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Indcnlandspolitilen. 

Meget—21—rbejde. 
Sidens Ktav nnd-far; travl Bittiomhed 

i alle Geene af Administrationen. 

Siden Botgekkkigeng Dage hat Re- 
setingsdepartementerne næppe nogensinde 
stetet i en saa lraol Vtrkfomhed iom 
Ins. Jkke at tale ocn de forstellige Kom- 
missioners fækskilte Arbeide, er der few- 
fslgelig paa alle Otnraader meget at 

varetage, da vi ved Enden af den ene 

Krig staar ved Begyndelsen til en anden. 
Hvad der gælder i Hooeddepartemen- 
ketne har ogsaa sin Betydning i de en- 

kelte States, hoor en tallos Meengde 
af Fokslag om Ting, fom er oppe i Ti- 
den, er under Behaarung 

For Regcringen er Situationen dan- 

steltg paa Grund af Fotholdenes For- 
andring paa zilippinmØgruppem samt 
den noget toetydsge Holdning fka nogle 
fremsnede Regetingets Scde angaaende 
dette Einne. Men ogsaa i indenrigfke 
Anliggender er Travlheden stor, san man 

» 

horer slet ikte noget om at RegeringsO 
medlemmetne kan benytfe Sæsonen til 
at gaa paa Andejagt, saaledes fom i- 
Cleoelands Tid. J 

Talrige Love ere under Ardejde i For- 
Iag. Qm end en Del af dem kan synes 
mindre betydningsfulde, er der dvg ag- 
iaa andre,ion1 mil afhjcelpe focskelltge 
Misgrelh Eksemveloig vil det for 
Icemtiden ikke blioe saa nemt for Folk, 
sont er lidt los i Moraliteten, at faa 
deres ægtestabelige Forpligtelser frigjort 
ved Stilsmisfr. Tidligere behovede 
man blot og vel at komme over Gransen 
for at faa det afgjort. Det oil Loc- 

givningen nn same en Stopper for-, 
J Chicago, Inaafke Ameritas n.·eft«kors. 

mpte By; et der for Tiden« en -oa-ldig 
politifk Gering, idet forhenvctende Gu- 
vernjr Actgeld hat stillet sig som Prak- 
tendent til Mahor-Embedet og har for-e- 
lpbig al Udsigt til at styrte Haktiion, 
der under sin Regimente hat staffet sig 
en Masse Fiender ogfaa indenfor sin egen 
Leit. Ocn i Grunden Byen vil vinde 

noget oed det er oel tvivlfomt, lhi lige- 
saa godt kan Kragetne staaes otn Byuet s 
focn Ravnene; og Altgeld har jo da og-«l 
sa- Inaattet ftaa for Skud under sin tid- z 

ligere Embedsforelse. J 
For Wisconsins Vedkommende er det 

meit iremragende paa Lovgivningens 
Omraade Mr. TtueH Folleg om Æg:e— 
stadeslicense, som har været dehandlet 
af Komiteen for Statsanliggender i 
Senatet. Foislagsstilleten giokdegcek 
dende, at Wisconsin var com-net i al- 

mindeljg Vamh fom en Stat, hoor man 

ikke haode Begred om LEgteskabexs Hel- 
cighed. Sagen blev taget fotreltiings- 
mcezsig paa en højst uulborlig Mande. 

Flece Skærpelser i Loogioningen herom 
er nu Iorxslaaeh og Stutningsparagta- 
fen lyder saaleveg: 

»He-is nogen Prast eller Fredsdosw 
mer vier et Par, uden at de hat faaet 
den fornadne License, stal han hoer 
Gang ilægges en Mulkt of itke over 

8500 eller scems i Fængfel ikke over et 

Aar.« 

Forbedrede Arbejvsvitkaar. 

J denne Tit-, hvok Striker for for- 
hsiet Arbezdslan horer Ltt Dagens Or- 
den alleoegne, er der noget oplwende i at 

læse nedenstaaende Kendsgetninger2 
Jenwcetkgejekne i det oftlige Penn- 

sylvania forhojer sine Arbejderes Løn 

xaa Grund af de siigende Priser paa 

pjg iron og steel billcts. 

