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Nyt Oprør i Kinn. 
(Efter. ,,K r. D g b l.«). 

Man fortæller mig, at nu bliver der 
Oprpr igen i Ki«na. Der flal have 
ftaaet nogle Artitler herom i ,,P o li- 
tile n« og andre Blade. 

Dei syncs desvokrre tlart nol, at vi 
ille lan vente rolige Tider i Kan for 
det forste. Der er Grunde not dertil, 
jeg stal ncrvne et Par: 1.) Den Om- 
stændighed, at de 450 Millioner Taels 
(1 Tael er ca. 2 Kr. 50 Tore for Tiden) 
i Krigsstadeserstatning til Stormag- 
terne — med Renter og aarlige Af- 
drag —- forst vil viere betolte 1940. 

Hvert Aar stal Landet siasse de form-d- 
ne Penge, og Mandarinerne be- 

nytter selvfslgelig Lejligheden 
til at presse Foltet for 
en elstra Stilling til sig selv un- 

der det Foregivende, at det er til de 

forhadte »Barbarer«; hvert Aar lige 
til 1940 vil saaledes Hadet til de frem- 
mede finde ny Næring i. denne Stam- 
udslrivning. 2.) Vil det give Antw- 
ning til Ilroligheder, faafremt de fou- 
slaaede og tildels paabegyndte Jeru- 
baneanlakg virtelig getinemføres, og 
faafremt oafaa de mindre Vandveje 
bliver tilgængelige for Dampflibe, san-N 
ledeg srxn Meningen er. Derved gssresi 
jo en Ittnande Mennefler brødløfr. ( 

Vi lnn itle vente fredelige Tilftandr.t 
Men iezi tror derimod ncrvpe, at dens 
tinefiite Negering vil ftøtte et Oprøih 
niod llkiænkinaene sauledes sont i Ali-« 
ret ihm-. Dei vil sitlert vnre adftil: 
lige Atr, fi-: Regeringen atter aavensJ 
lnft tot emsfe Stornmgterne. Der erk 
blnndt Inzset to Ting, soin got Dctiel 
iifandiizniigt, neinlig.1) at Gesandtsi 
flaberne eiter Bolseroprøret er gjorte 
til en Friming med Volde og Grade 
om sig on incd en permanent Befcetningi 
af udenlandfte Tropper, sormodentligj itle faerre end 2000. Den tinesifle Re- 
gering ten da lunne sige sig selv, at 
naar den i Aaret 1900 itle formaaede 
at tage Legationerne til Trods for 
dereg nkseickftede Tilstand og de faa 
(ca. 50·«:) Forsvarere, tan det langt 
mi.ndie take sig gøre nu. 2) alle tine- 
sisle Forter fra Dagu (ved Kosten) til 

Peting er odelagte og maa i Folge 
Fredsbetingelserne ilte opfores igen. 

Dette got-, at en udenlandfl Her vil 
have forholdsvis let Adgang til Ho- 
vedstaden. Alene disfe to Omstaendig- 
heder gnr det usandiynligt, at Kina i 
de sprite Aar vil vove at tiltaste Mag- 
terne Handslen. At der vil forelomnie 
lolale Udbrud hist og her er derirnod 
uundgaaeligt. 

Naar der er Tale otn,atJ-.1pan MIN- 

ler paa Krig ined Rusland, og vil havei 
Kan med i Legen, faa tan det notl 
viere muligt. At Øriget soger en Lei- 
lighed til at maale Krafter med den 

nsordlige Kolos, shar man længe vceret 

paa det rene med. Dei har et Horn i 
Siden paa Rusland siden Freden i 

Shimonoseti. hvor Russerne sit Japan 
til at give Aftald paa Liaodunghalv- 
sen med Port Arthur og iaa siden selv 
tog det. Men om det lan faa Kan 
til at goa med er vel et stort Spsrgs- 
maal. Japaneferne bettenler sig visi- 
not ogsaa to Gange, inden de drager 
Svrrrdet. Man man hafte, hvilten 
itært StillingRuserne indtager i Freit- 
ningen Port Arthnr. Ovid der bliver 

Krig mellem Japan og Rusland vilj Krigsstuepladfen utvivllomt blive paa. 
i 
i 
i 

vor Missionsmarb 
C. B o lw i g. 

Ptæsidcnt Castro tager fm 
Ncsignation tilbage. 

