
Den nye Nazarethkirke. 
Komlteen lot Optik-lieu at en ny Kikte 

iStedet for Jetnkirlen i Ryesgade hat 
fka L. G P. modtaget en siot Gove, 
neinlig tu,uw Kr. Dei ei im i Ali 

indlvinmet ca. «i0,000 sit-. Hvis de 

nugeeldende Byggepkiser del-party vil 

Kirsenö Byggesmn vist nok lobe op til 

120,00« Ke» hvokaf altfaa Halodelen 
nu et nsaet. 

Eiter hvad vi ekfarer, er dei« fra Na- 

zarethkitkens Menighed til Ministekiet 
indgivet et Andragende onl, at der fra 
St. Johannes Sogn niaa blive finfliltl 
ca. 22,»0» Bedo-te, der stal henlceggec 
til den nye Kitte, iom flal viere Sogar-. 
kirkr. Dei er Meningen, at det nye 

Sogn skal deles, faa snart Fokholdene 
tillader det. 

111 Damme i Jniuriefagee. 
Hof- og Stadgretten ailagde Mandag 
den 10. ds. Dom i lti Sager, soin af 
Firmaet Wesiel og B et t var anlagt 
ntod Redattsren af »Fall«-Si Anlei« for 
Forneetmelfer, fremsatte i H fotslellige 
Niimee at Bleibet. J den ene Sag, 
der angik Beslyldninger for ,,Smuds- 
kanktierence«m. m. idomtes Redaktpr 
Nei- en Bode til Statskassen af 200 

Kr. subsidicett siinpelt Fiengiel i 30 

Dage samt m) Kr. i Sngsocnkottitinger. 
J hver af de andre 12 Sagee, der niest 

angik det ttadig tilbagevendende Udttyk 
»Hajen« idacntes han en Bade paa Z« 

Ak» tubsidicekt simpelt Fængsel i :l Dage, 
og ou Kr. i Saggomkoitningen De 

paatalte Udtalelfcr inottisiceredes. 

Aflssning of Hsitidsoffer. 
Ministeeiet hat difaldet, at Heitidsofket 
i Egeslevinagle Kommune aflaseg fra 
den l. Januar d. A. mod et aailigt 
Bebeklag at Kominiinenå Rasse paa 467 

Ke. til Sognepreeften, 5327 Kr· til For- 
ftellereeen i Egeslevinagle og NO Ki-. 
til Laieien iSinidstkup, dog faaledes, 
at dei- ikke paalignes de itle til Falle- 
kikken bittend· Bei-wie, de oiiekbekettis 

gede selo ellek Bei-den« dei- hat last 

Sagnebaand, stsrre Stattedideag end, 
oxn Heitidgoteet ilke var bleoen aflstt 

Falleskepnesentationen for 
Jndustki og Haandvierk holdt 
Sendag d. 9. ds· Velegekettnede i Ny- 
liakg. Man faehandlede ont Mel-kin- 
fleinets Indienle cm Foeanstaltningee 
inpd falst Nellama, oin Brandfarsik- I 

eingsforening for dansk Haandvmk ogH 
Jndust.., om Nedfiettelfe af en Rege- 
tingslainmission til at fremkomme nied 

Fokslag til en helles Pensionsleis, otn 

Opkettelfen as HaandoeekketdanXeF om 

et Belsb til Haandviekteres Reiter i 

Jndlandet og oin Tilslud tilAftenstoler. 
Der blev udtalt Haad oni, at Lock- 

outen maatte finde en drei-bitt Afslutning, 
saa hurtig sont Omsiiendighedeene tillad 

det, og liegge Grunden til et feugtbeins 
gende Samakbeide mellein Akdeidsgivete 
og Arbejdeke. 

