele, at be-
styrelsen indtil videre ville se bort fra at gøre misligholdelsens 
virkning gældende og at man ligeledes indtil videre ville stille 
opkrævninger af forfalden afdrag i bero.”

Præmieselskabet nød godt af, at landets  
mest betydningsfulde erhvervsfolk sad i 

bestyrelsen. Derimod var det først omkring  
Anden Verdenskrig, at man rekrutterede 

håndværksmestre til bestyrelsen.

 Man udsendte derpå breve med opkræv-
ning, men man måtte konstatere, at de kom til-
bage med postvæsenets påstempling: ”Flyttet, 
hvorhen vides ikke.” Man gik så langt, at man 
henvendte sig til Folkeregistret for at få even-
tuelt nye adresser i udlandet oplyst, men måtte 
konstatere, at det ikke gav noget.

 Den 27. juni 1945 var der atter bestyrelses-
møde, og nu var Ernst Sally Meyer, Ludvig Trier 
og Poul Meyer vendt tilbage fra Sverige. Tofte-
gaard bød dem velkommen tilbage og udtrykte 
sin glæde. Han overlod formandskabet til Ernst 
Sally Meyer, men Meyer døde samme år, hvoref-
ter Ludvig Trier overtog formandskabet.
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