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Ild og Baud. 

Frygtelige Odelæggelser. 
Den henrnndne qu har en istgelig 

Lifte at ireneviir. —- Tab af Liv. 

Medeas det i forrige Nr. maatte med- 
veles am den strækkelige Jldebrand i 

Wink-for Hotel i New York, fra hvilken 
man envnn ikke har kunnei overstue hvar 
mange Menneikeliv der er gaaet tabt, 
har vi i den henrundne Uge en ganfke 
lignende i Omaha, hvor henünod SO« 
Kvinder og Born i et Nu amsluttedes af 
Flammernr. To vides omkomne, men 

maaste der er flere, og en Meengde com 

frygtelig tilfkabe, bels ved at springe 
ud fra Vinduerne, dels ved at over-viel- 
des aled og Rag. Der var alle Med- 
lemmer af en hemmelig Farening, sum 
holdt Forsamling, da leen naht-d- 

Mrs. J. C. Halt com ud veb at 

styrte gennem Flammerne ned ad Trap- « 

ferne; men i Forvirringen blev hun stilt 
fra sin 6-aarige Datter. Uagtet KødeH 
endnu brunbte paa hende, styrtede hun 
tilbage til Bygningen og fek sit Barn nd 
med sig. Begge erkstteektelig forbrændt. 
Mes. Susie Allen viste sig i et Vindae, 
needens Flammerne flitkede hende lige op 
i Ansigtet. Hun-» sad paa Vindneskav 
men og holdtIAnsigtet saa langt ad fra 
Bygningen sorn mulig. Mænd siyrtede 
hen under Vindnec og kastede sine Frat- 
ker paa Jorden ziar at bryde Fall-eh 
Tilsidst knnde hun ikce holde det ud lern- 

gerr. Ved en Haandbeveegelfe gav hun 
Tegn til Folketinedenundey at hun vilde 

springe ned. Sit Kiolestørt viklede 

hun am Hovedet ogjkastede sig saa langt 
ubaver, som hun kundr. Hendes Hoved 
gic lige mod Stenbroleegningen, og man 

tror ikke, at hnn tan lcpe. ME. Tan- 
Iwnkxxx Pindus-Mk m esse-II 
var abstatt. ; 

Man hat ·,den femme nhyggeligej 
Opdagelse sont ved New«Yprt-Branoin, 
at den utvivlsvmt er opsiaaet vid Brand- 

Iftelsp 
—- En Jldeirand, seen opstod i et 

Qagishus iMemphis,sTenn-, kostet-e 5 

IesnestelinHDe 4 tvaltes af Reg; 
den feinte, en Kvinde, vides iniet am, 
seen man mener atzsinde hendes Lig un- 

der Rainerne. 
— Hundreders-af Mund arbejder i 

steinerne af Windsor HoteL Hver Das » 

sindeä Lig, zmenneskelige Lesninger, ! 
brænbte Ben og.iarstelligt anbet, saa at ! 
Ofrenes Antalskstadigt oges. Der er 

17, am hvis Skeebne man endau html 
ped. 

— J Mandags ZEfterIniddag Kl. 3 

udbrsd der Jld Ii en.Fabrit for Kral- 
haar og Pelsoterk si Chieago, Hi. aI the 

Plaee og BenfoantreeL 400 Menne- 
ster vare i Liogfaresog maatte siyrle sig 
gennem den html-endgng for at frelse· 
Livet. As dissesblev 11 mere eller min- 
dre haardt faarede,«en livsfarligt. Det 
let antændelige Materiale udbredte en 

kmelende Rag, og des-Im flap med Li- 
set, betragter det som ei Under. Tab 

paa Ejendom 8400,000. 
— —- Og nu Hat-en Den Blizzard, 

fom begyndte udssfra Atlantichavnene, 
Valentinerdagen, harspforaarfaget for- 
færbelige Odelæggelter. Meget kendes 
endnu ikte, men man mener at have 
Bis-heb for nu, at 10 state Dampere, en 

Amerikaner, en iysk og de otte andre bri- 
tiste, ere gaaede under iStormen, hvor- 
ved 309 Personet, Passagerer og Mand- 
skab, ere blevne Havets Bytte. Eim- 
doststabet vil vi stet ikke tale onl. 