Man mente i Føstningen, at det itke 
svar alvorlig ment med Prcesident 
Castros Resignation. Men det synes 
nu senkte at vcrre en Fejltagelsr. Et 

Telegram fta Catacas til Paris viser 
bette. Det sigeh at den fornemfte 
Grund til Caftros Restgnation var 

Forviklingetne med Tyskland, hvillet 

ved Siden af at vcere vansielige at leisJl 
tillige hat fotaarfaget Forstyrrelser il 
vide Krebse. Og faa er Situationen. 
bleven end mere indvitlet ved de re-l 
volutioncete Banders Attivitet. H 

General Matos, Ledeten af denj 
k venezuelansie revolutionæte Bevcegelfe, ! 

!sendte den 28. Marts et Telegram til- 

jGeneral Ramon Ayala, VenezuelasL 
jViceprcesident og Kongtesfens Prcesi-« 
;vent, af folgende Jndhold: ! 
! »Geneml Caftro hat «frasagt sig 
Præsidentvcetdigheden, gaaende ud» 
fra, at hans Væren-ved-Magten muri-H 
liggst Fred og Trivsel i Venezuela,? 
saa, dersom Kongtessen vil modtage 
hans Resignation, vil jeg love Dem at 

beuge hele min Jndflydelse over Ko- 
mandoerne i den revolutioncere Hær 
for at ende Ktigen sjeblikkelig.« Men 
Kongressen vilde itte modtage Casttos 
Nesignation. J det Sted bestuttede 
Kongressen enstemmigt ikke at mod-; 
jage den. j 

Untier 25. Mai-is meddeles det sau, 
at Castro efter at have oplæst et spe- 
cielt Budslab til Kongresfen tog sin 
Resignation tilbage. 

-—--—-O-.-—-- 4 

erdctik Lange Grundtvig. i 

J Følge telegrasist Meddelelse fra( 
llølsenhavn er Pastok F. L. Grundt- 

Uia den lee Martg død as Hjcernebe: 
ins-weise ester lcenaere Tin Zwaan 
Han var en Zon ai den belendte Bi-l 
stop N. ff. C. Grundtoig oq vennegt 
ans-Den Huftni, «.«l.ie Maric Elisa TostJ 
fort Hausen o-»1 fort i zløbenlmvn ben! 
löbe Maj its-Jl. Hang Moder, der; 
wie-J sont en unlminbelia beaaoet 
Fkvinde, dpde tort ester hang Fødsel,s 
Den ltde Juli VII-L Han hat altsaa« 
alvria lendt sin Moder, ca bang Fa-: 
der var en Oldina paa 70 Aar. Han- 
var tcmmelia aaimnel, inden han i 
18743 blev Student, og det var noli 
itte saa let at udsinde, hvad han vildei 
slaa ned paa. Jmidlertid underlastedet 
han sig i 1881 statsvidenstabelig Ete- 
amen· Santnie Aar indait han i Æa- 
teslab nied en fvenst Kvinde, Bitgitta 
Christina Nilgson, og tog til Nord- 
Amekila, hvor han tobte en Del Stov 
i det norovestliae Wisconsin, og havde 
i nogle Aar sit Hjem ved den lille By 
Shiocton. Jmidlertid sit han Lyst til 
at vakre Priest, og paa Kalb sra den 

dansle Menighed i Clinton blev han 
ordineret i September 1888 as Pastor 
A. S· Nielsen. J Cliriton vedblev han 
at viele sont Prcrst, til han for 2——3 
Aar siden drog til Danmart, hvor han 
var antaget til chscpeæst as »Bitte- 
ligtSamsund«, enForening as grunbt- 
vigste Ptcester og Lceasolt. Denne hans 
Virtsomheb blev tidlig asbrudt as til: 
tagende Sygdom, og nu endeng ved 

hans tidlige Død. Grundtvig betraadte 
meget tidlig Forsatterbanen. Hans 
sørste Bog »Rimbrev til Grundtvigs 
Benner« udtom i 1874—75, flog orn 

otn sia til højte og venstre blanvt hans 
Faders Tilhcengere og vatte ilte lidt 

Rtre blandt dem. —- Scerlig interes- 
serede hansig sot Fuglenes Liv og 
Historie i Sagn og Sange og hat 
levetet itle saa Bidrag til denne, san- 
ledes bl. a. i et stsrre Sktist (1878) 
«Lpsningöstenen,« samt i Blade og 
Tit-Meister baade paa Danst og En- 
gelsl. — Her i Amerika et han særlig 
bleven betendt som Stifter as ,,Danst 
Foltesamsund« (1887), en Forening, 
soin slulde atbejde sor Bevarelsen as 
det dansle Sprog i Amerika, men saer- 
lig er bleven bekendt, sordi den gav 
Anledning til Splittelsen as den danske 
Kiste (1893). Ester denne Begtven- 
hed stlte Grundtvig sig vist itle mere 