Nughtit. Kilom. Wust Jana- 
sen ved Btykup Staiion hat alletede 
ved denne Mannedg Begyndelfe, histet 
en Del af sin Naz. Den var omtkent 

moden; men det var dog ikke den natur- 

lige Modenhed. Det var III-rieth sont 

hnvde sat sit Stempel paa den, hvokfok 
Racneuddyttel blioec lig Nul, 

Byraadsoalg iRibr. TilMede 
lem af Ntde Bymad i Siedet for jin-. 
Amtsfotvalter K l a g e n d e k g valgtes 
hsjstbefkanede Msllet H· h n ns e n med 
98 Summen hotlket var santtlige af- 
givne Stein-net ; 

Til Bü lowei Grav. Reben-T 

hnons Garnifons Undekofftcersfotening 
hat fendt Scogtetmestec N unters, 
Sindekbocg, en Palmedekomtion med( 

Annwdning om at lægge den pna Geile-( 
tnl Biilocvi Gran pnn Dybbsl Kin· 
segnend 

Skotojsfabrikantek n e og 
Skotnagekftkeikem Skotpjsfm 
btiknntekne hqr holdt et Mode samtnen 
med Bestyrelfen for Stosnagekmesirenes 
Akbeidsgivetiokening. Detefter holtk 
Skotsjsfabrikantetne en eksttaokdinktk 

Generaliokfatnling, book folgende Ne- 

folution endlose-: »JHenhold til Re- 

folutionen ai 21 Juni pg de i Msdet 
med Mestrenes Udvalg i Dag aftulte 
Betingelser vedtog Generalfokfamlingen, 
at fanfremt Streiten mellem Skomqs 

geksoendenes Fort-und og Mestrenes 
Akbeidsgiveefokening ikke er afsluttet 
Lstdag den S. Juli, etklæker samtlige 
kibenhavnste Skotsisfabeikqnter indens 

for Fokeningen Lockoui Onsdng den IS- 

Zuli Kl. 6 Atem-« 
Jislge feneke Meddelelsek ophscte 

Skomagersieeiken Tiksdag d. II. ds« 
Fredng Afken d. 7. vedtog Generation 
sqmlingen henholdsvis of Mesteene vg« 
ai Spendene en Beicht-any der medfssi 
eet en Ljnforhsjelfe pag otntrent Dz- 

- th. eller 4—5 Ke. agentlis. l 

Bornhotmg VæbningasArs 
tilleri vil blive for-get med et Bat- 
Mi tms 8 Kanonen der formentlig stal 
anoendes til Havneforfvat paa Nord- 
iandei og i Gudhietn. Ciidvidece oil 
Geværemes Aiital blive for-get fka 855 

til 1500, saa at ogfaa ftivillige vil kun- 
ne hlive bevcebneve til Deus Forli-an 

Fund tra gamte Dage. J 
Kancellibygningen ved Kristiansborg 
Slot hat- knan gjokt et interessant Fund· 
Mauer netnlig unbei- Nedlaggelsen ai 
en Kloat i Gaatden stabt paa gamle 
Muttester, foin viftnok streitet sig helt 
ind under Slottets Nidebane. 

Varus ngang meb Tand- 
ftikker. Justitsminiftekiet hat ved 

Oplygningek fra It ai Landets starste 
Branvforsikringer iiindet ud, at disse 
Foreningers Tab i Labet ai de fidste E- 

Aa(, sokaakfaget ved Bat-is uforsigtige 
Omgang mecheiidstilker, andtager nos 

get over tk Mill. Kronen fort-den Tabet 

paa Los-re der vil btive onitrent tige 
san start. Ministetiet hak derivr av- 

iendt et icikciilttre om, at enhvek Has- 
fader ellek Husbond stal paase, at hans 
Born ellek Tyende ndnifer forivatligt 
Fokholdi Omgang ined Las, Simoi- 

stikker eller anbet, der lau foraatiage Jl- 
debtand. 

Bring Christian hat lobt den 

Ovetketgsagsprer Hiardeniaal til- 

horende Lyttlutter «Princesg«. 
Den nldste leveis endnn. Da 

Liege Sicl i Beile forleden bade, tit- 

Aar gammel, bleo han ointalt foin 
,,Danmatlg ældsie Liege-U Men det 
var hon ille; ovre paa Bogp leoek Lage 
Mackeprang endnn rafl og taiig 
til Tier-s for de fyldte M Aar. 

tfn Stattef ag af pr icipiel 
Betydning. Kvipzlæge Sch iii er 

i Aalborg flyttede i Mal Maanedi Fiok 
ub til Oasferis, hvor han beede, indtil 

han t Oktober Maaned t· «)l., attck 

flyttede ind til Byen. 
Nu aptog Sogneraadet i Hasfetis 

storpdlckgen paa Tillctgsliiten, da han 
»apholdt sig over 4 Maanedet i Kom- 
munen.« Aalbocg Komniune vilde 
intidlertid gske galt-ende, at Korpglckgen 
itke hat-be opholdt sig i Hasteeis i 4 