Readmg Jton Co. har meldt, at fra 
den fptfte Mart-J otl der blioe almindc- 

ligt P.1a!ceg paa Lonnen for dets 2000 

Arbeit-etc 
Lackacoannck Jron and Steel Co. har 

lagt paa Lønnen for alle sine furnace 

Mænd 10 Procent. 
·J hcle Echuylktll Ballen er den gen- 

nemfnitlige Jorhojelse af Atbejdglonnen 
10 Procent. Alle Magovner er i fuxd 
Gang, og den Vnkfomhed, sont nu nd- 

foldcg i Fabutetne, hat ikke væres kendl 
i mange Aar- 

Baum-fasten til Rorvpolem 

Angaaende Luftfkipp-r Andre-s Furt 
til Notdpolens fjekne Egne, om hvis 
Resultat man hat haft sacs mange mod- 

sigendelEftetretntngey kommet nu spl- 
gende: 

J Berlin er der ankommet et Num- 
mer af et i Sibirien udlommende qud, 
sotn indeholder et Brev fta en velkendt 
tussist Elgjceger ved Naon Jalin, pet- 
sonlig Ven of Bladets Reh-Man Jalin 
siget, at han gik paa Snefko for at jage 

IElg i en Urstov syd for Yenisei. Da 
han var 34-) Vetst (1 Verst-3500 Fad) 
fka Krasnogatst, fandt han en Ballksn 

og 3 Lig. Hnn indestaar for Beretnim 

»gens Paalidelighed, og beder Redakte- 
Tren of Bladet om at sende Mænd paa 
Sttesko til Stehn, san Ltgene can blive 

taget bott. 

Fællestommissionen. 
At den saakaldte »Falleskommission« 

gik fra hinanden t forrige llge og førft 
vil kJmkne samtnen igen til Mldtfommers, 
hat givet en Tel Aviser Stof til Rygter 
om Uenighed og Uoverensstemmelser i 

vigtige Sagen Dette er dog los Saat , i thi ingen uden Kontmissionens Medlem- 
met og net-kommende Reaeringer tun oide 

noget. Nu hedder det ftci London: J 
Undethusets Mode i Løtdags fagde 
Udentigsdepattementets patlamentorisie 
Selketcet W. Broderick, lut den kanndtsk- 
amerikanste Fællegkommigsion ikke (I·om 
entelte Avifer havde meddelt) var af- 
brudt. Den var adjournere1. Om 
flere vigtige Spotgsmaal var Kommis- 
sionen entg, og andre var under Be- 

handling. Da Kommissioaens For- 
handlinger ikke vare afsluttede og For- 
hundlingerne havde vætet og vilde "blive 

hemmelige, kunde de Falleskomtnissiw 
nen oevtommende Hatte-nennt Mem- 

fremlægges for Parlamenten 

»Majesiætsforbrydelsernes« Ratte- 
vidde i Tystland begynder nu at blive 

betænkelig, selv for de mere reget-lags- 
venlige tyste Blade. Redaktøren af 
»Posener Zeitung,« Goldbcck, er near- 

lxg givet 2 Maanedets Fængfel for at 

have kritiferet Guvernøren af Poer, Ba- 
ron von WilamowitzsMøllendorf. Her- 
med er altsaa givet, at ikke alme Kei- 
serens Person cr ,,hellig,« men at Kei- 
serens Tierlere kocnmer ind under samme 
Omraade. 

J de ti Aar, den nuvcerende tyskeEKek 
ser hat« siddet paa Tronen, er der (efters 
hvad et fydtysk Blad har regnet ud) vch 
de tyske Domstole blevet idomt FeengsklsJ 
straffe for Majestætsfomærmelfer til eti 

samlet Tidsrum af 2600 Aar. l 

For-leben Dag blev en14-aarig Dreng 
idømt længere Tids Fængfelsstraf. for en 

lupctåsmbe Bemcrrkning om et Billede af 
l Kejferen. 

Majestætsfomærmeuer. 

l 
! 
l 
l 

Et kultuthistorifk Festtag. 

