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Det beregnede Folcetal i 
Danmntk er den lsie Fede. mon: 

2,4()0,000, meddelte M a r c u S R u- 

bin i nationalekonomist Forening. 
Foltetalling skal tsrsi finde Sted den l. 

Februar 1901. Resultatet nu er frem- 
komntet ved Beregninger og Folgt-flat- 
ntnger at den ttdligeee Betoltningss 
TilvaksL 

Po ask-erneut til Eltedningg- 
m a n d j k a b e t. Herredgtuldmcsgtig 
Schtsttz ts dritte-rieth Lemnig, hnr 
fta Jhasndehaveten af Hatten-I Myosi- 
fevcrt-k,F1-ttz van de Ne ydt, widm- 

get UIU Kenner til Fordeling knktlktn 

Mandfkobct paa de- kttedningszbaade, der 

var i Vnksomhed den lstde Januar-, da 

zistekne var t Fore. —- Giuexen er ikke 
ukendt der paa Egnem 

Udtejningen as Stole Heit- 
kek n e. Garniions Kirke i Kobenhavn 
hat fra dette Nytaar foretaget en het- 
dtg zoeandeing t sin Admintsiration, 
tdet man hat bestemt, at der hekefter 
tkte mere kan ksdes Stole i Kiesen. 
Man hat hidtil for 8 Kr. pr. enkelt 
Stol kunnet sikre sig en Pladb i Kteken 
ved Gudstjenesten, men Reiten lässt-Id- 
sen dlep spricht, naak Lejeken udeblev 
et Knattet eftec Tiden. 

Gakntfons Kitte er vistnok den ftttte 
Riese i Kebenhavm sont hat taget den 

Bestemmetse at ophske med Salg at 
Ankepladfeknr. 

Der oil altfaa ikke blwe folgt Mad- 
fet til stete, og nam- Leierne of de Kir- 

kestole, der er bottfolgte for Livstcd, 
du« vil disfe Stole ikke mere dlioe lei-. 
ede bott, og fauledes vil Adgangen til 

helf steten, ettet en fotholdsots tokt 

Icrmtke blive ski. 
Dunst Oelselfalskner. En 

CARL-( See-sent tAenhug er bleven 
idsens Is. Musean soebedringghug 
fsk i 1890 at have site-et to ialskc 
Bettler-. Do Delikte-ne society dlev 
Falstneetet opdqget, sue- ikte meldt til 
Poltttet, tdet site Muts die-fest Passe- 
inttituttet. Seegenteu hocdt tmkdlettid 
itte de Lotter, han hasde givet de site 
Mand; bl. a. has-de hqn loset stqfdwgc 
Geldm, ag, medens dette ftod paa, af- 
holde sig ten osekdteven Nydecie ei 
Spiritus· Tilsidsi todte de site velvtts 

ttge Mund Tsalmodigheden og giotde 
Anmeldelfe ocn Falstnektet. 

Det relidet endeKavellnnii 
V e j l e. lsn Krebs of Folkekitkens 
Meinghedgmedlemmer l Beile hat inv- 

gtvet et Andrax e til Vyraadct orn, 
at der man blloe nedsat et lldvalg, be- 

staaende af Bytaadgcnedlemtner og Foll 
uden for Anmut-eh Ior at søge tiloeje 
bragt et Grundlag, paa hollkes For- 
hnndling kan judledes med Mlmfteklet 
om Lptetlelfe af del residetende Kapel- 
lnnl l Beile- 

Phjlipfen som Missionan 
Det meddeles at Motdeken Phlllpien, 
der fledfe hat udmeekket sig ved ekgems 

placist Dpfeksel i Horseng Strassenst- 
ftall, er gaaelover im den jsdcske til 
den krisine Tro. Det stal orere hans 
Agl, nant han en Gang muatle blloe 
bencmdet —- hvllket ja fom oflesi ster 
eltek 14—-15 Aufs SOmffetid —, at 

vie Neste-I qf sit Lin til Missionsvitki 
iomhed iblandt Hednlnger. 

E n K lkke psamnkee bygget Meld- 
borg i Hader-un Fotleden holdt Sog- 
nepmsien et Msde wed Beboekne In- 

ganende Sagen. Det ltlle Kapel, som- 
dles byngel for nogle Aar siden, stal 
allekede viere noget bessifåldigh og der 

ek ingen Kltkeguard ved Kapellelz da 
del i sin Tid var paateenct sl anleegge 
en Nitkegmnd, vlste det fig, at Grund-l 
vandet var san mee, at Atealet ekle kun- l 
de denyties, hvotfer de dsde endnu mqul 
ist-es tll Dedetup Metegaard. 