Maaneder fka den lsie Juli, og at dette 

var bet aigskende. 
Ministekiet hat nu fest-leeren at man 

itke tan fastholde, at de 4 Maaneder 

galde fka lste Juli. Kokpsletgens Skat 
blev derive fordelt medsi til Hassetis 
og Hi til Aalbotg· 

ngaa en Jlbebkaitdsaar- 
sag. Hngtnand Lara N ielsens Hus 
i Stendekup er totalt nevlimndt. Jlden 
var foranlediget at — en Kat. Denne 

havde nemlig fanget en Rotte og var 

den-ed samtnen saa niek til Komiuret, 
at bei- gil Jld i den. Det stattle bran- 
dende Dyk lob nd i llvhuset, sont den-ed 
bleo antcndt· Einen hat-de lun lavt 

asiuketet 
Nebntngsappaeat for Krea- 

tu r e r. Skibsbyggek Brandt A n d e r- 

sen as Steuer hat konstruetet et meget 
sindkigt Apparat til under Jldsvaade 
ude fka og i et Nu at lese alle i en 

Stald vatende Keeatuker, hvoteftet de 
kunne tmkkes ud, uden at noget Men- 

neske behsver at vove Livet ved Red- 

uingsfatfeg. Apparatet er fokholdsvig 
billigt. 

Faaet sit Syn igen. Tiigteren 
Professor thh. V e e g f I e, der i lan- 

gere Tid hat varet næsten blind, er hel- 
dtg dleven opcretet for Sttek og hatf 
faaet sit Syn ige-1. 

Poftomdelingen t Gentofte. 
Da Postomdelingen i Gemaer htdtil 
hat met-et mindre tilitedsftillende, vi! der 

fka l. August blive indfset den Farbe- 
vring, at Posten omdeles II Gange dag- 
lig i Stedet for sotn htdtil 2 Gange. 

Bytaadgvalg. Ved Sapph- 
tinggvalget til Aalbokg Vyraad valgtes 
Hsjrekandidaten, Vogntnand L u n d b y, 
enstetnmig tned MS St. Oppositionen 
havbe ingen Kandidat apsiillet. Valget 
foketogeg af den almindelige Balger- 
klasfe vg gelber til Nytaar. Af ea. 

Itzt-O Valgbekettigede stetnte kun tut-. 

Zootngisk Haue hat« i Juni 
Maaned vieret besagt as 35,0»0 Per- 
iouer mad 31,50» i Juni i Fior. Tit 
t. Juli hat hauen isllak ocret bei-at 
as i alt 109,000 (i Fiok 92,ooo). 

P en g c t y v e r i. Antageklands Po- 
liti eftersplger en Tiggerste, som sigtee 
for at have begaaet et starke Pengetyoeri 
has en iDragIr boende Kot L i n v ah l. 
Tiggeriken er nemlig set gaa fka Der 
tu Der i Omeg og da Lindahls Fa- 
milie kam hjem fka en Udftugt, opdagu 
des det, at ver var ttjaalet ca. 100 Ke. 

fea en uallaafet Kommodestuffe. 

Etatsraad N. Andetsen, Ak- 

besdsgioersoreningeng Jemand-, er 

attei- hjemlommen sta Udlandet. 

stbenhapns Atbcsdshjem 
hat i Juni Manned imod Sædvane om 

Sommeren hast starke Tilgang end As- 
gang, sua at, medens der den l. Juni 
var 57 Mand, var Tallet den JO. Juni 
steget til 67. 

Det er so den hetskende Arbcjdgsiandg- 
ning, der viser slg i den sowgede Sag- 
ning til Hsemmet i denne Sonimertid, 
hvor det ellers pleser at have satte als 

husr. Man kaa vel snatest undke sig 
over, at det ille ster i hosere Grad. 

Hsemmet stoar til enhver Tid rede til at 

modtage akbesdsløse og hjemlose, enlige 
Mænd og give dem Husly og Inde, 
imod, at de tage Del i dets Atbesde. 

