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Uovisningspolitikcn. 
nimmer-est Fdrgep 

Jnukerpartiets Konto-nett Statsniands- 
tunit paadtagee Tvilland state Tal-. ? 

Den lille Plet paa Landkartet, sont vi 
taldet SIndetjylland, hat-, ligefvm i ; 
1864, dtaget til sig almindelig Opmcetks ! 

fomhed iten sidfte Tib. Den stille,; 
iejge Kamp for perfonlig Seit-staubig- 
hed, nedatvede Rettighedet samt sprft og 
stdst Sptoget kendet man intet Side- 

stykke til anveisieds. Votdfomme Op- 
ttin hat der aldtig vieret tale am; dog 
netop denne negative Sejghed synes at 

have ittitetet »det preussiske Janketparti 
eller ialtfald en lebende Pakt af det. 
Men hvot larterligt det end maa tage 
sig ud, itemgaar det dog klart, at Me- 

ningen inderst sta hat vcetet, ikke alene 
at sont-enge den danske Befolkning fra 
Sonderjylland, men at fortrænge alt 

itse-tyst sta Grænfepraoinsetne, lauer- 

ligt fotdi Tystland selv hat af sine Un- 

detfaattet Hundtedtusindet fordelt i for- 
stellige Lande (i St. Petetsbotg alene 

mer 30.000);disfe vilde verteilet stillet 
ved en Gengeeldeliespolitik og vilde het- 
ned komme i en trittst Stilling. Den 
aabne Trudiel ifaa Henseende fta den 

Istettigste Minister, Grev -Thnn, flog da 

ogfaa ned iorn et Lyn i Tyikland og det 

er vel bekendt, at de to Kejseie hat plejet 
perfonlig Kotieipandanee desangaaende. 
Ogsaa fra hollandkom et Vink i samme 
Retning. Rusland farblev tat-I; men 

denne Tavöhed iynes nu Tystetne flet 
ikke am; der kan lnte meget dag den, og 
det stecke Rusland hat ikte til Vane at 

dtnge mange Ord, naat det kam-net til 
en Afgstelir. Udpisningetne ita disie 

spraniedikfttiktez hat-esx man der-for ixkesz 
- 

giere am. Indakedes stiller det sig 
derinwd apan det lille Das-nach Der 
dehaoede man ja itte at ftygte, thiFtygt 
herste- det i Tystiand. Ophavssnanden 
til den betygtede preusfifke Udpisningö- 
politik —- om det er Keiseren sein ellet 
en af hans Minisite — hat fta istsi af 
neppe anet, at Folget-te stulde blioe saa 
Iidtteetkendr. J Oanmatk et det, sont 
tidligeie meddelt, Folket i sin helhed, 
der hat stillet fig i Breichenz dag itke i 
Danmark alene; men ogiaa I Norge og 
Saerige roter sig en mægtig Beoregelse 
isamme Retning. Paa det ieneste hat 
flete ivenste Blade taget Otdet for at 

hiælpe Danmatk i den uiige Kamp. 
Blandt andre Blade hat ,thad Alle- 

handa« en tangere Artikel, sum endet 

saaledeö: 
»Vi Soenstere kunne ikke give var 

Sympati for de faa ureticetdigt behand- 
lede Danstete et kraftigere Udnyt end 
ved at bringe pkonomiste Prrssionsmids 
let i Anvendelse overfot de kontinentale 
Germanet.« 

Dgiaa t feer Tystland hcevet det sig 
i den itisindede Presse et Namasttig, 
netop af denne Grund. Jiæt hat »Ver- 
linet Tageblatt« dtaget statpt tilfelts 
mod Herr v. Röllen J en Artikel iak 
kakt Tid siden aittyktes Genpatten af et 