Forspgsstation. 

En Forspgsstation for Agktbtug ital 
iprettes i Sitte, Alaste, og bestykes If 
den danfke Professor C. C. Jakgensety 
et ualmindelig dygtig Videnskabsmand 
med wange Aar-s Etsarinsz i subber- 
Iisg i de Iotdligste Egne sf den tem- 

psrerede Zone. Hatt vil forelsbig i Iar 
site Ists-. i Alaska med tle Slags 
Crintsqgey visie Sirt-r small gkajn 
p. sowie-sey fort Ijsslm is Kug- 
spl. 

Rot-sie Eieudomstob i Dan- 
mark. 

El Konjortium, bestaaende af Mute-; 
Idorer fra Christiania, Drammen ogs 
iBetgety hat køthrosfeter A G. Ben- 
direns Ejendom »Baunegsatd« mellem 

Delletup og Gentofte mer Kobenhavn 
Samtidig hat sammt Konfortium ksbt 
50 Td«. Land af »Stengaatden«s Jor- 
der. Notdmændene eje nu ,,Lunde- 
geord, « »Rygaard, « 

,, Biergegqard, « 

«Steagaatben« og »Baunegaard,« og 
det er Hensigten over Arealet straks at! 
legge en bred Chausfe med elekttist 
Sporvej. 

Nordens Presse. 

»Nun-ist,Preåfeforening,« der virker 

for Samatbejde mellem den dunste, nor- 

ste, fvenste og fmfke Presse-, holder sit 
spksie Mode c Christiania noget over 

Midten af Juni Magnet-. Man hat 
iat en Marimumsgrwnfe qf 40 Edelm- 
gere fra hvett Land, for bvilte man oil 

sage at opnaa fri Befotdring poa Statss 
banerne. 

Iiuiaud. · 

Somj tidligere omtalt stal Finland, 
som hidtil hat nydt en forholdsvis fki 
Tilvterelfe under tussist Herredptnme, 
nu give sig fnldstændig under Magtha- 
oerens Villte. L;-.Hele Folket demonstteret 
i Tavshed ved at tlrede sig i Sorgedkagt 
fom efter et nationalt Dpdsfaldz Mien- 
dene med flokomvundne Hatte og Ær- 
met, Kvindekne ved at væte sprgeklædtr. 
En Depntation af 500 Delegater dIev 

fendt til St. Petersborg med .en Auf-g- 
ning andettegnet nf henimod -600,000 
Finner, am at Czarens Fokordning om 

Finland maatte dlive fomndtet. Te- 
Lationen dlw jtks en Gang moktagezsp 

men fjk dete til at tejse hjetn det hur- 
tigfte den kundr. — Der er dkagt For- 
slag om at gsre denne Sag til et af Ho- 
vedfpptgstnaalene paa Afvcebningstom 
gresfen i Hang. Og der hører den jo 
ogsaa godt himme- 

Dienstes-Sagen. 
Medeas Fangen paa «chevleøen« 

fremdeles befindet sig bag Jekngittene 
og desværre tun hat daatlig Udsigt til 
at komme fri, er den betygtede Form- 
detiiag kam-net ind i et nyt Stadium, 
idet der i en Del af Pressen naonlig 
Bladet Petit Blen er ndkasiet den Be- 

styldning, at det er Baum v. Mahnu- 
heim, paa den iomhandlede Tjd kussifk 
Gefandt i Frankkige, focn er den egen1- 
lige Zorn-den Han daade købte og 
folgte cussiste og franste Hemmeligheder 
somfaa for en rund Sum gik til Bek- 
lin. Da man ikke tunde naa yam, saa 
maatte Dreyfus dløde, da han rimeligvis 
hat vidst mere end iundt var for hast« 
Vel hat den franste Premierminister Du- 
puy spgt at renvaste Bat-men, og vil 

»und Harme afvife alle Bescyldninger 
mod en allieret Magts Repteefentant, 
hois Tjenester mod Frankrige aldrig 

Ekunde glemmeTZDg alvorlig protestere 
mod de Aviser, som satte i Omlød slige 
standaløse Løgne;« men dette betyder nu 

ikke stott, da han diplommist set vel ikke 

godt kunde andet. Den Omstændighed, 
at v. Mohrenheim blev noget pludselia 
hfstediget og ikke maa vende tilbage til. 