Atbejdersoreningen as lsiiii 

soretages i disse Tage en Fallestuk til 

Bornholm. Taten tasller ca. 80 Del- 

tagere under Professor Ellingers 
Ledelsr. 

Oversaldet as sine egne 
Ha nde. Godgeser D a hl til Thyges- 
lund og Dalsgaard oed Hadsund blev 

sorleden angrcbet as site as sine Hunde, 
da han vilde sage dem borl sta nogle 
Faat og Lam, sam Pundene stambed. 
De site Hunde oæltede ham omkuld, og 
han var neek bleven bidt i Sttuben as 
en as dein, detsoni han ikke hurtig 
havde saaet trukket sin Forsikniv. Med 
denne foksoarede han sig derester, men 

sit ssrst Hunderte ska Liset, da en as dem 

var bleven slærlt lenilctsteL Godsejeken 
slap nogenlunde uskadt sra Episodem 

Gammel Usærlighed Fredag 
den 7. Juli viedes i Herborg lKikle et 

Par gamle Kærestesolk· Bkuvgominen 
var 65 Aai og Bmden M Aar. For- 
looelsen har voket i over 150 Aar. 

To hjemlsfr. Sognefogden i 

lsngegtofte indbragte fatleden til Sass- 

lobing Poltti to unge lttnatige Piget; 
han havde fnndet dem paa en Matt, 
hoot de havbe tilbtagt de to fidsie Nattet 
under aaben Himmel. De vat en Oel 

fotlonme, men tet oelklcedte og for- 
klatede at vcete komne fta Falftet i Sel- 

flab med nogle »Betidete«, det haode 
looet at gote dem til ,,Flunftnerindet«, 
men nu havde fotladt dem. Politiet 
puftet at faa fat i de Lsmlet, det hat 
haft de to Staclet til bedste. 

Heftigt U oejt. Totsdag d. 6. 

Juli tafede et heftigt lloejt med Lhn og 
Totden ovet Aarhus og Oknegn. Lynet 
flog bl. a. ned i Jeng Mille lfens 
Enkes Garn-d i Selvtup ved Fulling. 
Kosten, fom endnu tkke oat ftaaet op, 
bedøvedes at l«ynet, og Katlen maatte 

beste heute ud t det blotte Linned. lOele 
Gaatden nedbmndte, men det lytkebes 
Ratlen at tedoe Kreatutetnr. Konen 
kam fenete til fig felv igen. 

Ved Brabtano flog Lynet ned i Petet 
M a d f e ns Gaatd i lfngmatkew Ly- 
net flog ned i Laden, der nebhmndte til- 

tige med Anstalt-en. Ateatutetne vate 

alle paa Matten, hvatimod Lcenkehum 
den brandte. Ejeten havde tun lavt 
agfutetet. 

ngaa i Sljetn og Omegn hat et 

ooldfomt erft tafet. Hagl faa ftote 
fosn Duectg faldt, og Negnen ftyttede 
ned i en faodan Mangde, at baade Ga- 
det og Haoet i Stjetn ftod under Band. 

Jngen can mindes et faa ooldfontt Pugl- 
og Regnvejt nogensinde fet. 

Lhnet flog ned i Tsmtet Paul Je S-« 

fe ng Hug, bet bkænbte fuldstcendcg. f 
Telefonledningctne blev mange Stedetl 

sdtlagt afLymL 

Anholdt Bedtager. En nngj 
Maul-, Kaj Aage Haufen, et bleven an-j 
holdt fot Bedrageti. Pan haode hosl 
et udenlandfk Firma faaet levetet Guin- 

tmflanget til Cyklet til et Belsb af ca. 

2000 At» men da Fitmaet kttevede hatn 
ttl Betaling, vier det sig, at han under 

Jndksbsptls havde folgt heleLevetancen 
og fotbtugt Pengene tll Svit. 

Bedtageten et Brodet til den i 

Hotfens Tugthus flddende Plattenflaget 
og Velfelfalflnet Edgat Haufen, 
fom paa dttekvifttion af Kibenhavns 
Pollti fottige Aar bleo anholdt i Brin- 

dist. 