J St. Gallen i Schweiz skal der ifolge 
en i forrige Aar fettet Beflutning i 

Mai d. A. for ferste Gang foranstaltes 
et kulturhisiorist Festtag. Hovedtræk as 
Schssels »Ekkehard« blwe derved frem- 
føcte fom historiske Billeder, idet 22 

Grupper paa ialt over 1500 Personer 
blioe frcmftillede. Toget stal indledts 
ved en Alle-goti, Foraarets Seit over 

Vinteren, og en Slutningsgruppe pa1 
Elsercetpladsen stal sammenfatte samt- 
lige Deltagere, Vogne og Forspcend til et 

storartet Totalbillede. Ved saadmme 
Festtag, som fremudigt hvert Aar siulle 
afholdes i Schweiz i Mai Maaned, vil 
man lofte Folketg ideale Sans- samt 
dets Forstaaelfe af og Pietet for Landetg 
Historie. Plan-en til dette forsNZFesttog 
er bleven udkastet af fremragende Histori- 
kere og Kunstnere. 

Ok- 

Bideufkabelig Udmeekkccfe. 
Bikscnskabernes Atademi i Berlin hat 

valgt Professor Eugen Warming i KI- 
benhavn til Medlem af Akademiels ma- 

themauskmaturvidenstabelige Klasse. 

Frankrng 
Opdaget Santxtensværgelje 

HusundetiøgelieTOver 400 Arke- 
stationer i Paris. 

J Frankkig sindes en polifist Fore- 
ning, som hedder »Den patrioiifke Liga,« 
med Hovedkvatter i Paris. Dette Fore- 

sningensHovedkvarter blevi Fredags ran- 

Tsaget af det hemmelige Politi og der 
blev funoet store Kufferter mcd saa kom- 

promitetende Papirer og Doknmenter, 
at Politiet hat anset det for nodvendigt 
at hemmeligholde dem. 

De to Deputetede, Dekoulede og hans 
Ven Haben, ere arresteret og hat er- 

tlæret sig skyldigr. Som Deputerede 
kunde de ikke saadan uden oidere pultes 
i Arrest; men i Kammerets Mode blev 
den billiget og tilladf. Oper 400 Ar- 
teftationer blev foretaget samme Dag. 
General Roget eiklærede, da han stille- 
des lige over Deroulede, at denne havde 
fokføgt at overtale ham til at føre 
sine Tropper mod Præsidenfens Bolig. 
Blandt de arrenetcde er Sen af Admi: ( 

ral de Euvekville, Stabschef for Mariae- 
minlsteriet, erve de Choiteul, Tollen- 
kand d’ Hat-rann og 100 andre unge 
Mulsant-nd Jngen of dem hat faaet 
Lov til at blive løgladt under Kaution. 

Forøorigt set de: nd til, at Platten 
blev odelagt for en stor Del fordi den 
vor san kejtet anlagt. Der er for Ti- 
den Sprængstof not i Frankrige for en 

Omvceltningz Tronptcetendenier et der 
just heller ingen Mangel paa; Pmsident 
Faures Døv stulde for en snu Kot-spira- 
tok væke en velkommen Lejlighedz at der 
er faa megen adelisz Ungdom indblandet 
i Sagen roher en planlagt Asfæte, — 

og alligevel bleo del en Fiasko. A! vg- 
iua Aziti-Dccyssu5mie»dciic her hat Exil-— 
let en Rolle fast man Tegn paa ved at 

se detes Aoifer vtimle af de bettelte og 
mest hadefulde Udfald mod den nyvalgte 
Pkæfkdent, mod Joderne og mod Kas- 
fatlonsretten,jom hat haft Dreyfussagen 
under Behandling. Det er ogfaa deue 

Parti, fom varmer Pødelmaåfen op til 

Optsjer, og detke Skændfelspam slutier 
vel lkke Fted før de has faaet sangen 
paa Djævleøen skrinlagt. 

Krisen i Nimmst-m 

Fra Ahnuqu Nicamgua, melvcs i 

widrig-L Der var en Ttkesning ved Jn- 
dian Tlltoer mellem Jnfurgenterne og 
Regecingens Tropper, Itøttet af Hon- 
ducas. Træfnmgen stod i Nsækheden af 
Grimka og Dumpsklbet »Ta:umblo« 
fra Hondumg skød i Sænk »So-I Jan- 
cinto«« tilhørende Jusurgentføreteu Re- 

yes. Pmsivenl Zelaya har sendt Se- 
nor Salcedo as sit Uvenkiggdepaktemcnt 
til at madtcge Wulst-m L. Merry, De 
Formede Stateks Minister til Pol-to 
Rico, Njcarogua og Sinn-Wor- 

Sverige. 