Paflor einer. Fejlbergl Astov 
hat paalsget sig Tjenesten iosn Degn 
ved den nye Valgmenighedskirte. 

Veflekhavsfifkeke l Fute- 
quboskesisterne hat alter meet i Fare 
Fotleden ved Midncistld her »New-)- 
sten« bjekget fein Ilstetdeades Beist- 
ning, sont tog paa hspel l ster seid J 
Mstkningen iqldt Binden vesllig med 

Bygey og quec reiste sig. Rednlnqss 
Undene dlev stinkt Ist-te tll Strande- 
oed Landlngssledeene es ver klar til at 

gaa ad, neue Beadene dienende-, 
men da «Vefthsten« par under Opiei. 
1ing, blee Budene ikke benyttedr. 
«Veftkyslen« get decefter l Leber If Rats 
ten lll Lemvls med Maul-stehet es 

( Baadenr. 
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Pan Fee-erste fvrekocncner Ilse- 
! brand Ineget fiktive-h JTInt ncesten alle 
, 
ngningeme, ja mdvg Skvkstenene er af 
TM. Decke hidrsrer fra« at Treeværket 
bliver faa icnpmgneret af den fugtige, 
faltagtige Luft, at det vanstelig fængek 
Jld. « 

Paa Landet sindeg derive ingen 
Spkvjter eller Brand-versah Knn i 

Thorshavn finde-B et saadant med til- 

hvrende Nedskaber, men selv her, hvor 
naunlig den gamle Dei as Byen er tæt 

bebygget og Gnderne meget sncevm hat 
der iMandS Minde tkkevæket nogen 
ftpne Brand. 

Helligtkekongch Dag fiele det, at en 

Boitdegaard i Vygden Stammes paa 
Sandv bkændtr. Der havde var-et en 

festlig Sannnenkomst paa Gaarden, og 
der var naturlxgoig bleven danset. Un 

Lampe, fom var hangt for taet op under 
en vatgbjælke, havde antandk denne. 

Jlden var bleven slukket vg en Blifplade 
staaet over det bkændte Sied. Ocn 
Natten vcekkedeg Beboekne ved, at Ta- 

get faldt ned over dem. Jlden maa 

have ulmet under Blikpladen og fenere 
paa Ratten have antændt Laster og 
Sparrevcerken Bygningen og den til- 
sipdeude Kostald nedbmndte fuldsicem 
dig. Tet var med Nod vg neppe, at 

Bebvcrne vg Kreatukerne bleo keddede· 
Eier-en, Konggbande J on Jonfeth 
skal ikke have haft agfnretet. 

Roebt f vklader Wettstre. 
Falketinggmand K v e d t, thmaud for 
Tvldtesomikomiteen i Folcetinget, hat 
nnkkei sig titbage baade svm Leder og 
Mediem af Venstteparljet kom Folge af 
Pulvers Forssg vaa at komme til For- 
lig angaaenbe Toll-fortzubringen og 
Pakt-ers Plan vm at stimme cnod For- 
hejelscn af Afgiften paa Spirituvsa 

Ov e k f old. Skaespillet ved del 

kgL Team Schy b erg har paa Oster- 
gade tilspjet Tr. phil. E do. B ka n-T 
des et Slag I vaedet med en Rap." 
Inledniusen hertil var Brandeg’On1-s 
tate ai Schyhekgi Spil i Geer West- 
phalee i en Inmeldelle i »Politikken«. 

-.Jvlitikken«s Respekt-r hat reitet en 

Liege over des ivrefaldne M- Tenness- 
kektseen, sont her erklkeet a; ville nn- 

derfgge Sagen. 
Han solchele Schybets Bude-U vs 

renne nistet-, at det var sitt i Vanil- 
elfe, hvotmed begge Pateer sen erkle- 
eede sig tilindsr. 

J Hatt hat-de gnnet .'-0,000 
M t l. km gamle Raqmnppost N iels 

J ohn N te l je n et ofggnkt oed DI- 
den. Hatt blco sent-ed El Aar gnmmel 
og hat vckret Lnndpostbnd sivcn Inmi· 

Dans dngltge Illnte t Flutlundborgs 
Ltnegn hat væket noget fortselltg l 

Ante-les Lob, alt eftexsom Unmu- fra 
Knllundborg Posiloncor n blcone am- 

lngte; nten gennemfmtlcg hat hans Rute 
vcket 5 Mit am Tagen, og hnn hak- 
fnaledes i de mange Aar gaact ka. du« 
Unu Mil. 