LRusland, iyder paa, at han hat begaaet 
en Dumhed,"-»—— og san gaar der jo Hal- 
dent ng as en Brand uden at der er 

Jld iden. 

Gribende Scene. 

Da den østerrigske Kejfer Franz Jo-- 
ieph i Lørdags stulde højtidelig aabnek 
Kunstgalleriet i Wien og netop traadte 
ind i den første Sal, saa han lige forani 
sig et Maleri foresiillende den for kortH 
Tid siden myrdede Kejserinde· Han 
stansede pludfelig ig betragtede detJ 
lange. Blut-selig dedaekkede han Missg- 
tet med sine Hunde-c og brast i en heftig 
Gent midti det ·glimkende Ftlge as 
Ministe, Diplomater og Damm idet 
hat taadtex »Du er saa Oste, nase- 
fss m det- lese-du« 

Filippinernc. 
Ugninaldo Mkke give op. 

Infurgentfvceren tonkentrerer sine 
Trvpper og forstaadiec fig. 
Agninaldo er en streng Herre, hpor 

han hat Magten, og han er saa langt 
sra at give ester, at han truer med DO- 
den de as hans modlpse Ossiceret, som 
raader til Eftergivenhed overfor Ameri- 
kanerne, hvis Overmagt er aadenlys sor 
alle, undtagen netop fvr Aguinaldo. Et 
Par af sine Ossirerer har han allerede 
ladet henrette as ovenneevnte Grund. 

Jmidlertid sorskanser han sig as yder- 
ste Evne i Malolos, hvor han hat sam- 
let sin Hovedstyrke, og det vil ikte blive 
noget let Stylke Arbejde at saa ham 
dort dersra, da han er hesluttet paa at 
gsre fortvivlet Modstand til det yderste. 
Alle de vigtigste Punktet ere orngione as 
sent Rækker Forstansninger, tat sorsty 
nede med Lansepiger, sont stal hindre 
Jnsanteriets og Kavalleriets Fremtrans 
gen. Jernbanebroerne ere vdelagte og 
Overgangsstederne over Floderne staskt 
sorskansede. Amerikanste Jagenitrer 
ssger dog at raade Bod herpaa, ester- 
haanden som de rykke srem mod Malo- 
loZ. De hyppige Anfald og den app- 
hprlige Skydning er sagnet en Del, saa 
at man mente, at Jnsurgenterne har god 
Grund til at spare lidt paa deres Animu- 
nition. llnder disse Omstændigheder 
kan man hoer Dag vente et afgsrende 
Resultat. —- Forøvrigt har Aguinoldo 
truet med under paakommende Vorstan- 
digheder at gaa angredvis til Betts- og 
storme Manilaz medmindre da at Ameri- 
kanerne vil bede om Fred; men der tror 

hart vist ikke felv paa- 
Jtnidlertid ardejder den af De Fo ke- 

stsztexkä Regt-Jus Ydsenstsssz FHM 
mission med Jver paa dels at overbedise 
Befolkningen om det frugteslose i en 

fortfat Kamp, dels ved iProklamatio- 
ner at forsikre den om Amerikas cerlige 
Hensigter med at ville befordre alles Vel 
og lade Frihedens Velsignelse komme 
Landet til Gode under amerikansk Be- 
skyttelse. Disse Prollamationer over- 

scettes vg gengives i alle Landets Dia- 
lekter og blive anbragte rusdtomlting 
over hele Landet saalangt man kan naa. 

Beboernes fredelige Optræden aben- 
sor Auguinaldos indsnevrede Virlekreds 
som der har vaeret talt en Del om, turde 

dog maaske optages med lidt Varsomhed 
og der hører maaske aarelang Erfaring 
sor at kunne sikre sig den. Man maa 

ikke altfor sangvinsk bedømme Koralle- 
ren has et Folt, som i en saa lang Aar- 
rtelle har varet under et tycannisl Her- 
redsmme, der har bragt enhver Jndfvdt 
til at betrug-te Europceeren som sin spdte 
Fjende, og saaledes ogsaa andre, sotn 
koinmer ham i Veien paa hans egen 
Jordbnnd. 