Begge Nigsdagenss Kamre have Ded- 

taget, at der vedvarende skal væke Tolo- 
ftihed for Jndførålen af Smør og Oste- 
fatve, samt at Toldrn paa Garn as Fir- 
haar stul vcere 10 O. pr. Kilogram og 
paa Blanchetter 40 O. pr. Kilogratn. 

Et Fotslag om at indføke et Klasse- 
’Lotleri i Svetige er bleven fotkastet. 

JUdvandring frfTijtland 
Den iyske, lejserlige Udvaudringäkonk 

missær siger i sin Aareberetmng, at 15l 
Procent af de over Btemen til De Fore- 
uede Staler i afvigte Aar udvandrede; 
Petsontr var Mænd uddannel i et særi 
lig Harmome Tm somlede lldvam 

bring over Bkemen i 1898 var 57,280 
og heraf var en Sjetledcl indfodte THE-J 
stere· 

—-———-—-·...-.-.—-—. 

Gava 

Grossercr Joha. Rasmusjekz as list-; 
benhavn, Jndehauer af Fi1·muer::e S.; 
L. Langhoffz Eftfl. og Peterjen G- » Zec l 
hrffz Enfl., hat til liege Folkcmujcumj 
ssæaket sin Samling af Stenoldszsager.. 
Samlitigen bestaar af 2000 Numre og 
er vutberet til 10,000 Kr. 

Filippinerne. 
Op-rör. 

Kamp hvkk Dag. ·-— givquucken-ne 
— Dewey fortanget Assiftance 
Frza alle Vetdens Kantet et Blikket 

med spændt Opmærksomhed henoendt 
lmsod Filtppiner-Øgtuppen, hvor nu et 

; Drum-: spilles,der"vil faa sist betydnings- 
s fulde Bladi historienss Narbe-gen Be 
»givenhede1ne·5 dagllge Gang meddeles 
fmed telegrasist Hurtighed Vetden over og 
«man kan saaledes godt folge nted hvad 
der stet; men det vngtfvtnme Øje stimtek 
noget osgved hele denne Itdrstagne 

»Scene, som foteløbig skjuleå bag det di- 
plomatier Teppe, og som det maaske 
fnrst er fotbeholdt ftecntidige Fotstereg 
Anstrengeljet at fcm btagt for Dageng 
sys· Bag Jnsurgenthoodingen Agat- 
naldo med hans nu saa fottrmlig be 

væbnede Heer staar Magter, sont for 
ncetvæmide Ttd et ukendte Iaitfald for 
den fix-se Verdens Altnenhed. Hvotira 
yakAgninaldo ligesom vcd et Ttylleri 
faaet Bange, udmætkede Vaaben af une- 
fte Konstruktion samt den ubændige 
Ttods, fom nu kakaktekiferer hele hanH 
Famme Hvad man ved otn Aguinal- 
das Karattek, regnet hatn ikke fordelag- 
tigt3 og den Anssuelfe faak let Oder- 
haand, at naar han, som gentagne Gange 
hat fort-arm sit eget Falk for Penge, 
nu er saa stridbak ewekfor Antekikanernex 
da er Grunden sicnpellhen den, at De 
Forenede Stater ikke vil honorece hans 
tvetydige Venfkab, fauledes iom Spani- 
eme tust-gen hat nmattet gpke for at 

faa mkdlettidig Fred i Hufen 
Det styldes udelulkende de amerikan- 

sie Troppets .Pagt[omhed, at tkke Ma- 
uitq i s « ggs Nat itadstkkudig git pp 

» 

MZMV lJlev waltet-Ewi- 
ved alle fremmedspdte stulde nediables. 
Thi jaaledes var Platten tagt. Itzt-or 
alvoklågt det var ment kfan fes dera"f, at 

700 Hase tlsleo et Ronfclr LuetneJ og at 

Kantpen hele dennesNat stod paaovek 
hele Qlaglinien 

Kl. 8 otn Aftenen hegyndte det at 

dumde en Block Mur"stensbygninge1«, 
beboet af Ktnescm paa Calle la Costlej 
Santa Crnz Ocstriktet. Man opdagede 
stracks-, at Jtden s)ar’paasat.b De: bla- 

ste stæ1«kt, og Jlden spredte sig med en 

ildeoarglcsnde Hintijzhed. Byens Brand-g 
ocrfcn fandtes at rme til saagodtsom in 

gen Nytt«e, og den enge-Ist Volnnwtbm 
gaxsc ftu Saum Mesh 1Ukuldieg. 