hjemme i Amerika, og da han rejste til 
lDanmarh havde han vist opgivet Haa- 
bet om Dansthedenö Bevarelse i Ame- 
rika, en Sag, der laa ham meget al-; 
votltgt paa Sindr. J de senete Aar 
hat han sorssgt at overscette Steder og 
Stytler as Kitkesædtene, som stulbe 
stadsceste hanc Fadeez Opsattelse asl 

8 

Troens Ord. Dette hans Arbejde er 

blevet meget forstelligt bedømt, mens 

han levede, og vil blive det, nu han er 

ded. Dog, en Tkng tan alle, som have 
lendt hom, være enige om! Han var 

en varmhjertet Personlighed, der, ofte 
hensynsløft, tcempede for den Sag, han 
ansaa for tet og .god, med stor Hengi- 
venhed og Selvopofrelse. — Det er itle 

saa let« at være Aroing til et stokt 
Navn, og vift et det, at Grundtvigs 
Liv i Amerika hat ingenlunve været 
let. Personlig hat han bragt ftore 
Ofre for det,-han ansaa for sin Livssag. 

Paftot F. L. Grundtvig dpd. 

J Cli«nton modtoges der Lstdag den 
21. Marts Telegram fra Kobenba.s31 
med Meddelelse: »Gtundtvig død". 
Den 15· Maj vilde han være fyldt 49 
Aar. Fta Clinton lelegraferede man til 
Grosserer Faber i Kobenhavn for at 
bebe han besprge en Solvtkans med 

Jndstrift: »Im St. Johannes Wenig-— 
hed i Clinton, Jsowa«, lagt paa Kisten 
ved Begravelsen, der fandt Sted Fre- 
dag den 27. Marts. Summe Tag 
blev der afholdt en Mindegudstjenefle 
i Clinto:1. 

————·-«-s-- «-·—-—-— 

Opdngelsc af et fotftcnkl 
Legcmr. 

Gn Fauna-, som bot lre Mil sub 
for Vons.1nzu, Arl» cpkaqeoe forleken 
paa Siden af en Balle Fersen Its-set- 
Ll.72enncste, mean den lmqgeoe Brustde 

Hm umtalie sin Lodagelfe til Venner, 
fom med hmn til Føm gil til Siedetl 
og fandt da et Metmesleleqeme, som! 
var helt forftenet. Legemet var hegt-ais 
vct mev Hovedet nedad oq Fedderne npj 
mod Ovcrfladcn, dæktede med en flad 
Sten. Ter er nogle faa Haar paal 
Hovedet og Legemet, og to Hullek, der 

set ud som Huller efter Kugler over 

del venftre Øje. 
Legemet et af alminvelig Størrelfe 

og ser ud til at vcere af en hvid Mand. 
Armene er foldede over Bryftet. TM- 
dethe er forte som Følge af Mine- 
ralernes Jndvirlning. Grunden der er 

fuld af Kul. Legemet ligger nu til 

Eflersyn. 
«--—--.--————-·- 

Smukt Trak. 

Milwaule, Wie-» M. Markg. For 
manae Aar siden tog en Mond veD 

Navn Tate til sia en lille, fnrældreløs( 
Drena i Jrland, uaalet han fekv haode 
fcm Bett-» J IRS-- Von-. Den samme- 

Tate til de forenede Statek, on medi 
Familien tom denne Plejeson. Denne’ 
beanndte at farme i Champaian Conn- 

tt), Illinois, og blev snart en af de 

riaeste og mest indflydelsessriae Mcend 
i den Del as Staten. Tales Zonner 
oa Døtke nedfatte sig i fokstelliae Dele 
af Landet og stiftede Familien Pleje- 
sonnen blev ugift. Alle hang Pleje- 
søstenbe døde for ham. Nu er ogsaa 
han ded. Som Erlendtligbed for, 
hvad hans Plefefaver gjorde for ham, 
hat han delt sin Fokmue mellem Tales 
Bstnebsm Et af dem, Samuel E. 
Tale i Mi«lwaulee, et saaledes nu 

88,000 there. 
l 

Stor Fortetuingsmand bild. 