Fe m Hufe bt and t. Fotleden 
braut-te lem Hofe i Landsbyen Svogetgs 
lev ved Roskilde, tilhstende Gaatdeiet 
Lats Ftedet ikfen, SlagtetNiels 
fen, Aue Kitftine Bettefem 
Tpmtet Chr. Haufen og O. Ol- 
fen. Hufene nedbtcendte til Grunden, 
og faa godt fom alt anboet htcendte. 
To Smaaptget blev ftcetkt fatbtcenbtez 
den ene sit bethdelige Brandfaat paa 
Ryggen og maatte fstes til Sygehufet. 
Jlden opftob ved Bstns Leg med Tand- 
ftikket. Fotalvtene var paa Arbeit-» 
da Jldea opftod. 

Anholdt for Reveti. Paa 
Dyrehavsbakken overfaldt forleden Aften 
tre Personer en dem ubekendt Mand, 
hvig Uk vg Penge de worde. Det lyk- 
kcdcs Politiet straks at anhoch de to 

af Ransmcendene, hoorimod den tredie, 
en bekendt Jndbrudstyv, der entwinde- 

ligt laldeg »Kallunbborgjyden«, undlpb. 
Senere unholdt Politiet ham paa e 

Logihuö i stbenhavn og indsatte ham 
i Amsten paa Blegdamsvejem 

Trusel ont Jldspaasættelsr. 
Paa Guarden »Avfersbslgaard« i Lind- 
knud, hvor Einen har indrettet et Op- 
dtagelseshjem for losladte Fotbrydere, 
nnbragtes fotleden en 17aang Dreng, 
som var kommt-n ltge fm Strasseam 
stnlten efter et Ophold der paa 18 

Maaneder for Brandstiftelse· Sæklig 
hjemme paa Guarden følte Dtengen sig 
lkke, han nasgtete at bestjllc noget, og 
eftet to Tages Ophold ttuede han med 
at stikke Guarden t Brand. J denne 

»Anlednts:g afleverede Cjeten hasn ttl 

Votum i Vom-n pas hois zwei-isten- 
ning han er sendt hjem til zahm-n i 

Wunders-. Den sprgeltge Dreng kom (- 

Aat gammel til Holstejngminde, hvor 
han var i 4 Aar, derfra ttl Flatte- 
bjerg 2—:1Aat, og hat nu vætet pas 
Btidslose i ts Moanedet for at have sat 
Jld paa sin Husbonds Gaatb. 

Jldebrand, Jene chastnugs 

sens Garn-d i Licendtup n fuldstændig 
nedbrcendt. Hele Bescetningen og alt 

Jndboet b1«ændte. 

— Forleden opstod Jld i Frits 
Litertritgerg Hus t Otfted ved 
Standesg. Jlden forplantedes til 

WederNtelsensogSnedkerFrits 
Hufe. Alle tre Hase nedbrændte. Af 
Jndboet reddedes noget t de to sidsts 
non-me Hufe. Byen er meget samtnen- 
bygget, men Futen for de omliggende 
Hase blev afvcquet ved Sprøjteknes 
hurtige Tllstedekomst. 

— Søndcrjylland. 
Udvtsntnger. 

Forpagter Küster, Tjele, opholdt iig 
fornylig i t5h1·iftiangfeld. Summen 
med derboende Bekenkte gtk han en Dag 
indi den derværende Farfamlingsbygs 
ning fot danste Sanderjyder. En 

Gendarm, der saa dette, bød ham straks 
at gaa med til Acntsforstanderen, og 
denne udstedte Ordte til ojebliktclig Uh-; 
visning af Landet. 

z 
—- En has Gaardejer Christen- 

lsen i Abserballe tjenende Karl ved Navn 

Stvert, hjemmehskende i Sonder Viert, 
som i IN Aar hat opholdt sig i Nord- 

slesvig, er bleven udeist med en Frist af 
U Timer. 

vaiilningstah 

J den farste Halvdel af indeværende 

Aar, altfaa fra 1. Januar til l. Juli, 
er dek, for saa vidt det er bteven bekendt, 
udvist itke mindre end 175 danske Un- 

dersaatter, beraf er Størstedelen 
Tjenestetyende, nemlig ltti Karte og 
Piger, 16 Arbeit-etc og Daglejere, 17 
Spende, 6 Tjeneftedrenge, 6 Leetlinge 
og 5 Kommst-Xb Blanbt de udvifte er 

7 Optanter eller Born af thanter. 
Desuden har ja, som bekendt, en Dei 

Tjeneftefotk faaet Ordre til at flytte fka 
dens Pladser for at tage Platzes has 
ysssindede. Af de ubviste Arbejdere og 

Svende var enkelte gifte; de er blevne 

udviste tillige med Huftruer og Born, 
faa Antatlet af de udvifte vistnat kan 

anslaaes til mindst ZW, note-ne og 
Bom. 