Sau-indes mcd Jldens Udblud tot- 
fegke Jnjutgenterne nt jptænge den ame- 

rikanfke Forpostkæde; tnen sloges tildage 
mid stott Tub. Jx de i setoe Byen reg- 
ncde drt ogsaa ncd med .Kug«.er kra 
Tage og Vinduer under Slnkninggan 
beider, san »du har gaaet ltoligt til. 
Kein Gange blev Brnndmændenes Band- 
stanger staatet over. lSOM Folge heka 
bleo de thdfødte drevet ud af Gunan 
J mange Tilfælde maatte Soldatetne 
bruge Leide og Bajonnet. 

Faren .for, at de eletttiste Traade 
skuide got-e en Ulysse, gjorde det nnd- 
oendigt at standse den elektriske Strom 
nær Brandstedet. Des enefte sys, man 

derka hande, blev ydet af de btkcendende 
Bygninge1«. » 

Kort eftek Midnat begyndte en ftor 
Brand i Tondo Diitrtktet, hoor der tm- 

nen Tun er Indien-te Ta Brand-nan- 
dcne og Soldaten-te besgyndte med Stuf- 
ningsarbejdet regnede det atter med Riss- 
scl- og Revoluetsalver ned poa dem fru 
BygningkkncgVinducr og Tage. Brand- 
knasndene, hjulpet af Soldaterne be- 

szyndle da at kaste Folcene nd af de 

brændende Bygnjpger, for de begyndte 
at ALTER Dei lszde Minnesota for- 
næiksdcs tue-d Dexuchzkiimter fka Zsu 

Jus-Inmi, 2det Oregon, Sdie Arttllm 
og lUde Pennsylvania Unglexne floj 
talle Retninger i næsicn hoet Gabe I 

Zundo og Binondo Tisirikternc Kapt« 
ztiobinfom Komp. C· Mde Minnesota 
og 7 Soldnier blkv stam. 

Fra Klokken 8 til næste Dagg Middng 
deltog Monitoren »Manadncck«« i Au- 

«gkebek vg kastede 10 Tommecs Bomber 

over de amerikanste Liniek ind i Infor- 
genternes Stillinget, iom angivet af 
Signalkotpset. Kl. 11 Formiddag var 

det- et statpt Satnmenstod ved den Inte- 
stste Kitkegaatd og oed San Pedro Ma- 
cati paa sum-ne Tid; Artilleriilden dreo 

Fjenden tilbage im begge Punkten 
Øen Cebu, den vigtigfte Ø i BUT-ana- 

Gtttppen, hat overgivet sig uden Mod- 
stand og Jndbyggerne onstek at statt un- 

der amerikaan Bestyttelfe. 
» 

Den sidst ankomne Eftetretning lyder 
tøotigt paa, at Aguinaldo Hmsker Fad. 
Han hat under Parlamentkerflag iendt 
to Kommtgsiottceret ttl General Otts, 
men dennc vtlde tkke modtage dem. Jn- 
surgenthøvdingksn lkulde netnlig tkte hat-e 
Stinnet af at blive atterkendt sont stig- 
føtende General. Vil hakt overgioe sig 
og ttlligented sitte Folk nedlægge Baub- 
nene, er alt afgjot«t· General Ottgiv me- 

ner nemitg ogsaa, at der staat- fremmede 
Regetittget bog hele denne Htstoties 

Tit Mantla et· ankommet den tysie 
Krydicr ,,Katferin Augusta.« et fotste 
Klasse-Z- Reiggskth 