Han var en flink gcnnmel Pon; i de 
I sidste Aar var hatt bleven nogct songeltg 
og tun ved en Sons Hjælp kunbe han 
befinde sin Postgang. 

Kalten-letter i Vudolft 
K i r t e. Ved Ombygnlngen ai Bubuln 
Ante, Aalborg, er der i den ienere Tto 
komntet en Del interessante Fresthas 
leriek for Wien 

Kerkeinipettionen henvendte sig i den 
Anledntng til Nationalmufaet for hoc-« 
dette at tu iogkyndig Bestand til llni 
derssgelfe If de gsmle Kunst-taten 
Muse-et hat i dtcie Dage ved en sf sine 
Illgsiitenter ladet Male-lerne undekkaste 
en gennemgkibende Undetfsqelie, og ved 
denneoiste vet sig, at Malerin-ne delg 
istestillede en sllegotist Fremstilling ai 
de site Evangelistek, helgeninden Set. 
Catyaktne, dek er fremstillet mev Speer- 
det og Hinlet, og endelig fandtes en tet 
tydeltg Gengtoelie of det danste Riss- 
vaaben. 

J tönen tnd til Toarnet let man end- 
vtdere mehamä Olsmg Of Jisk. 

Der vtl nu im Nutionalmuicet blive 
gjvkt Jndberetning one Fundet til Kul. 
tusmtnsstectet, og dette vil da tmsse 
Afgstelie ons, hvokvidt Malerin-ne sksl 
undektqsies kunstnerisk Fornyelse. 

Ists-es san like hell-eue- 
Inle Itdlm In de ltle can san den anakthe 

Fehl txt Kret. Ost er tnn en Maqu m take e Diones-, 
es del u nd kwfmullonelle Miste-. Tot-heb ist«-m 
lag-I Ins tu bete-It ttlitsnd of cltmtnndsn l tut 

anstatt-like M. staat ssm Ilst dlnm tntlnnmet, 
matte- de et male-de Lostlnthkm dankt-app- 
cetlt, os ncst den blloek den lasset. et Sympt- ispl »I- 

o met- Imtdse betend-lieu sanft-weh og dem pp 
fes-stoc- I neun-le Illltanh Itl Ost-lieu mit In- 

fcst ti- Tevly M ad si tl Illlctdeinmtutdei nd 

samt-ed er er latet Indes stunden-m Julius-v si 
derse. Reif-I toe et bis-date dosm In- ethmst tun-the as 

VIII-es geordnete-stiliska Mk Häng-sinc- ssss W ists r —- . 

. sechs-sätt- csqkslelmos 
k- Cchts sc III-the m, 

« sw- IMI Puls et It W 
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Kober-dann og erderjkgbercu 
Akbeidsmand Ptotten Bett-Hm Hutte Ma- 
rie Jakobine Vorbem. Handelsmann Niels 
Rasmndsetn Ente Angnsm Therese Palmen 
Ente tsnthinka Eer Merman Veolægs 
ningsentreoenøk Nielfens Hin-Tun Anna 
Eliiabeth. Kondiwr Ostens Mike, Hanne 
Jensine Adolphine. født Neunsan Enke 
Sonstance Dorthea Hausen. Festen Jnliane 
Untie) Dotthea Nielsem Pennonetek Sko- 
lclckter Friis’ Pusikn, Shriniane Frederikkr. 
Find- Kobnmnd Ole Meldohl Schwing. 
Ente Caroline Emklie Famu- Fl)o. Sko- 
niagek« Hans Peter Entm- And1«eaien. Bagn- 
mand og Marketender Jens Hauskn. Bogen 
mesier Rheistiansens Dann-, Vodil Uhristine 
Marinnr. Fhrx Mufiflasrcr For-Im Martin 
Iheodot Nywbinyh Amkkdgnnnd Vckresi 
Hain-n, Lortlnsa Marie, fedt UtjrislcnsetH 
Mægtek Uiathiag Wolfs. Such Vendiri 
Jnling Radien. rnenanratms Johan Bat-! 
demar Elster. Batbersvssnb Julkns Abrun-l 
m1. Sinonebkovsjomsm Anna Titeln-rissen-l 
Assjftenl J. Pi. Wiensng Vnnrik 6hatwtte’ 
Marie (5amilla, f. Heinricn. Urtettænnnek 
Johannes Georg Mienen Flm Arbede- 
mans Hans Haufen. Rho. Kreatnkhandlek 
Jcnö tshrisnan Jenseit. Janus-aus« th, 
W. Fnldmcrgtig Jenes Peter Andreaer 
Wumm Jnspcktsr ved Konccktpalæet, sho. 
Fotogmf Rudolf Alben Schon. Ihm Ar- 