Ist-a Græniem 

Fotleden hejstes Kraner paa den nye 
Toldbygning i Getsbro, tun ca· It Alen 
fka Granseliniesk Der kam .tcra11»te 
baade nordfca og sont-entra, men ganske 
betegnebe var det, at de unge Piger, der 

bragte Kranfene sendenfra, maatte bcere 
de rsdhvibe Sisifer i Heenderne; de 
maatte tkke fcettes paa Kraniene, for 
dtgfe var paa danst Grund. For-neigt 
havbe Heisningen as Kransene samtet 
tkke faa faa Beboere fandenfra, der be- 

nyttede Lejligheden til at ie Dannchrog 
vate. 

Ura tNordveftindien. Eng- 
landerae have dag» stadige Kampe at be- 
staa med de tapre Biergboere i N ord- 
oestinb ien. Atter meldeö der am 

Uka i W a Firistammem sum under 
stdste Grænfekrig vocdte faa meget Be. 
iveen En engetst Bagagetrop er bleven 
angrebet i W a n o; men kun en Mund 
drabtes; et andet Sted, i Nat-heben as 
S a r w a k a i, blev der fyret paa Oberst 
Watio n; selvsplgelig er der nu fendt 
Tropper uv til Forsptgelse af Fredss 
fokstyrrernr. 

.«·..sp 
—- 
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Transvaal-Krifen farbi. 
Uitltrndcrs migfoniøjch 

Fred — ellck Krig out et halvt Aar. 

Hele Bei-den drager et Lettelsens 
Sul. Atter er nenilig en truende Reig, 
i hvert Fald forelobig atmet-gen Tim« 

indeholdt nemlig for Is- Juli en Leder-, 
hvori der bestemt udtales, at d en 

transvaalske it rise er over-l 
fta nden —- og en saadan Leder et al-i 
tid Udtrhk for enten et btændende offi-I 
cielt Ønfle eller for en allerede indtraadti 
Tilstand J ncerværende Tilfælde maa 

man vistnok holde paa, at her endnn kun] 
er Tale om den engelske Regerings On- 
ste, Den vil itte Reig denne Gang, ef- 
ter at »Volk5raadet« i Transvaal har 
vevtaget at give Uitlcenders Borgerret 
efter J Aars Ophold i Landet og det- 
Ined iilstaaet dem Valgret. 

Det ,,irreducible Minimum-Z nemlig 
Borgerret og Balgret efter 5 Aarsz Op- 
liold har altsaa alligevel knnnet teduces 
res en betydelig Del. 

Men itke alle interesfetede ere 

tilfkedie med denne Ende paa Krisen. 
Forundetlig not er C ha m b e r l a i n 

det, trodg hans stolte Ord om itle 
at ville give efter for de frwlle Boecez 
Hang Tilfredshed striver sig vel nier- 

mcst fra detTrh!, Ministeriet hat lagt 
paa hom. Tit Gengæld hat han — 

Uitlændernes Befrier in sp« —- quet 
alle diese stuffede engelste Afrikancteö 
Vtede over fig. Men han bæter deni 
vel. Uitlænders ere nemlig tngenlunde 
tilfkedfe. Te vilde helft have set Trans- 
vaals Boere hcergede og plyndrede, saa 
kunde de felv komme til Faden Heller 
ikte Englænderne i Kap ere tilfredfe — 

De ansek den »Fred« for en Galgenfrist, 
der vil medføre Krig inden et halvt Aar-s 

Form-. 
Grunden til, at E ngla n d hat gi 

vet efter i Spørggmaalet om det »iere- 
dncible Minimum-U er dels Kapitadens 
talrige med Boetne beslægtede Jndbhg- 
gere, dels Evropas Raad: at nn maatte 

der lunde værePlads for betnnelig Frei-; 
fiden Voltsraadet var gaaet det ene 

Stridt, maatte England gaa det andet, 
saa de kunde wides. Hvokfor snakter 
man elleks paa Fredskonferenfen oidt 

og bredt om det velsignede i »Voldgift«, 
hvilket jo rent ud sagt betydekr den 

gyldne Middelvej. 
Den føeste vejede maaske not mest til. 