! 
——«0-—» —- 

Hætlovcm 

J Mandugs vedtoges i Senatct efter 
er Mode paa 8 Timer Forslngtt om at 

for-ge Te Forenede States-Z Hier. Der 
oats«55 Ja mod 13 Nei. Det optische- 
lige Forflag er cendret derben. at fra den 
den 1. Juli stal Heeren atter keducetes 
til 27,000 Mand, den Styrke, som hav- 
des i« Fior. Fotslaget faftjættek Heer- 
stytten ttl 65,000 Mund (10 Reglmem 
tek Kavalleti, 7 Reg. Artilleti og 25 

Reg. Infanteki). Desfokuden tun der 
hvewes op til 35,000 frivilligt Infan- 
teri, med en Hoewingstekmin of ikke 
over 2 Aar 4 Maanedek. 

". —--j——-.-oss’-—JT—-4—s«q« -«- — 

Saumqu 
« EBCDIC-mer Fumace Association," 

som owfatter alle Smelteoone iShe- 
naugo og Mahnuing Dalfstetne, hat 
forhøjet sine Atbejdekes Lnnninget med 
10 Procent. Bestemmelfen ttaadte i 

Kraft den l. Mart-Z og kommet 4,000 
Mund tilgode. Lønsfothojelfcti stet 
ftioillpg fta Atbejdsgioernes Side. 

— For brudt Ægtcstabgløfte hat en 

MtiH Mattha South i Leaoe11wotth, 
Kans» faaet det fulde Bett-b, fom hun 
fagspgte Landtag-,- Howard S. Lowry 
for:825,s000. Hun vitdc hellete be- 
tale end have nnget Vuwi. 

— J Berliner der aabnet en inter- 
nntional Udstklling af kunstnetist nd- 

føtte Fotogtusiet. Den eftet Sigendg 
meget interessante Udstilling nxnfatter- 
«6()0 Nature. 

—- I den hessiske By Ftnthen et en 

Politibeljent bleven valgt Lil Bergen 
meint- Han valgtes med stok Majori- 
te!. 

-— J Franktig findes en Landwirt- 
mune, der hat kun 14 Bei-dem af hvilke 
de 10 sidde iKoinmanalbesiytelsem 

— J Gtønland var Antallet af Jud- 
fødte ved Udgangen af1897 5079 Mænd 

og 5717 Kvinder, i alt 10,796, hvilket 
detegnede en Tilvækst iAatets Løb af 
41 Personen Fisketiet og Jagten hat 
i dtt sidste Aar i det hele givet et godt 
Udbytte. 

— Rom hat nu en halo Mill. Ind- 
hyggere. J 1870 havde den akkurat 

halvt saa mange. Ved Jlathundtedetg 
Begyndelse havde den 47,.000. Ved 
den-Z Glandtæggercs Tod husede den 
l7,000 Siæle, og under K’ejsetpetioden 
var den oppe paa mange Millionet, 
nogle paastaa melletn 8 og l4. 

—- Byldepcften et nu btudt ud for 
ttedie Gang i Bomben Der dar dag- 
1ig et Bat Hundtede Meintest-er af Pe- 
st«:n. 

—- Den sidste Nyhsd paa Bogttnkket- 
Faustens Omraade er Ttyk uden Farve 
Bkipitet undetkastes for Ttykningen en 

kemisk Behandling, og i Stedkt fot Far- 
oen benyttes Elektricitet —natutligois. 
Ttykket blioet starpt og fort. l 

Fra ndenlaudste PladIIL 
Kort TOIrids 

Beg·ivkiIlIedeI af nagen BetIIIIIIlIIq·»« 
lIenIiaI itsegræniet Form 
Fka Stockholm— IneIIdeles at Kong 

Ogcat erdag den 17. Februar over-— .« 

Iager Regeringen, og qI sden III-»Jed- 
stIIlde der pure stor. Feft nnd Hafbal.« 

Bidenfkabernes Akavenii i St. Peters- ·- 
bokg hat vatgtscong DIE-car- avaerigL 
og Dronningen af Rumænien (,,Cak- 
Incn Solon-I til Æiesmedleminet 

Noigeå og Sveriges site-gerinng tmt 
sendt Opiotdring Iil Tanncaiks, TM- 
lanvg og Holland-z Regeeiiiger am 