bejdsfnand Pedek Mal-sen. Ente Martine 
Peteksem Alb-reine angfoih Arbede- 
mand Jen- Petcrsen. Znedker Mads Hen- 
kik Haufen. Stomaqcclærling Hans Peter 
Näsmndiem Hattdelskeisende Anton Erhakd 
Wilhelm Madseir. Friherteinde Gva Bebe- 
tina Lavisa Jacobina Kunk, f. Hallenbetg. 
Urtekmmmer stklings Enke, Aue Nielsine 
Sophie. Arbejdsmand Nielsens Dann-, 
Haken Marie, f. Jugenfem Mit Valdemar 
Cawr. skgL Hof Glashattdler(!athilh-lm 
Frinche. 

Aal b o-tg: Ane C, K. Luther, f. Hausen 
as N, Trank-ers, st. M. E. M. Leth af N. 

Kongerglev, 28. 

Aarhnsz L. Mikkelfen. Sosie M, spdt 
Ingenieu- 

erdekikssund N. Daniel-. 
F red e rikg b o rg: H. Nielien as Sand- 

bytine, ris- 
seo ld i n g: Mem M. Montitzem fsdt 

Jenseit. 
M i d d e l i a r t: L. Haufen af Volk-by- 

J. Petetfcn of Pfingstw- 
Jk v k I bin g: F. P. sihristensen af Wurf-. 

Aue Margrethe Uhnsicnien af Sessel-, 73. 
L d e n s e: Maler A. Laksen af Vasninge. 

Wink-. L. Mienen af Skovshsjnsp. H· Han- 
sen as Hiallrie, Tä- 

R i n g ks b i n g: J. Miltersen af Rotte- 
ieknspfr. 

Stagelse: Aue thgcnsem fodt Pe- 
dcrsdattey of Lkedbyspnden Mathea J. A. 

Hausen. f. schaust-h as Hpng. J. Ponlien 
as Krummentxh 

V ej l e: Jvek Andersen as Vindingland, 
W- 

. OMD »Es 
Oftekrig 

ze. Febr. samledcs den sstemgsir 
Riggdag alter —- og ved den Lejlighed 
sit man det nye Ministerium o. K v r- 

ber at se. l 
Mimstctpmesidemenö Tale var prigil 

verdig fort sg forretningsntægsig; han! 
udmzkte Lasset om at lunne udvirfe" 
Forligclse mellcm Ezelter og Tuskere. 

Blondt Inkretninggsagerne can be- 
mærkiss Lovforslag om Anlæggelse af ? 

nye Jernbanclinier, Kanalgmvniuger 
oq Uddybelfe of Qsterrigs eneste Havn, 
Tri eit. Memngen med al donne 
Kommunikatton er om mutigt at faa 
den Del as den ssterrtgsie Handel, som 
nu fotegaar over Hamborg, fort over 

fcedcelandsl Grund. 

O.-——————- 

dlfegrkinggMedkrlng i Berlin. 

J Onsdagg led den tyske Negkring et 

ltlle Neberlag i Rigsdagem Den bemi- 
terete «ka i n t e r e r hat-de nemlig fort- 
slaact, at man nu siulde ophæve den 
saataldtc »Diktqtor-Paragraf« for E l- 

iazs Lothri ngens Bei-kommende- 
Herimod gjokde Rigskansley erst 
H o he n l o h e gewende, at stsnt For- 
hsldet til Fraukrig i det hele taget var 

ventigx, var der bog jagen Sjkkethed 
for, hvor lcenge Venligheven siulde 
vake ved. Heut ønstedc dersok Me, at 

de hidtil anvendte Forholdskegler i de 
erobrede Lundstmkninger stulde same 
ude ai Kraft. 