Thi der var fra hele Sydafrikas 
ikke-engelske Befolkning bleven hetitydet 
temmelig direkte til, at England jo en 

Gang ved utilbørlig Omgang med Ko- ; 
lonier havde mistet dem helt. Svm det 

gik nied Nordamerikas Aal-mich kunde; 
det komme til at gaa med Shdairika. 

England tan aldrig lide at høre Tale 
okn den Nordamerikanste Fridhedskkig, 
det siore Bevis for, at den stolte Svane 
er ikte uovervindelig. Saa modtager 
England hellere et hæderligt Forlig. 

—s——.—O-.-—-—— 

Czarcn staat paa Svcrrdct 

Sitaris-Name ital holde fig i Stindet 
—Finnckne komme itke dem ved — 

Sior Beftyktelie. 

Europas stoee Enevoldshetsker, »En- 
ren over alle Russeee«, erdstankens 
sue-stetige Foregangsmand, Jødeforfølsf 
geren og Findlands llnderirylker N i- 

tolaj ll. as Russland, har laden 
høre fra sig i det siner SpørgsmaaL 

Rom de ikke der og drillede ham med 
dereszs Demonstrationcr i Finland, De- 
putationer til St Petersborg, Adresjer 
fra Alverdensz Videnstabsmand o. s. v. 

i en Uendelighed, som okn han selv, Ni- 

kolaj ll. ikke var Selvhetster over alle 
R ussere og stulde vide at dlive det 
over alle Finnet med. 

Mest cergede det lovlig naerliggende 
Sverrig-Norge hatte. Derhen 
hører Finland efler Aarhundtedes Tra- 
dition og fællessiampe og Seite, og der 
i de Landes Presse taltes der af hsje og 
lade døjt om, hvilken Ueetfærdighed og 
Looløshed hans Kejierlige Czar ved sin 
Ukas til Finnerne havdebegaaet· 

Og en Dag blev Czaren vred. Skal 
vife dem, hvem der ei Selvherfteren 
Thi stikkede han i iorrige Uge Bad med 
den russiske Minister de B utzo ff til 
den SveniksNorske Udcnrigsmis 
nistet Grev D o u gla s. Oq det Bad 
var hvast not. Han — Selvhersteren — 

fokbød udirykkelig al Kritik 
over rusiiileRegeringshand- 
linger fra svensksnorfle Ein-I 

bedsmcends Side. Ellers stnlde 
han talde SverrigsNorge til Regnstab. 

Uncegtelig — huha2 — dette er ellers 
et Sprog, en Magt tun betjener sig af, 
nuar den pas-tout vil Krig, Krig og ikke 
:ndet. For det er jo den mest irre- 

trcentende Fornærmelse at give et andet 
Lands Embedstnaend Befalinger. 

Selvfolgelig vakte Efterretningen om 

denne lszarens ,,Befaling« en voldfom 
Bevcegelfe, navnlig i Stockholm. Re- 

geringen maa nemlig spare, et eller 
andet — ligegyldigt hvilket, thi galt er 

og bliver det. Svarer den Czaren yds 
mygt, er det galt, thi da boer den sig 
for russiste Magtdnd, og da skalNorsten 
not vcere der og bralre op. Vifer den 
Czaren titbage indensor de rnssisle Em- 
bedsmaends Grænier, da faar den Cza- 
rens Brede at fole Nu grundes der 

paa en Form, der tan forene begge gode 
Sider. — Ak! mater-, at Svensten nu 

ded, hvad Danmart saa tænge har vidst, 
at det er ubehageligt at have en Stor- 
magt til Nahm Skulde denne Erfaring 
ikte kunne fremcne Morden-s Enden-? 

Our alt og alle. 