Samarbejde i videnssiibelige Form-inz- 
gei ooer Fisten i Dei nnidatlantiste Hav 
og I Viordsøen ; 

HeIIIIgeII as Cuniberland hat foibudt 
sine Funktionasret III viere Medic-n af 

« 

IIogeI tysk- nationalt Indiana y. 
Piins Heiniich af Pieiissen og··han«H· 

Gemalinde have oillet befage JapaiI,««" 
uIen Planen er opgive«t, efter at·den III: , 
panIke III-gering has eiklæ1«ei, if··ke ais 
knnne indeItaa for deies personlige Sis-· « 

leih-III, hoad der nied andre meke lige- 
ernIIne OId oit ssge, at· IIIIIn itke anstede 
Belogen « 

J Finland begyndek. Ruytean nn 
nieIe vg mere at Ipilleiamme Rolle fom -.· 

Preugsckne i Sandetjyllandx Det Ins-·"· 
siste Sprog stal fortrænge det sinste .og 

« 

Aviser bliver belagde eller- standsede,· 
hvis de III-neueren 

Begyndelsen til Rejsningen i Spa--« 
nien til Fordel for Don Carlos anses 
niI sotn fuldstændig m«islykleI· RegekJ 
ringen hat« Magten overalt. Mangel 
paa Kontanter has-de nat en vasenIlIg 
Jndflydelsr. Heller Mc kunde Folketg 
Be e ttIIn o amme ss s» :e·n· VIII-nd III-« Assyan Itän N. 
pæke afgaaet ved Dadeiy si·ger et staates-« 
og deI allerede for nogeII Tid «siden; Inen 
man hat holdt beI stjult of Henfya til-: 
Den politiske Situation Og oiikelig 
san der blioe ei ag andet melleni Enge 
land og Rusland at tale oin i denne 
Unledning, — og diese Forhandlinget 
Iil de da nceppe komme for I Afnabz 

« 

Iingskongregsen, Iom iMaj skat tmdse 
samtnen I Hang» 

Te engelste TIadeö Unions have I 
Manch.- stu aabnet en Koiigieg Ined det 
IJoIInaal aI fothandle oin GiuiIdttcek-· 
kene for en eventuel Satnmeiisluiningafs 
fokstellige FagforeniIIgeI. ·J Meint 
deltng·280l Oele-gerede. « 

Det er lykkedes Koionian Szele i- 
Buda Pest, Ungarn, III dann-e etMiniT 
siekiusn med ham fein foin VII-miet- ogs 
JIIdIcIniIIifteI, Ploss IoIIi Justitsminp 
sIeI og Hegcdins fom .H.1nII-lsministek·.s « 

De aIIdIEe Pladfer fyldeH af dem, sont 
« 

hat-de dem iBanfys Ministerium- 
J det spanfke Senat hat General 

Martinez Canipos indgiveITFoIslag oni 
at der nedstkttes en pailamentatift Kost-! 
mission, der hat til Opgave at undeIZ 
spge hele Ktigsfakelsen mellem DesFom 
nede Statt-I og Spanien, for chinetn 
en authentist Kendetse at komme« til 
Klarheit over, hoor Misgrebene og Fei- 
lene ligger og detved blive i Stand til 
at disage de rette Skyldige til Anform 
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Den russiske Czar Inn-. 

FIa Knbenhavn koinmek deI Mel-de- 
lelser oin, at den tussifke Czais Helbwd 
er saalede6, aI Inan nceker de alvoiligste 
BekyniiiIIgeI. Hang Sindstilstand er 

I·aalet.eg, at han maa afholde sig fIa at 

nandelig Anstrengelfe. Hele hans Ri- 
Ieringsoirkfonihed indsirænker sig Ihr 
Tiden til at satte sit siaon under Dota- 
iIieIIter, han end itte engang sendet 
Zwiny It Michael ledei niidleuidig Re- 
zwingen 

Epichuti Texas. 
En Epidenii af Rygmarvstceting gaak 

Ioer Fort Worth, Tit-. TilItanden er 

neget alvortig. J fertige Uge dnde 30 
Utcnnester af denne Sygdom. Fra de 
oknlingende Byer meldes der vgsaa am 
IIyppige TilIælde af Sygdammen. 
Mange Skola- ere luktedr. 