Gustavus Franllin Swifl, Pensi- 
dent for det stote Packi.ng-FirmaSwift 
ch Co» med Kontor i Union Stock; 
York-B, Cchicago, afgik i Gaar ved; 
Døden i sit Hjem i 4848 Ellis Avenur.i 

Swift var født i Cape Co» Mas- 
sachusetts, den 24. Juni 1839, men 

lom til Chicago for adsiilligeAar siden. 
Han anlagde strals en «Packing«-For- 
retning, men efter en meget beste-den 
Maalestok, sammenlignet med,hvad 
TForretningen nu er. Hans Experi- 
lforretning af ferst Kød er en af de 

lftørfte i Werden. 

Lövcjagt. i 
Pittsburg, Mass» 29· Mai-ts. En 

regte Løvejagt fandt Sted her i Byen 
i Gaat Morges, idet to Løver undslap 
fra deres But ved et lille Ci.rkus. Ef-! 
ter Aftenforestillingen blev den site! 
Aar gamle Løve »Vic« og en anden 
ved Navn »Sappho« drevet ind i et 
Bur, som stulde sites ned fra et Bag- 
vindue, og da Buret befandt sig ca. 

30 Fod fra Jorden, brast Tovet. Jdet 
Bitket naaede Jorden, sprang Døten 
op, og »Vic«, som havde faaet Øjen 
paa en Heft, som stod bundet i Rast-I 

Theben, satte med et vceldigt Spring opj 
paa Ryggen af Hestrn og plantede sinei 
Tænber i dens Nakkr. Det var man-i 
ligt at faa Loven vcek sra sit Offeiy ogi 
man blev derfor nødt til at styde deni 
ihje1. ! Jmidlertid havde »Sappho« iagetl 
Kurer op over North Street med 
et halvt Dnsin bevcebnede Mænd efter 
sig. Den blev omsider fanget paa Cen- 
tral Automobil Station. 

——-—.·.»—.— ! 

——.—. 

llnder overstaaende Tilil hat vor 

betendte Landsmann Vldvolat Carlz 
Fischer- Hausen i Ne oYork udgioet etj Bart til Lplnznina om zyoehollene I 

De norta ne i lanste pytistateix Bcsqen 
er III J »Ein r i stor: Oktan 1aa ineIet 
smnrt Pipir, oi den er samiidia nd ( 

l 

»Om Amerika-« ( 
l 

l 

iivei Ima to saa hemmte Mel aa Imii 
li-.«—:s".1cntano, New Y,ork, 01 Uln Den 

bal, siebenn ann. 

Denne Bsn er paa sin Bis cui-fina- 
ende —— et sanbt lille JJlefiewcsrt i: 
Henfeendc til Dærbifulde og absolut 

panlidelige Oplngninaer mn De feste-i 
ncde Sinken den entelte Etat, Univ-l 
neng Mønt og Bengel-erstem Pein-lein- 
fiitnkck, ReisforlIolD, Saxiførerstand, 
AktieIelslaber og ,,Trust5«, Reli,1ioiis- 
forhold, Stoleocesen, llniversiteker, 
anierilansk Literatur, Børefpetulation 
og Hcervcefen. 

Af Forfatierens Foriale skal her nn- 

føres: ,,J samme hurtige Tempo, 
hvori de forenede Stater er tiltagel i 
Rigdom, Magt og Anseelse, er Ønsiet 
om at leere Dem nætmere at kende vokset 
iblandt Europceerne. ReisebestriveL 
see slaar i faa Henseende ikke lcenaete 
til. Man vil viDe Inere om Landet, 
detH Folk, Stecke og Stille, end de 

overfladisle Jndirnt en Rejfente 
opfanaer ved en flyatig Furt gennenl 
dette vidtftrakte Land. 

Naar Bogen tilline udgives her i 

Land-eh e! Grnnden den, ai hist ogfaa 
nntages, at den vil finde mange LE- 

sere blandt de berværende Skandina- 
der. Horn maatpaaliagende var bei 

mia ikke, ftraks efter at jeg korn l)ertil, 
at lære Forboldene her nøjere at tende; 
men hvor var del dog vanskeligt at faa 
mit Ønfte opfyldt. Kun lidt efter 
lidt og med Besvcer tilegnede jeg mig 
dette Kendskab. 