Atter p a a rlc eise. Den bekendte 
svenfte Opdageliesrejsende, Dr. S v e n 

H e di n har forladt Stockholm med 
Dampstibet ,,Uleaaborg« for over Rus- 
land og ankestan atter at begive sig ind 
til Hiertet af Asien. Denne ny Reise 
ei« niuliggjort ved rundhaandede Bidrag 
ai Kotigen og private Folk. En kraftig 
Bistand er givet af den russiske Kejfer, 
der for hele Reisen tnedsender en Estorte 
as to Kofakker og hat tilstaaet Dr. 
Hedin fri Reife paa de russiske Jem- 
baners lste Klasse, fri Fragt for Ba- 

gagen (omkring 1,000 Kr.) og Told- 

frihed. 
KejserWilhelm hos Hotvard 

G outd. Det maa ocere sint at oare 

rig. Thi Kejfer W i lhel m, Keiferen 
»af Guds Naade,« har nied samt sin 
»panskede Nreve« tilbragt en stiv Time 
om Bord i H award Gonlds Yacht 
»Niagara.« Da Keiferen paa »Hohen- 
zollern« forlod Molde Haon, svingede 
han sin Hat til Gould og lod Stiernes 
banneret hejse paa Formaften. Dog- 
det kan med nogen Grund antages, at 

det er mere for Yachtens end for Eier- 
Inandens Skyld, at Kejseren var saa 
nedladende at des-ge ,,Niagara.« 

— Ogsaa den rige Amerika-m J oh n 

W a nn a in ate r, der befandt sig orn 

Bord paa Dampslibet ,,Augnsta Vic- 

toria,« den Gang Kejfer Wilhelm kom 
ind til Aalefund, blev ,,interoiewet« af 
Keiseren. Under stor Begejstring forlod 
Kejferen Skibet — og siden fik A. VI 

Passagerer Lov at komme ocn Bord paa 
»Hohenzollern.« 

Tørke ogBrande i Soerrig. 
J det hele klages der over Takte i«Eu- 

ropa, saulebes baade i Danmack og 
Sverrige. Sidstnavnte Land hat endda 

faaet Ulykker i Folge. Der meddeles 

nemltg, at den langvarige Takte over 

hele So er Ige hat foraatsaget mange 
Skovbkande, farlig da natutligviö i de 

flovrige Vrovinser mod Nord. Omkring 
Sundgvall, Luleaa vg nækliggende Byer 
er uhyre Stabe anrettet og ovetalt hat 
Soldaterne i narmeste Gatnifon vceret 

udkaldt til SlukningöatbejdeL 
Anthmz (Miltbrand) har herjet for- 

fcetdelig blandt Sveriges Kvaegbestand 
og hetjer endnu. Landbtugödepartes 
mentet har gennemfart de simngeste 
Knarantænregler i Haab om at standfe 
Fatsptenz men endnu er det ikse laste- 
des- 

Streikeuk olighedet iTyfk- 
la n d. Mens Kejferen og hans ceka- 

dlge Herkehns tætiker be onde Planet am 

en T u g t h us l o v imod streicende Ar- 

bejdeke, gaar det los med Strejke eiter 
Streite — og unregtelig ere nong af 
dem ikke helt godattede. Den 19. Juli 
paabegyndte Bygningshaandværketne 
saaledes Streite i Auge-barg, — og en 

Fabrik med navnlig ttalienste Arbejdere 
og »Sktueb1"cekkere« blev angreben med 

Stcnkast. Da Politiet ikke kunde faa 
Bugt med Folkemasseth rykkede del be- 
ramte preussiske Milltcer til; men fsrst 
efter gentagne Jndhug, lykkedes bit 
de tapre at adiprede de vaabenlafe. 
Mange bleve saarede, og ikke færre arte- 

stekede. 

Barmt i London. Den 20. Juli 
blev Londons varmefte Dag iAar, og 
neesten den oarmeste man senden Ter- 
mometret viste 126 Grader i Solen og 
86 Grader i Skyggm Der var ad- 

skillige Dødsfald som Folge af Heden, 
og mange Sygbomätilfcelde. Alt Ar- 
beide abender maatte indftilles. 

Soeriges Rigsd ag, homil 
Balg bleve foretagne i fort-due Uger, 
blivek nok atter vaienlig konservativ. 