Farreiningsbtev fra et Firma i Aas, 
Notge, hoori der fptlangtes Opgst til 

—Nytaat, da man ftetntidig vilde fsge 
Fortetningsforbindelfet udenfot Tin- 
land. Hertilfsjet det tyste Blad fal- 
gende katattetististe Slutningsbemterk 
ning: »Herr. v. Kollet staat med knyitet 
Næve mod Fluer og tnuier derved Ra- 
detne i oott eget Has. Hvotlrenge dog 
endnn stal den Heere have Lov til at 

ekspetimentete iPolitit?« 
Medens nn en overvejende Pakt af 

den tyste Niggdag faint Stnrstedelen cii 
det taske Falk, iocn fer sin Handel ttuet 

paa Livet, misbilliger Udvisningspklitk 
ken, er dog entelte Osganet, deiiblantt 
V Hmarckbladet »Neuesten Nachrichicr,« 
iom itte tan finde Ord staipe not til at 

haane Sandeijydernes Sag. Saaledes 

indehaldet det næpnte Blad en Attikel, 
hvot der paa Jesuitmaner tlages over-, 
at man itte et i Stand til at ndviie 
«saadanne Agitatoket forn Landdags- 
mand handfemNsmmIlln Man 
Intde imidlertid, udtalet Biadet, tiltale 

dem fvm styldige i Forfsg paa ved An- 
vendelse af ydre Magtnudler at løsrive 
Slekvig fra Preuser og fom Sandanne 

anklage dem for Hsjfarrtederi. Ganste 
vift kan der selvfplgelig ikke viere Tale 

Fosn at fsge at anvende Domstolene til 

politiste Øiemed, men under en Nod- 

omgetilstand burde Inan, i det mindste 
til Vestyttelse af Riget og Fadrelandets 
Fred, anvende de geeldende Love i en 

faa vidtudsirakt Grad og paa en sak- 
energist Maade sum mutig.« 

Ja, trods den truende Handel-Blon- 
flitt hat man det Sakiyn, at det Ham- 
bukgste Handelskammer i sin Anstu- 

retning kan fremkomme need folgende 
Uforstamtnethed: »Handelsforbindelserne 
med Danknark ere i den sidste Tid des- 

merke blevne noget forstyrrede ved den 

Forbittelie, der er vakt i dette Land paa 
Grund af Udvisningen af nogle Dan- 
stere fra Nordstesvig. Allerede den 

Kendsgerning, at talkige Danlkere ded- 
blioende nyde et gerne ydet Grestevens 
stab i Tystland, maa for enhoer «rolig 
Dammes-de levere Bevig for, at det ved 

denne Fothaldsregel ikke drejer sig om 

en fjendtlig Handling mod Danskerne 
sont faadanne, men otn et Forsvar mad 

politiste Rumlerier (,,Tkejbereun «). Vi 
ncere den Tillid til det danste Falls 
sunde Sans, at det ikke vil overvurdere 

Tildtagelseknes Betydning, og at der 

snart vil indmede en fuldkomtnen Be- 

r«ligelse·« 
»Flensborg Apis« bemcrker herrit: 

Udoigningen af »nogle Danfkere« er, 
sont man fer, iog for sig den ligegyldig- 
sie Ting af Beiden for de hamdurgste 
Grosfeterr. Den danste Befplkningc 
»funde Sans« vil ogfaa forsiaa at pur- 

dere denne Udtalelie rigtlg. Som man 

ser, haabe de hasndnkgste Grosfekere 
Weils-s skegzstqkwnwsszs ri- NEW- 
htre nehmen ander danste Fett stnl 
vcnne sig des-til og betragte det sont ,et « 

Fokfvar mod politiste anlerier,« det : 

oil stge nwd den danst-slesvigste Befolk- 
nings Handelfe af sit ModerömaaL 
Sknlde noget vere egnet til at stade : 

Hamburgs handel paa Danmark, da « 

maatte det viere denne topmaalt ufoks » 

stammedeFornærmelse, som den officielle f 

Repreefentation for Hamburgs Handele 
stand i Juletiden ndstynger mad det dan- 

ste Falk. j 

Tit-streitende. 