Denne Bog vil giveSvar paa mangt 
et SpstgsmaaL fom en standinavifk 
Jndvandrer kan fremfcette, og jeg dri- 
ster mig til at haabe, at den ogsaa vil 
være af Interesse for mange af mine 
Landsmænd, som alt er lommet ud 
over Emigtantstadiet. « 

Carl Fischer- Hausen er —- foeuden 
at voere den absolut paalidelige Jag- 
mand — en talentfuld Siri-bent, der 
magter sit Modersmaal fom en Mester 
og forstaar at sttive interessant. Hans 
Bog bør have en Plsads i ethvert stan- 
dinavist Hjem iAmerika. Faas i Da- 
nifh Luth. Publ. Hause, Blair, Nebr. 
Pris, i meget smukt komponeret Bind, 
82.00. 

»Hellig Olqv« 
afgik fra Kristiania 27. Maets med 28 
Passagerer paa første Kahyt, 93 paaz 
andeu- Kahyt og 1310 Mellemdækspas-« 
sagerer. Den ventes til New York S. 
April. 

Udlandet. 
Kampcn mod Tuba-kulon 

Et Telegram, der forleden indløb 
fra Berlin til Ritz. Bur» vil vække 

Opsigt. Det lyder faaledes: 
Det et lykledes Gehejmeraad, Pro- 

fessor B,ehti:1g at immunlsete Kalve 
mod Tubetlulosesmittr. Han haaber, 
at det ogfaa stal lykles ham at immu- 

nisere Mennester. 
Man vil med Spcending imødese 

noermete Meddelelser om denne Sag. 
Prof. Behrings Nasvn hører jo til Vi- 
densiabens allerbetsmtefte; shar han 
naaet del Maul, efter hvillet saa mange 
store Lceget hat ftræbt, vil han tillige 
være en af Mennesiehedens størfte Bel- 

gørere. 

Henrit Men. 

Fra sKristianla telegraferes: J An- 
ledning af Henrik beens 75-aari-ge 
Fødselsdag var der udtalt Ønfke om 

at bringe ham en ossentlig Hyldest. 
,,Verdens Gang« Ineddeler imidlertid 
nu, at Jsbsens Læge har tilraadiet ham 
størst mulig Ro, og at del dersor vil 
viere bebst for hans Helbred og mest 
hemmende med hans Ønske, at den 

planlagte Demonftration opgives. 

Franskc Grubcarlicjderr. 
Tet frunsle Depnteretkmnmer Ded- 

iog i forrigc lng ensietkaig og uden 
Erbat en Bevillinq as en Million 

Franc- anqu til Alderdomgpensioner 
fidr fransse Olrnbearbejdere i Tillceg till 
lfjrulefelstaberneg Pensionskasser for 
del-es Arbejdere Denne Bevilling er 

en Jndfrielfe of det vigtige Løfte, som 
Nrgeringen i. Fjor gav Grubearbejdernes 
under den ftore Streife. Dei betragtes 
quaa soxn en Jndkømmelfe af Soda- 
listernes Kran. Efter denne Bevilling 
Vil de gamle, udflivte Grubearbejdere 
faa en aarlig Understøttelse af om- 

trent 860 Franks-. 

Synkcfrit. 
Er: franst Geweer bar opfundet 

et mesget mærkeligt Skib, fom ikke 
Lan fynke, cller rettere sagt et Appa-! 
rat til at anbringe paa ethvert Stib, 
faa at dct bliver fyntefrit. Apparatet 
bestaar as Scrttey i hvilke der findes 
Salciumkarbid. Hvis Fartøjer truer 
med at gaa under, fordi de er læk 
eller af liartende Grunde, trcrnaer 
Vandet ved Hjazlp af et snildt ind- 
rettei Vemiisystem iud til Calciiimkar-»- 
bidet, og der udvikles straks Acetylews 
aug, der fulder Sætkene og saaledes 
bærer Skibet appe. Han bar bereanet, 
at 130 Sække hver med 100 Pundl 
Calcimnkarbid er not til at holde en 

stot Udvandrerdamper flydende. 

thcrtige udstiller ikke. 

Øfterrige vil itte officielt deltage i 
Verdensudstillingen i St. Louis, dal 
det menes, at det ikke i nogen Grads 
vil fremme Landets UdentigshcmdeUl 
Derimod vil den private Deltagelse frai 
Wenige btive meget stor, ivet mindstt 
200 Fabrikanter vil lade sig represen-« 
tere dek· De maa altsaa have en» 
anden Anstuelfe om denne Udftillings 
Nytte, end Regeringen ncerer. 