Seneste Efterretninger lyde sremdeles 
paa sedholdende Stormløb mod Instit- 
genternes Forstansninger, som blive 

tagne, den ene eiter den anden. Flere 
Officerer ere saldne,deriblandt Oberst 
Henty C. Egbert, som faldt under Stor- 
men paa Malinta. Aguinaldo nnsørte 
selv sine Tropper. Hart indbildte dem, 
at det nu gik los mod Manila og saa 
skulde de saa Bytte og gode Dage. Han 
er nu paa Flugt til Malolos, Instit-gen- 
ternes Hovedstad, hvor man mener den 

endelige Træfning vil komme til at staa. 
Da Regimentet fra South Dakota 

flulde over Floden, fandt detBroen ode- 

lagt, dette generede dem dog ilkez alle 
Mund sprang i Floden, koin over og 
ftorniede frem, niedens Fjenden gao sig 
paa vild Flugt. 

Op til Dan er der anmeldt 3 Offi- 
cerer, 25 Menige faldne; 9 Officerer, 
205 Menige saaredc. 

Fornyet Venftab. 

J Madrid htr den spanske Brenner- 
cninister Silvela ossieielt udtalt, at For- 
holdet mellem De Iorenede Stater og 
Spanien nn havde en suldstcendig ven- 

stadelig Katalter og at saasnart Falsc- 
l traktaten var endelig undertegset as vegge 
Magter vll den diplomatiske Forbindelse 
blive gisosrettet 

Koba. 

iyseke IIZsigiek. 
Konventionen hat maattet give eftee« 

for den almindeliqe Stemning· 

l Den kraftige Optræden as De Fore- 
nede Stateks Befuldmeegtigede, Gen. 
Brot-ke, samt den Stemning, sont med 

faa stor Kraft kom til Syne has Beseit- 
ningen, hat ikke kunnet andet end over- 

bevise Konventionen om, at den haode 
begaaet et Misgreb ved sin Optrcedenz 
men den hat gjott mere end det; den har 
faktist winket sin egen Ligkiste. Thi ! 
Gomez er nu fra Kubanernes Side Si- i 
tuationens Herre, og han hat forudenH 
den amerikanste Stytelfes ogfaa de meft 
fremragende Iubanste Generalers Sym- 
pathi med sig. At der er nogle mis- 
foknsjede, er felosagtz de kan jo ikke alle 
komme helt hen til Faden Men deres 

Trudfel om ikke at ville nedlægge Baub- 
nene, kan ikke tillaxgges stor Veegt og de- 

reö endelige Underkastelse oil tun blioe et 

TidsipptgsmaoL Seloe Befolkninges, 
den yeedetlige Del af den, nnster intet 
heller end at komme tilbage under not- 

male Forhold. ! 
Oberst Carlos Cespedes If den ist-H 

banste Hirt, et efter Konferenee med Ge- 
neral Brooke vg· General Gomez, rejft 
til Kodas Istlige Dcl for der ot forestan 

; Afbetalingen og Afveebningen af den ku- 
ibnnske Hat-. Cejpedes, sont er en gam- 
mel Ven of Gomez, var Medlem af den 

kubanste Konvention, indtil denne af- 
fatte Gotnez. Da tog Cefpedes Afsted 
fra Forsamlingen. Han gaat nu til 
Santiago, Guantæuamo, Baysmo og 
Tunas. 

Et noget tildent Pengespprgsm aal 

kommen imidlertid nU frem, idet der kom- 
knxss Skskk såetffntninggkskronjra generis- 
sanfte Borgete til et Veltib af ikke 
mindre end 21 Millioner Dollar5. 