Nyä afdsde Dingley bar eftetladt 
sig et start Navn iAmekikas Lovgivning. 
Det sidste Loofoxstag« han syslede med 
kokt spk sin Dsd og fom nu spges viru- 

liggjvrt, vil bringe hans Navn viden 
om. Hufets Udenrigskomite hat nems 

lig briluttet at indftille til detqgelie 
Foiilag til Beflukning om, at Prcesivem 
ten bemyndiges til at tradeanderhand- 
linger med Regekingeme for de vigtigste 
Ssiqrtsmqgter med det Formaal at faa 
optaget iiatetnational Lov Bemmmelfe 
am, at under Kkig stal alle Vater i Skib 
i cum SI, naak de ikke er Konttabande, 
væte unvtaget for Øselæggelfe elle- 

Bestaglaggelfe fra de ttigsptende Mag- 
ters Side. 

Pa-« ertu 

Fire Posifstete foklod Bonaventuka 

Island, Kinnan i Totsdags used Po 
stenien lille Brud. Da de naaele, 
hvad de tkvede var fastJs, forlod de 
Banden. Til veres Skræt opdagede 
ve, at det var ethfiage. En steck Vind 

opsiod, og de site Mænd blev drevet til- 

sos. Sir Louis H. Davies, den kann- 

dtste Flaademiaister, som nu er i Wash 
lmgwn, hat gioet Ordre til, at alt, 
Horn guts kan, man blioe gjott for at 

redde dem. 

Columbusss Leistung-v 
Den spanste Hiælpekrydfet Girqlda, 

en fothenmnnde amerikanst Lystyachk, 
ankam i Toidqgö med Chtinapher Col. 
umbus’s Lis, som modtoges med konse- 
lig Sslm og bifattes i Kathkqulkitken. 
til et Maasoleum i deite Oiemed tun 
blinkt-pag en Gang i Its-mildem 

Fatlig Situation. 
Sasoæ 

Tysllaud staat chnne Plads lontra 

Englanng Te Fokcneve Statet. 

J det politiste Lin er det sanfte-W 
paa Fothaand at udsige, hvotsta Brand- 
faklelen i det asgsrende Øjeblik vil blive 
slynget nd. J sin Tid mente man, at 
det nrientalske Spøkgsmaal var et hejsi 
fatligt Emnez saa kom der dtændbate 

Sager op i Kinn; detester vare de assi- 
kanske Forhold et kildent Punkt. Nu er 

der sket Ting paa Samen-erne, som kan» 
udvikle sig til hnad del skal varie. Sagen 
et i Korthed denne: 

Den Bl. December 1898 erklærede 

Højestetels Jastittanus paa Sumoa 
Malietoa Tanus valgt til Sa- 
moas Konge estek asdpde Klang 
Malietoa; Tamatesa valgt til Vice- 
konge, og at Mataasa ikke tunde 
komme isBetragtning. Den engelfke 
ag amerikanske Konsul samt Kommnm 
døtekne paa det tyfke Ktigsskib »Fall« 
og det engelske Krigsftib »Potpoin« 
foihandlcde med den tyske Konsol, som 
nagtede at anerkende Valget as Matte- 
loa Tanus. Den omtalte Mataasa par 

menlig Tysketnes udvalgte Kandidat. 

Ilytaatsdag kom det til Sammenstod 
melletn de to Thronprcetendentets Til- 

haengetez Mataasa sejkede og tog til 

Fange 500 as sine Modstandere. J 
Deres Kvide toge Malietoa Tanne, den 

tyoalgte Konse, samt Vieekpngen og 
Dsjesietets Justitiatius Tilflngt om 

bokd paa det engelske Kkigssktb. Ma- 
raasa med sin Stake plyndrede og brcndte 

Imkring paa Plantagetne og Idelagde 
apia. .v-Engelste Mattosee maatte stets 
is IFle T sc! cse lässt-OR Zütgkuuh 

Nu lnlkede den tyste Konsul Hsjeste- 
ret. Hatt og Byraadets Ptæsident, en 

ystssbt Dr. Rassel, ertleekede sig sok 
rette Myndighed at vate. Den ameri- 
Ianske og den engelske Konsul appellecede 
il Kommandsren soc det engelste Rings- 
kib ,Potpoin,« satn landsatte flere 
Natinesoldatek; under Bestyttelfe as 
)isse tog Jusiltiatius i Hsjesteket alter sit 
Siede, og del engelske og amerikanske 
Flag hejstes over Hosesteretsbygningem 
Men sor at komme saa vidt, inaatte DI- 
rene til Højefterets Lokaler spranges 
ned Magt og »Myndighedetne« kastes 
id. 