Ttvds hohenlolzes Mvdstand blev 
Winter-ers Fokstag vedtaqei —- en Om- 
stændigheb, der musing san fqa Bernh- 
ning ogfaa for Tystlqnds Fremgangö- 
maade i Nord-Studerjylland. O 

J hvert Falt- tyder denne Rigsda- 
gens Siilling paa, at nu beqynder selv 
Tyskerne at blive dumm-. . 

Seneke Rygter gaar ad paa, at Rigss 
kqnster Hohenlohe saster at trække sig 
silbqge ita sin hsje Post. J iaa Feld 
dlivec v. B ü l o w siktert han« Este-- 
fslget 
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Nervgs siyspepsia volclie mig stor- Bryderi i Aarevis. 
iiislut blev leg helbraciet veti 

Ir. Miles’ Nervine. 
lksn viilsrm Fland, der liber, lom Folge as 

Ovismtntxengklsc, Sorg, Vekymring Og Bry 
den med dc lnsszlige ·-.)ljsckrer, tret-ver fm slt 
Lege-ne in nor Tel mcre Brændielsnmtermle ; 
for den liugmcnde Jld, end den absorbcreude 
Orgunxssnus tun yde. Der kræveä et vift 
Kvamum m lmsgtoende straft for at holde 
den Im-1nmhslige Maskine gewende, og Imar 

hele dkn nlsxedmkrende Kraftmasse er for- 
brugt as den ovelarbejdede Hier-Ic, er der 
itke nagst tsttmge til Mamm. Tet er nn let 
atfoi-Im(1,lwmfor Jrritabllitet og Tyspepsia 
et blcom1 omtrent engbetydende; hvoifor en 

new-S Petjon for det nieste et san noteseende 
og lnnemld med Hensyu til Madeu. Tet 
er et iaa godt som uomtvxstet Fahl-nd at 

ingen mastlcasrdig Fremgang er mulig heu: 
lmod en endelig Kur for nogen Svgd01n, 
sprend Monden er bleven bkagt ned til den 
kolige zustand, der er naturlig for de Felt- 
det er i Bellt-helfe of full-, legemlig Helbkede 
og Stylfo Iterveme settet Anat-en netop 
i d.n Tilktautx Det et Fsbe for Hiernen 
og Nervemet det er et StyrlninggmiddeL 
hvis vignge Elementen der virker paa Lege- 

met og Aanden med famme Styrte, befibber 
mærfbat Birkekmst i new-se Lidclset 

»Im hat« vkkret plage! mrd T uspepsia i 
naestcn tnsdive Aar, og for to Aar Iiden blcv 
jeg angkcbee af new-se sit-elfen der formu- 
fagede min meget Vryderi. Jeg fundr hock- 
ken spife eller souv. jeg mbce i Styx-se og 
blev mager, og var mkäankotfk og ins-get 
ttlykketiq. Jeg raadførte nug med de bedne 
Izu-ger, du« erklost«ede. at mine Lidelier skrev 
sig fra Newetne, men de hmbc ikke gøre no- 

get for mig. ch forføgtc jlerc uvekterede 
Mediciner og begyudte til jivsl at sage Tr. 
Miles’N(-rx-ic1c. Da den førsic Flusse var 

halvt opbrugt, kunde jeg sove unget, og 
spise lkdt, og Werden syntes alter at komme 
paa tetswl igen. Jeg blev stadig ved at 

Lage Nervine, og da jeg havde brugt 15 
Masken var mit Maveonde foksvunden, og 
jeg falte, at jeg var rast og stært Jeg var 

meget taknemlig for dct gede, ieg hat« iaaet 
af ?k.Mileg’ Nervinc, og det skulde glæde 
mig, om jeg kunde for-mac- andre lidenbe til 
at ptsve den« 

Mrs. J en ni«e « o c, Warten, Ohio. 

,,Jeg var megrt new-s og rastlos og svag, 
og cftet en Vcns Naad todte feg en Flafke af 
T1«.’Ilkiles« Not-virus, der fuldstccndig furc- 

usoe mig. Da min Mund saa, hvor meset 
kam jeg sit ud as Medic-Mk vksnmede hat- 

sig tsl at for-few deu, da han led af tmva 
Lysuepsia og Foritoppelset en meget erwor- 

» 
ltg Form. Han var meget soag og new-s 

» og Lande kun sove meget lidt. Eiter at han 
haode brugt tte Flasketp runde hau baade 

sove ug fpije vel. Min Mund cr meget lyb 
selig oed Lauten om, at han er hell-redet for 
den forfærdelige Sygdont, der hat« gjort hans 

: Liv ulideligt i de sidste trc Aar, og hqn siger, 
at han altid vil lckgge et godt Ord ind «for 
Tr. Miles" Nervine. 