.Saa det bliver jo ingen« billig Historie; 
og De Forenede Stater er nottut-mes- 

sig nwt til at betete- 
Det et nu omtrent afgjort, at Hieri- 

pen til de aodlidende Kuhanere for April 
Mauned oil blive ydet i en anden Form 
end hidtil. Som for oplyst vil Om- 

kostningerne oed Hjælpen fra Aprik as 
blive deklet af Øeng ossentlige Jst-try- 
tet. Madfotdelingen vil imidlertid itte 

leengeie sinde Sted t Byerne og gennem 
det amerikanste Kommissar-ich Den nf 
det køde Korg under Bestyrelfe af Gvald 
organisetede Hjcelpefotening vil forestcq 
Uddelingen. Denne vil finde Sted fr- 
omhyggelig nalgte Punkten i Land-Sop- 
ecne. Ulykken er nemlig, at faalcenge 
Kommissariqtsofficererne iByen Ode- 
ler Provianten, gaak ikte Befolkningen 
tilbage til sit Jordarbejde. Den af 
Gould beftytede Forening vil derimod 

Ltninge Befolkningen til atter at Mede 
sig ud over Landsbyem 

Et af Hjælpeforeningens Axbejdcr oil 

ogsaa blioe at staffe Landbefolkningen 
billigft mulige Farmredstaber, Sanft- 
og Husdyr, saa Landbruget atter lau 
komme op. H- 

Administrationen hat bestnttet at der 

stalfotetages en Folketeelling pag famme 
Mande, fom sker i Amerika. 

En mi Balsametwgsmaade. 
Praparatoren ved dct medicinste Fa- 

kultet i Paris, Dr. Heini Morau, har 
opfnndet en ny Maade at balsamere paa. 
Den bestanr deri, at man af en Blan- 
ding af 1 Liter Glycerin, 40 Gram 
kulsur Kali langsomt indsprøiter en til- 

strckkkelig Mængde i Aottn, til Lege-m 
er soulmet lidt op, hvorpaa man flrats 
udscettek det saulech behandlede Leg-me 
for den frie Luft. 

Morau fresnviste i vet anthkopologiste 
Selfkab et Batnelig, som for to Aar 
siden balsameredes paa denne Msade og 
hat holdt sig udznærket. Mnstletue 
havde sin naturlige Fakoe og Ledene sin 
Smidighed. Han anbefaler Methoden 
som billig og fnldstesdig used-Ug, da 
den opfylder Los-ers Besteunnelfcr us, 
at giftige Stoffe ikke man Inst-des us 
Puls-metij 

Russland-s Stolevwieih 

Som bekendt hat Czar Ntkolaus ved 
en Række Forordninger søgt at have sit 
Falls aandelige Niveau ved en grundig 
Reformatjon af det elendjge Fette-Sko- 
levæsen. Bestrebelsetne I saa Henieende 
oille bog tun bceke meget tinge Frugtek 
i hoett Fald fokelnbig, jdet man itke 
endog blot tilnætmelfesoij reader over 

de fornodne Lærekkrcefter. Er russist 
Tidsstrtft hat paa Grundlag af statistist 
Materiale for 1897 ansttllet Betegnin- 
ger, hooraf det hangen-, at dersom 
Czarens Refprmplanet stal fuldtud gan- 
nemfsreå for de centtale Provinsers 
Vedkamtnende, vil Folgen deraf blive 
Anfættelien as ca. 111,000 Laster-e, men 

der hat-es knn 17,000 for Hunden 

Samen. 

Laserne vil etindte, at ved Kongeva1- 
get paa Samoa var det navnljg de dek- 
vctende Tystes selvbestaltede Optmden, 
sont net-kniest gav Anledning til en hel 
Del Forttyttelse og til at de andre Mag- 
ter maatte sttide ind· Det er ligetedes 
meddelt, at den tyste Regeting ikpe bil- 
ligeve sine Befuldmægtiges Avfcetd Ied 
denne Lejlighed. Nu hedder tet her-mi, 
at Tystlants Ambaåsadst i Washington, 
Hr. v. Hollebem i erdags aflagde et 