Flaadedepattementet i Washington 
jak sotbetedt Otdre til straks at assende 
Bantsetkrydfeten »Philadelphia« til Sa- 
noa. ,,Pl)iladelphia« er netop kommet 
il Satt Diego, Cal., sra Acapulco. 

Tre engelske Kkigsslibe stal afgaa til 
Samoa, og et amerikansk Krigsslib 
lommer fra Honolulu nl Samoa. 

At en saadan Kasaftrote eaner sig til 
til at satte ondt Blod i Gemyttetne, er 

In Seh-folgt At det tyste Patti paa 
Dei-ne hat begaaet Opergteb, er udeniot 
al Tvivl; men havde det væket en mindre 
Magt, som hat-de sat Tyskerne paa Den-, 
slulde man nok saa at se hoilke veeldige 
Fotanftaltninger, det vate blevne trusne 
sor at hæode det tyer Flag. Nu sur- 
mulet den tyske Presse og druger en ar- 

tig Mund; den engelste Presse hooetek, 
endog den agtvcetdige Times, iom med 
alvorlig Mine udtalek, at sok Øjeblikket 
ek vist ilke De Forenede States til 
Sinds at ville dpje sig for tysk »Stat- 
faudethed·« 

At det i dette enkelte Anliggende et 

England og Amerika, iom hat hold- 
sammen, giver ogsaa Anledning til eu- 

ropæiss Eitektanke. 
Kesser Wilhelm stals ifølge en Karte 

spondance have aflagt et Besng ierdags 
has den britiske Ambnssador i Tysiland 
Str Fiank Cavendish-Lascelleg, og nd- 

talt Haabet om at Samoa-Affceken 
maatte kanne bilcegges ad sredelig Vei. 

Samt-a (eller sont de ogsaa taldes, 
Stippetperne) en Øgmppe i det state 
Ostern-, hetek til de austkalske Ø«k. Der 
ektilsamtnen 11 Øek med henved 40,000 
Jnddyggesr. 

Siden 1864 et Kiistendommen Il- 

tnlndelig antaget as hele Beialkninqem 

Afvæbnittgsiotflach 
Jngen tdrhoxpaa det. 

Ja nækmetze Maalet, des fragen ete 

Fakhaahningckne atmet-. 

. As alle« stotsiaaede Fotslag ·- Vet- 

s 
! 

dengpolitikens Tjenesie et oift intet mod- 
Itaget med et met-e steptist Smil end 
ICzareng Afveebningssonlag, og io nar- 

-n-.-i«e man kam-net vet Tidspunkl, da 
en Sammenlomsi i den Anledning stal 

lske, delto tydeligete bliver det vssetnlige 
SmiL London Times iaget Sagen 
atoorlig, men vifek paa en starp, logist 
Maade Uholddarheden i hele Projektet. 
Bladet anfarer nemlig, at Rusland 
nippe hat til Henfigt at opgioe sine ki- 
nesiske og andre Besiddelser, ag disfe 
can bog tun bibeholdes ved Gnaden- 
magt. Tystlands Keller, der mere end 
halvoeig stal deie Æten med Czaren ; 
om Fotsiagets Tildlioelse, er meppe til 
Sinds at opgive de erobtede Proviniee 
Miafs og Lotheingcn; men Franstmæm 
dene paa fin Side vil med Begejflklng 
gribe den farste den dedste Lejlighed til 
at tildageetodre dem. England kan 
ovetfor alt dette ikte sidde med Hien- 
derne i Skpdet. Dettil kommt-, at de 
san-me frevelstende Magtet fortsætter 
sine Rusininger af ydetste Erne. Haar 
er Kmnepnnktet, det pasitioe ist-eils- 
gets Saa tammer tilsidsi et Jntetwien 
ftene i de engelste Aufset, hvot Czaken 
stal hase ndtalt, at hans egentlige Hen- 
sigt ckke just saameget gjaldt en seitd- 
sttendig Afoædning, sont det mere var 