Mr6. Ethe l Da ni els, Upland, Jstd.« 
Dr. Miles’ Nervine sælges paa alle Apo- 

teker under fuldstændig Garanti. Striv 
efter nit Raad og Bog til 

Tr. Miles Medical Co» (Flkhart, Jud- 

Sekbieu og Bnlgnkicn 
Millem disfc to Balkanstater stal der 

folgi rnSsisle Kllder bestaa et megkst 
spasnd t Forhold, ncermest foranlediget 
ved Cxlong Mila nö Optræden. Den 
diplknmttsle Forbjndelse vertilgt-holdes 
vel cnrnn, men det tunc-s, sont om den 

hvert Liebltk er i Fore. Bulgarsse 
Troxmer ltaar paa Grænlen — og Ser- 
bien brllagcr tun, at dens Erkange ex 

taa clsztravagant, at han bringet alt det 
Guid-, lian blot faar Oje paa. Og hau 
er endta lnn (Csx«longe. Til Krigdbik 
vjllinger hat den snilde Mond faaet 
spiet :·- Millioncr Franks ls«;»0,000) 
der —- efter Sigende stal benqtteg til 
Fængselsfona Han har oglaa faact 
bebyrdet Kobvnændene rncd nye Afgifter. 

Abstsllrge Handels-irrend er stllgtede, 
og andre ertlærer, at de kan umnltg 
holde deres Farretntng gaaende under 
den Axt Its-gering 

OW- —-—— 

Et anbent Brcv 
til Sultancu fra hans Zungen 

Sonn for meddelt flygtede den tyrliske 
Sultans Svoger M ahm ond P a scli a 

meo sincto Sonner for en Tid fide-n bort 
lra Konstanttnopel Man stundte iig 
officielt at meddele, at hans Flugt ilkc 
lxaude nagen polttifk Karl-steh mcn at 

han var en simpel Bedrager, der fryg- 
tedr for at falde i Retteng tllnr Nu 
har han imidlert d i Londonerbladet 
,,Ztandard« tndrylket et aabent Brevttll 
Sultanem og dette Busv er overordents 

lig laralterittist ior de tyrlifkc Forhold 
Det hedder deri bl. a l 

»F cres Majestath Mm oprigtige 
Hengtvenhed tor det ottomansle Dynafti ; 
tan jlle betvtvles af nagen. Smer 
og faste Vaand lnmter mig til Treuen- 

Jeg er Muselnmnd og Sonderænens 
Svoger. Er vi Itte alle interesserede r 

det ottotnansle Falls FrelieP Tillad 

mig da frit at sige Deres Maiestæt, at 

Den-s Forvaltnmgsfystem paa ingen 
elltaade passer lor en Kalifö retfaerdige 
Negertng eller for en europæist Sonne- 
rcen. Det har langt mere ngbed med 

Regcringgtystemet hos visle Tyrannen 
der levede for Tasind Aar sitzen- 

Dr Personer, Tereg Majeftcet bestes- 
ttger sont Embedsmcend, er iAlminde- 

ltghed enten tave, udannede, svage Falk 
eller lsgnagtige, bestiltelige Jntriganter, 
som tarstaar at komme frem ved Dialp 
af Sanqu Pengeafpresninger og Nis- 
veri. Derfor tan artige og dygtige 
Mænd tkke finde Bei til Deres Mak- 
stat. 

Hvad Dereö Maiestæt selv angaar, 
faa retsærdiggsr De Der-es Handlunger 
paa samme Maade som visse despotiste 
og egoistiske Monarker, der siger: »Es- 
ter mig kommer Syndflodenl« De tan- 
ker tun paa Deres egen Person og træs 
ver alle Rettigheder og mennesteltge FI- 
lelter under Formen 

Deres Falls Lylle er det sidste, der 

belymrer Dem. Ftreogtyve Millioner 
Mennester maa ofre sig for Teres Ego- 
isme. De burde erindre, at« De er 

uvvalgt til at vaage over Retfærdighh 
ven, og at De bærer Ansvaret for Lau- 
detd Ruln oq beforbryderiste Geminqey 
ver begaas i det tyrtiste Rüge. 