Bei-g i Udenrigsdepattementet og man 

er tilbpjelig til at mene, at Forhandlim 
gerne galdt Konflikten paa Samen-, iom 
snskes bilagt i al Mindelighed. Tyst- 
lands Regeking stat, efter hoad man ped, 
viere villig til at kalt-e sine Tillidsmænd 
tilbage; men for ikke at saure det tyste 
Falk-ji og dets Rigsdags Fslelfet, stulde 
de andre Magter, Engkand og De Fore- 
nede States, gøre ligeflam At fauledes 
en hel ny Stab kom til Rom, stulde 
tillige viere Garanti for at de gacnle 
öktijfighich ist«-u- strmkagikh 

Sau-anyt. 
— Jnieraal Revenue Departementet 

i Washington har nægiet at godkende 
fom ·endelig Dommer Taleys nylig ginne 
Dicision med Hensyn til Statbathed af 
Salaonkeepereg Bonds. Kollektsr Coyae 
har fanet Ordre M at indkasfete denne 
Ska1,indtil U« S. Hsjesteket har ta1i"i 
Sagen. 

— EssGunernør Fleicher fra Mis- 
fonri, fom strengere Tid har ligget sog, 
er i Lordags dsd i Washington, D. C. 

—- Bym Gøteborg i Sverige vil reife 
en Mindeßntteover Zehn Eriesivn, Mo- 
nitqreas Opfindex. Billedhugger J. 

» Fieldsiedi vil blioe san iidlig færdig U 
; fit Arbeitse, at Starken ten reises iMaj. 

— Samasdsselstsdet i Gøteborg dar 
» des-met at bygge et Aldetvsmshjem for 
E san-le Stamm-. Omkoßninser 150,000 

— Den bekendte Gr.sssferer Erik Wijk 
i Goteborg har- strenket 25, 000 Kronet 
til det dervrkrende Alderdorn shjem for 
;gnmle Sei-neuen 

— Cn Tysker hat opfandet ev Besond- 
lrngsmaade, hvorved der af Tprv udnin 

des en forirasijelig Uld, der isrer egner 
sig til Forbirrdtnateriase. 

— En ihn Dampm nller i Danzig er 

bleer idømt Boder og Erstaminger til 
farnlet Belnb 515,090 Mark for gennem 
mange Aar at have begaaetToldvag 

—- Mnnge iyske Ossieeker ere i Angek- 
Iatles Klet. Kejferen hat nu befalel, at 

Officererne stulle afleoere alle de Laune- 
tilbud, de modtage fra Aagerkarle, til 

Regimentschefen. Mon de fgpr det? 
— J Atnseldam iaoner man ikke 

mindre end elleve starre Skibe, som for- 
modes forlifte under de sidsie Minuten 
havsftorme. Det dreier sig orn halt-an- 
det Hundrede Mennefkelio. 

— J den nnzarske Provinsby Bezdan 
bræsdte forleden 90 Hufe. Mange 
Hesie og Kreatur-er indebrændte. 

—Dr. Mesoni hat faaet 10,000 Art 

for sin Ulejlighed med at operere Poren. 
— J Engele Indien Kindes der en 

Million Inter, der end-u ikke ete iyldie 
15 Aar. Og der sindes Iere end en 

half Million Mgtefsler under 9 Au. 

Fca udenlandfle Pladfm 
Kort Entrids 

Meddelelie om Ist-Etwa Beginn-he- 
det tuudtomkklng km samt-einleitet- 
J Spanien herster der en Asdejdslos- 

hed og Nod fom ingensinde spr. Fta 
Malaga meldes om at over 20 Tu- 
sinde Mennester gaar uden Akdejde. J 
Landdjstrilterne et det neesten lkkc mulig 
for en altnindelig Ardejdet at Tfaa Be- 
stæftigelse. J Cadix staat Atdejdsqus- 
sen paa Greensen til Opren Aventi- 
sterne puftet selvsplgellg tll selben- 
Vcerstee det l Valeneia, hnokfta man 

hver Dag venler Meddelelfe om alt-tin- 
delig Opftand. 

Fra Rusland meldes om Hungersnpd. 
Mesi truet er Samuel-. Distrlktet 
hvor Befolkningen, sotn tnaa leoe af de 
vatmneligsie Assald, er tkuet Ined peit- 
agtige Sygdocninr. Hals Regeklngen 
ikke trader enetglst til, er det uderegnes 
llgt hvad Fslgerne oille dlive. 