am at gm at fotmindste de nhyke Ub- 
giftek, der an paahnllet Natlonekae paa 
Gsrund af den fuldneednede Bestand 
HAVE-Jan vel aldrig steile Lid til Inter- 
KIN- sdcx »He ieg.-; is Rissen-se gilts 
da heller ilke vedkende sig deine. —- men 

del »der Stemninsen. 
Keilet Wilhelm her efter fin. Orient- 

Rejse sendt Sultanen en af sine Prove- 
tanonek, og de Krisines Akoefiende hat 
straks has Min gjott en starke Destil- 
ling eftek det gione Mai-isten 

Hovedpatntxt i den Nytaarstale, tom 
Militcerguaetnaren over Paris» Bittens 
Operstbefalende, General Zurllnden, 
holdt til de fotsatnlede Repreefentam 
ter for Armen ag Offceetsdeputationek 
vat: ved alle Midler »at vætne om Hee- 
rens Ære.« 

Der er ikke et eneste Land i hele En- 
topa, sotn for Alvok sysler med Aste-eb- 
ningeianken, nagtet man overolt felet 
Mtlitatismens Tiylz og mindst af alt 
market man endog tun en Tilneetmelfe 
til Afveebning has de lebende Magtert 
tnettimoFRttftninger fortgan nn eitek 
en starre Maalestok end nogensinde spr. 

————-.—ko-———— 

Smmmyh 

Dr· G. Brandes-, hvis Navn iTysi- 
land maaske hat en sinke Klang end Ip- 

getsomhelst andet Stedg, var as et 

videnstubetigt Sekskab i Berlin indhudt 
til at holde Foredrag der, men gav et 

bestemt Aistag med Udoisningetae i 
Sendnjylland fom Grund, cg tilfsjede 
udttytkeltgt, at hans Afstag ikke var be-» 
grundet i at han ftygtede Ubehagelighe- 
der fra sine Landsmænd om han holdt de 

antydede Fokedrag, men at han person- 
lig maatte paa det stæt keste misbillige den 
as Tystetne udviste Uretfærdighed. 

—- Fra Frankrig og Nederlandene 
kommek nu hele Stam- af Handelskri- 
ixnde til de standinuviste Lande for at 

bcnytte den øjsblikkelige Stemning til 
at anbefale de Handels-dass de repre- 
ienlete 

— ,,Handelsblad« i Amsterdam gIr 
den hollundste Handelsstand opmankfom 
paa, at det for Tit-en vil væke let a- 

konkuttere med Tysterne pag det danste 
Marter-. 

— J Tyftland finde- 25.17s Lager-, 
hoittet er täan flere end for it Aar 
siden. 

— Pan Banegaacdeu i Spenden ei 

der konststetet iom Koppek hos et Born 
fkq Rasse-nd. Bin-net stnlde used flse 
zotældn til Umetttm 

Peæstejubllmum 
! Soas det vil fes of Eftettetningerae lfrav Danmqtk paa 2dea Side, hapbe 
JJndIemissionenö Fotmand i Danmakk, 
EPaftor Wilh. Beck, 25 Aufs Jubilæum 
Horn Præst for siue ausser-alte Menighcs 
r.det Om lmIIIe hedder det i al Kandel-: 
Vilh. Brcks Jubilceum hat-de samlet en 

kmeget stok Mennestestate i Orslev 
HPmstegaakd Blandt de Tilsiedevætende 
fbemæekedes Grev Holstein Hvlsteinhotg, 
; Professor Wange, Christiania, sg mIIge 
.Pmster og Missiomtret rundt om fm 
Landen Blandt de mange Lyksnib 
ningsskrioeliet var der ogiaa en im Bi- 

’stop Rørdaah Ved Botdet talte Prooft 
Dahlberg sot Jabilatea, der taktedr. 
Om Citermiddagea hsldt Pastor Bett 
Gudstjeneste i Økglev Kiefe. Der var 

mødt to Devutationer, en sra Meuighe- 
den og en ro Vennet i Land-L J sm- 

fte Numet af »Der-steten« vil der efter 
»Kristelig Dagblad« blive givet en Stil- 
dking af denne Absaarige Virtfothed. 