De bsr like fornedre Dem ielv ved at 

the Der-es Konluler oq Gefandter Or- 

dre til at faa mig fcrngølet under Paa 
slud af, at jeg bar begaaet et Mordfcm 
log, stianlet min Huftrnö Juoeler og 
Pan iiretfærdig Bis taget ntine Born 
med mig. Bilde det ille være en alt 
for lcw Handling for en ottomonsk Son t-j 
verasn at opsinde saadanne Logts e for nt ! 
uduikle min Fertigslitig. ! 

Mm lad oe holde osz til Feedrelnndet 
» 

! Det er rigt og udotllinggdygtigt og 
; lunde lettelig erncere en tyve Gange saa 
Italkig Vesolfning sont den nuvætende. 
; Men at —- en Bande af Novere hat ta- 

lget del i Besiddelse og forpngtet Vejen 
Ittl dlligdom og Besiddelse. 

Med de Penge, soni Dekes Mojestcet 
lhnr deponeket i foeslellige Banler i De- 
Iregt eget Navn, og med de Millionen 
ipm De til Værn for Dei-eg- egneJntw 
esscr link uddelt sont Gover, samt med 
de Millionen De har holt-denen kunde 
vi have slafiet os en stærl Fande, der 
havde bevaret os for Tabet af Kreta; 

! moaste var da heller itke den Reig, der 
var vatt Grækernes Hævnfølelfe, nd- 
brudL 

Der-for er didse Ldslerier en Forbrt). 
delse, sont man aldrig vil tilgtve Dem. ! J de sidste otte Ular har jeg ved for- ! 
stellige Lejligheder fremlat disse Tanker » 

for Dem De vilde imidlertid aldrigl anerkende mine gode Hensigter eller for 
staa niin Hengivenhed. J den sikre 
Forvisning, at De aldrig vilde hørel 
Sandhedens Stemnie soa længe jeg for- 
blev i Konstantinopel, ternkte jeg, det 
var min Pltgt at iortlare Nationen Fa- 
ten ved det nuværendeRegimentes Fort- 
sættelse og nt vise den Vejen ttl Refor- 
nier. For at oplylde denne Pligt oq 
holde ntin Sainvittigoed fri for ethvert 
Ansvar er jeg reift liertiL Jeg onfler 
ot tjene mit Land, og ntine to Sonner 
vil bistnn mig. — Retfærdiglieden tri-» 
umferer oltid og lader sig aldrig bejejre. 

Damod Ultahnioud Paschm « 

Glis alt og allo. 
En ny Dkeyfus--Sag. Jude 

Philippe, en Officer i den fcnnste Ma- 
t-ine, bestoldesz for at have udlcoet·et of- 
fentlige Dolumenter til freininede Mag- 
tet". Do zottasderiet kam op, flygtede han, 
antagelig til Amerika. Han er Jede 
ligefoni Dreyfus. 

Dei paat·taaes, at han hat nieddclt 
England Oplygninger angaoende Be- 
ftngtning af fronske Stil-e til Sydnf- 
rikn, og at hon hat modtaget 25,00() 
Francs for hoert Skib, hnn hat været 
Mellemniand for. Dr. Lede, fom er 

Transoaals Gefandt i Belgien, stal 
have gioet den fkunste Mattneminister 
Bested ont Philippes »ftore og gode 
Handlinget«. J Fothindelfe dermed 
oplyfer M. de Lanesfom at Philippe 
agerede troende Katolik, stønt han er 

Jsdr. 
Regeringen soger at lcegge Skjnl paa 

Affreten; nien Presse-n got- det mesi Inn- 

lige nd of den. Maner Philippe ikke 
et nagen Fotmder, men dlot en almins 
delig Falskner og Kaltring. Dog er 

bang Sag hsjsi ubehogelig for England 
saqoel som for Frankrig. Dreyfus-Hl- 
storien gentager sig. Jkke en Gang den 
ils-rede Kvinde mengler. Ei mysiist 
Ftuentimmer havde et Simonemede ved 
Marigny-Teatket. 

NotikSlibfttandet. EtTe- 
leg-am til Liede fro Leith stger, at den 
norfke Bock Nonne fra Denn-men« p a 

Reife im Moblle,hvokfra den gis d. 
Dec. til Okangemuth, er ftrandet ved 
Dauben 

StotStreikeiTylkland. El 
Tustnde Snedkete glk d. SO. seht-. pasl 

Streite Leder-en, en Mund ved Nat-n 
Monst» siger, at Arbejdsgiverne vic 
blioe noot til at give efter. 