Jkke mindre fetgelige lydek Beut-tin- 
getne fia Dele of Klna, og da navnllg 
i Chefoo-Egnea, hook del siges at 2 
Millioner Mennestek et ned at lide lDun- 
gersdsden paa Grund af den galt Flsds 
Ovekivsmmelier. Oglaa fra andre 
Pladser l det indte of Landet komme- 
llgnende Eflekretnlnger. Koniul Iow- 
lev og fein andre Amerikanete l Chefoa 
dar iendt en Opfvtdtlng til Udenrtgs- 
ministerlet i Washington am at iende 
Hjaelp sarlig l Form as Meis, hoad des 
doade vllde veeke en Barmhjektlgheds- 
gerning og tllllge god Feemtldspoletlk 
ovetfor de nlykkellge Jndvaanere. 

Pol-eng Besindende er alter ydetft klet. 
kHan hat hypplge Befolmelfeienfeld, 
Jendog under Gudstieneftem Han er 

j ielv forderedt paa en insrllg Afgtkelfe 
J ei Breit hat hp tedtylt sig fanledeg 
»Newr leg udaandet vil det ikke blloe til 
start Vesper hveksen for Leser, Syst- 
plejerstet ellek nogesn af dem, lom er m 

mlg; jeg et tun Sllnd og Ben, og US 
Ele oil ndsukkes cet fom en Lampe, der 

Fllke hat met-e Ollek 
Danmack flges ogsaa al oer have en 

spann l Kiste-, llgefoas Jmlleiy ig fhl 
have foketeget de fern-due Sktldti 
denne Newby- 

J Setblen tmkket det op ill Usejt 
fordl den tnsflste Geiaadt like bleo In- 

nlteket ttl m Hossest, hoortil alle de an- 

dre Gesandtet vate inddudte. Rasse-en 
fsrlod psebllkkelig Pladfea og nu fiel 
Sagen aigsres ad dlplomatifk Ve1. 

Forinden Kronptlnfen as Sreclga 
Ritze fort-d Christianla, gao han et 

Bausch til holkcen alle de nokste Stor- 
thlngsmænd oare lnddudtez men Co If 
dem nilde like modtage Jndbydelfen og 
glltnkede ned der-S Fromm-elfe. 

Rygtet iottæller, at Dronning Chri- 
silna afSpanlen, fom nn er 41 Ae 

Hammel, agiek at tndgaa lÆgtestanl 
Hnn stal eegte en Slekgtning, en Wirke- 

lhertng af Ostertig Hvad dette oll 
dringe tIl l den fpanste Polltsl, er lkke 
godt at vide paa Forhaaalx 

Den almlndelige Menan l SpIIjen 
er, at Kongedmnmet er sin Afsi g 
nat og at del gamle nge l en lkke it 
Fremtid vtl ende lotn Republik. 

Den russiste Czae ha- i Brede niste- 
diget ftn Jttdenrlgsmltilstex, Geheime- 
raad Goremykln, fordi han hat« meet 

flao tll at foketage de af Kelseken lie. 

falede Forholdsreglet overfot den her- 
stende Rad i oiIie Dislkiktek at Rass- 
land. J hang Plads er oalgt den lud-· 
tldlge Finantsminlsiek Witte. 

Fra Algåer meldes, at aloorTlge Ura- 

lighedek er fokestuaende oed den mumi- 

ste G1«a-nse. Stanunerne tykkct fleln 
jfor at fremlninge vZle1g. Makkang 
Inok heddek det, ct de er ledfagede af Hu- 
lstruck ng Familie-. « 

Kvindettgc xsavklesmspm 
»M- 

Dei preis-site Deputmtkammr 
»oedtqget et Fotstag, hvokefter der i 
Pauser ital got-S Forng ji«-d ANH- Ftellk at tot-Mig- Mßstesm i Fast-M- 
sisspektotatetnq how- da Kulde goss- 
LTieseIi s be Distrikm· sur et siøm 
Atlas Arbeits-Ia u bistftigtdc 