Odelagt Raædhus i Dan- 
matt. 

Soendbocg Raadhus et den 9. Ja- 
nuar til Del§ bleveu qdelagt oeb en 

Gaöelsplosion Ined eftetfslgeadt Braut-. 
Ekgplostonen hidwrte fra en utat Gag- 
ledning og nat san voll-spin, at flere af» 
Stillerymmene i Bygningea sattelte-« 
Raadhasets Urkiv et til Dels braut-t, 
ligefom siere Retspkotokollet ere brændtr. 
Det vceldige Btag hntest vid Omtkeds. 
Artestfptvarerens Heißt-II blev steckt 
fotbrændi 

J be omliggende Bygulaset ete ca. 

1000 Ruder kanste. Eldplostruen 
kuiIde hats i en haust Mils Mit-nd 

J. s» »von-« ——----1. ——.«- 

Ei Gegenst 
AdelZ-2lakl)ogen i Danmokk ludledes 

i Aar med folgende bedknelige Fort-Ile: 
»Sol- pmtrent asskaakeu fra ql Tilgaug 
ei nye Slcgtet, fo- den hauste Adel et, 
staat det sont et dobbelt isrgeligt Fak- 
tum, IIt be mig- Adelsmtends (og dct 
Itlo blank-i de bedste Sicher) i note 

Dage overhaqadtagende Tuns til at 
alt-sandte til ovetspiste Lande Its-Imm- en 

Fate for denne Abels fortfatte Beste-nen, 
der taugt syues at sonstige Dtdens An- 
gab. Es statistist Opgnelfe i san 
Henseende oilde give trifte Refultatet.« 
—- Danste Blade bemmket heetil, at 

Tal-et nift ikke et flink end III det med 

Lethed lau bates- 

Kotigeliqt Uheld. 

Kong Georg hat haft bei Uheld at 

tabe en Matmotstatuette, som has oilde 
overmkkc Kronprinfen fom Gaue, ned 
pas sin Fad. Statuetten knustez isol- 
det, og Kotigen sit en smettefuld Kon- 

tnsion, der ivinget ham til at holde stg 
iude nogle Dage. 

Kostbak Plane-. « 

Ea Nellike blev folgt iBostra i Tots- 

dags for 830,000. Anderen et en Ka- 
pitalist i Besten ped Nenn Thomas F. 
Luwfoir. Den pmgtige Planke er opJ 
kam eftee hans Hustku. Gärtner Gal- 
vin, sont hat opavlet Planken, hat and-H 
taget Lawfons Tilbud, vg hereftet vilJ 
denne Nellike ikke sindes andre Stederi 
end i Bostons ossentlige hauen Har- i 
low H. Higginbotham i Chikago saa foH 
en Tid stden Blmnsten og bsd 86000’ 
for den paa den Betingelie, at dens 
Ruvn stulde forandtes til Higginbotham. 
Lidt«senere bød en Garn-et i Rnp York 
815,000 for den Lamme pragtiulde 
Mante. 

H 

Senatdcsutuing. 

J Lordags Altes vedtag Saum set 

vigtjge Lovfotaag im, at Mermis-aka- 
uslen byggeg og bestyres of De Ine- 
nede Stam. Da par knn s Stein-n 
mule Sagen gam- deteftir tu Dafer, 
im via-a sit Iwa- iu m m« 
IIW 

Fta udeulaudskc Pladiet. 
Koki GEkids 

Mcddelclin i fanIttmngt Form in 
fotikellise Lande og Stehn. 

Pasen hat nieset iyg as LaGttppc, 
Ima stal nu væte i Bedring og ttods Is, 
hsje Alderi daglig Vikksomhed. 

J ;Latdags fhldte Kong Ostia-as 
Sortige-Notge 70 Aar. De fokanstalk 
lebe Fesilighedet i denne Milch-sing 
maatte imidlettib indstilles, da sgsaa 
denne Majesiæt nat kostet paa Shgelkjet 
sf LaGkippe. 