F- orettcetker Amerika for 
Es t) d a ft« i c o. Jrlændeknes Frygi for 
at dlioe ttdsktevne til Soldater og fendt 
til Sydafnka hat fretnkaldt en stark 
Udvnudtiug af neige Miend i de sydltge 
liountyer pnn den gronne O. De fleste 
reitet til Amerika Pack en Mooneds 
Tid hat- 800 fotladt Jrltnd need Damp- 
sttbe, sont gaar ind til Qtteenstocvm 
Zionstablet hat idet sidste faret otnkring 
og optegnet Navnene paa Mandskabet, 
iotn tun være ititket til Mtlitæktjenefte. 
Teile hat sat Steckt i Falten 

Den betygtede tyfke Leit- 
n ant V tu few i 13, der for nogle Aar 
siden paa en Bevaertntng iKatlsruhe 
dræbte en Haandoærksfoend,der oor saa 
uheldig at sparte til hans Sabel, et« 

falden l Lampen paa Spionkop. Hatt 
gjorde Tjenette i Boemes Heer. 

Falden oed Sp ionkop. Vlandt 

llde fatdne sttcerer ved Spionkop var 

Hden engelsts jodiske Lojtnant R a p h a e l, 
en Broder til den bekendteKøbenhnoners 
Grogserer Carl Mel cht ors Hu- 
stra. 

J Toget Ganttnel Dame (til 
Kondttttoren): Hvad for nogetl Er der 
to Lototnottoer for Toget? 

Konduktøtem Ja, vi bliver nodt til 
at have et tot-an og et bagved, saa 
længe vi toter op ad Bierget« 

Gatnutel Dame: Ja tnen Gad, hvad 
skal jeg saa got-e! Jeg bitver oltid syg, 
nnar jeg sidder ntcd Ryggen mod etLoko- 
ntotiv. 

Konduktokem Saa skulde De fætte 
Dem hen paa det hager-sie Lokomotiv. 

J en lfte KLS Waggon iJlto- 
get fka Wien til Budapeft herndte forte- 
dett folgende: 

Blandt Passagererne vor en ung 
Mand, sont sov næften uafbmdt, tun 
naar Toget ftandiede ved en Station, 
oaagnede han et Ojedlik for sit-als efter 
at fortsasttc sin Stummen En ældre 
Herre, der sad lige over for l)atn,ven-dte 
sig kokt efter en snadnn Standgning ti! 
sine tnedrejsende og sagde: 

»De tun tkke tænkc Dent,hvilket Kors- 
denne Ssvnighed er for tnin Sen at 
slcede paa. Jeg hat vætet hos knotige 
Professoter tncd dam, nten intet hjeels 
per; sna snarl han hat- fat sig ned, fal- 
der han ftrakg i Sonn. Det kan viere 

farligt not nndettiden — focn nu i Oag 
— da han hat« ntctnge Penge hog sig. 
Maaske kunde det hjælpe at jage ham en 
lille sttrek i Blvdet. Nu tager jeg 
hnns Tegncbog til mig og gaar hen i 
Spisetvaggonem naar hatt vaagner,kan 
De sige hnsn, hoor jeg et-!« 

Som sagt, iaa gjot«dt. En halv 
Time efter tom Toget til en Station. 
Den unge Mund vaagnede et Ojeblik, 
tnen faldt straks i Sonn igen. Ved 
nieste Sation bestilte han et Glas Vin, 
og da han stulde betale, blegnede han. 
Hans inedteifende lo og trottede ham, 
det vor tun hans Fader, der havde gemt 
Tegnebogen. 

,,Min Fadet!« udbtsd han, ,han ek 

dod lor 12 Aar siden!« 
»Mir den gamle Herre- da itke deres 

Fadet!« 
»Min Gud nei! Jeg sendet ham ikke, 

og der var 6000 Gnlden i Tegneboge 
Nu huster jeg, hon san mig ksde Billet 
Wien!« 

Naturligois var Tyven intet Sted at 
finde. Det ungarnske og ottrigste Politi 
hat for Tiden teaolt med at efterfpore 
den gemtztlige Papa, der hoode den lille 
Spsg for med sin Sin. 

Flete Soldaten Det er den 
olmlndellge Mentng i London inden mi- 
lltcre Krebse, at der vil treenges do» 
000 Mond meee i Sydafrika. Det oll 
dringe den dritlste Arme pp til 250,000 
Mond. De to Repudlikkeks Beil-status 
est- lkke over 450,000 Mand, spinder is 

mi. 