J Dregfusfagen er der en fomkoligeadc 
Stilhed. Jatet vikkeligt vides og Rhg- 
tet can nun ikke stole paa. Dei bges 
b1.«a. nu at Sagen stat gaa over til·k- 
ny Ktigsret 

Wehlek haode en Festmiddag for HE- 
tens Spidser. Der blev holdt begei- 
sitede Taler for Spaniens Oprejsntag, 
bestens og Flaudenå Reoxgaaiiatton 
o- f. v., sg navalig blev stinkt hetoact 
hpot pragtigt det vilde men, om Wes-let 
kande komme til at staa i Spät-sen tot 
Regeringen. 

Pladfea for den Kommissions At-- 
« 

beide, fpm stal behandle Afvcbntagspwä « 

)jektet, hat Rhgtet attet faaet iakandtetz 
her-ne Gang er dct Btysfeh fom er nd- 
peget. Den italikaste Regerisg hat bog 
gioet tilkendr, at stal Pay-a mirs-sente- 
tes psc den Kvngvs, iaa vtl Kong 
Umirrte ikkc occ- med. 

Den sstettigste Misssierpfttsident eja- 
stpre Btyggcttet og ckspokterer nieset 
Øl til Tysttantx Nu beghudet man i 
Tystland at bahkotte hats Produkt. 

Eiter alt, hoc-d ums san ihm-e in 
Im bebt-reitst nd sub it bit-e fertig 
iwskgisiitgmkiikvtfmst 
i Pakt-B, Jot- jo stal sahn-s den Its. 
April two. Sagkhudigk paaitaa, at 
det vil httve statist, eftet de Jktes 
Fremstridt, man hidtil hat icgttageh 
ag fasset-ej hat Minisiekiet for be vi- 
fentlige Arbeiter isgt at itemstynde 
Bitksomhedux Bac- äe Nation-I (Na- 
tiommes Gabe) er end ikke paabeghntit; 
via-ge et end-v ika anvitt Plads, og de 
fleste af dess, fom her er ans-ist Mal-A n 
ikke tilfteds med den, —- fsa man spaat 
den lö. April 1900 at blipe en Staffel- 
Iekues Dag· 

J den tyste Rigsdag hat den vigtigsie 
Sag am Kjdkontullm vcret sat. Ne- 
gekingen og Jautekpartiet holder bog 
fast pas sia Jde trods hele Fslkets Pro- 
teil 
W 

quanyt. 
— Strauch-met j Magdng hsr 

btmt es foeialististRedakttr du i Bycn 
site Rats Fænqiel for Majesictsformm 
melfe iets Artikel, betitlet «Sagnet jta 
Bagdsb.« 

—.JBreslau forivaudt i 1885 ca 

Sksmsgermestets Konk, pg Im- sorle 
sldkig set tingeste Spot- af heade. Nu 
hat Im- fundet heudeö Skrlej web 
Dunst Hoved indem-M I Kældeten 4 

heut-es Monds Ejenbovu Skomageregn 
unstet at have begaqet Motde1« tim- 
det er vægtige Beviset mod htm. 

-—- J Nachwe- as Mir-up has ais-· 
paagrebet ca Rovmotdetbande, hin-Z 
Chef er en gammel Kam paq 87 Aar. 
Hun facte ielo alle Etspeditionerm an. 

— Es af Kot-sites mest frpgtedc Ris- 
om den ssaatige Giovanni Gaviglien, 
ek biegen fangen if Gendatmekne effe- 
en osldfom Kamp. Don hat ndstilligk 
Mord pas Au Samstttighcd. 

— I Charkoy fandi for Iogle Dag- 
sidm en Vielie Sud, tm fokelsbig et 

Dageus staat-de Gestalten-m Bru- 
dea var en Dotter of m rig tuzsist Adels- 
fsasilitz hsn er siege-l staut og hat gis-n 
mange hpibaame Fcim Tab-pas. Brud- 
gocmmn et Ttmretfvestx 

—- Paq Bau-link- Ieless Brit-IN 
og Intsetpen klev ist-di- Rnt ei Tog 
stauiset of en Bad-« der »Im-d Opp- 
smen is If dann III Sign- M Bach 

»p( Qui Fuss-. 