Verdens stotfte Biblioth 

Det største Bi-bliotel paa Jorden 
sindes i Paris. Allerede Ludvig den 
11. af Franktig kregerede i 15. Aarh·) 
gav det store Gavet af sjældne Bogey 
og paa samme Maade hat alle de se- 
nere Konger baaret sia ad. Aar 1617 
var der en Lov, at Biblioteket siulde 
have to Etsemplaker af hver Bog, som 
udkom i Frankkig. Revolutionen vir- 

Ikede til dets For-gelte detved, at alle 
de Adelsfamilier, hvis Ejendom blev 

linddraget ogsaa mistede dekesBogsam- 
linger, som Biblioteket fik; dette taeller 
nu over tre Millioner Bind. 

Reifer til Skotland. 

London, 28. Marts. Kong Edward 
og Dronning Aleksandra vil i Maj 
Maaned foretage en Rejse til Skotland 
og tage Risidens paa Dalkieth Palcr. 
En glimrende Audiens paa Holyrood, 
den første siden Georg den fjerdes Død, 
hører med til Programmet. 

Lidt Kcigsstatiftik. 
Tabet af Mennesleliiv i Bverlrigen 

var, sorn belendt, meget stott i Fothold 
til Antallet af drcebte i de sleste 
andre Nutidens Krige. At det ogsaa 
er gaaet ganste grundigt ud over He- 
stene, viser følgende Tal: Der blev 
sendt 517,665 Heste og 150,761 Mul- 
dyr over til Sydafrika til Krigsbrug, 
og disse ftod i England i. en Pris af 
ca. s7(),000,000. Ca· 16,000 af Dy- 
rene døde paa Veer og ca. 350,000 
Hefte og 58,000 Muldyr omlom un- 

der Krigen, representerende en Vcerdi 
af over 840,000,000. 

Jordskælv i Tyskland. 
Berlin. J to Tage hat man haft 

Jordfkælv i DistriktetVoigtland, Sach- 
« 

sen og i den Fieldkcede, som nu gaar 
under Nnnn nf Erzaebirae (Malmfjel- 
denen Jndsnmgerne i Bnen Graslitz 
restri- nd af der-II Hnie og tilbragte 
Ratten pasa Sind-knien Risstelseme føltes 
oder et Lsidt Felt, ca i Buen Asch og 
Nah-ebner vnrede de i flere Sekunder. 
Ten Imante Beaidenchd spredte natur- 
liqois Forfcerdelse oder hel det berørie 
Landomraade. 

»Den gnlc Mullal)«. 

Fra Obbia, Somalilandet, medde- 
les, at der for ikke lcenge siden stods en 

voldsom Kamp mellem Tilhængerne af 
Somalilandets ,,·qale Muljah« og en 

Styrke af Abessiniere, der samatbejdet 
med Englænderne. Mullah’en havde 
ca. 100 Mund faldne. Han haandhæ- 
ver sin Myndighed med grufom 
Strenghed, siger Telegrammet. Hatt 
fkcerer Siruben over Paa de Mcend, 
som vover at kny, og lemlæfter deres 
Kvinder. 

Studentcrne i Ungarn. 
VudapefL Studenterne ved det her- 

vcrrende Universitet boldt fom Folge af 
det sprendte politiste Forhold mellem 

Ingarn og Ølterrige alvorligt Opløb 
forleden, Ludvig Kossnths Dødsdag, 
hvis Festligholdelse blev hindreL De 
hcjfede Sørqeflag over Uni-versitetet, 
tvang Professorerne til at indstille de- 
res Forelæsninger og drog gennem 
Gaderne under voldsomme Speltaklet. 
En hel Del arresteredes. 

Grufnldt. 
St. Petersborg, 29. Marts. Fre- 

Landsbyen «Kovfovsta, hvor der hat 
været mange Ulve i Vinter, fortælleR ; 

En Faden Moder og deres Vorn lutes-» 
i en Slcede og blev indhentet af Ulvh s 

Faderen san, at Stillingen var formin 
let, og foreslog sin Hustru, at de stulde 
koste Barnet nd til Ulvene for at vinde 
den Tid, som Ulvene brugte til a 

fortckre Barnet. 
Moderen nægtede bestemt at dreh; 

sit Barn paa den Vis. Faderen fu« 
medens han kørle, at Stillingen b 

« 

mere og mere haabløs, og pu 
pludfeligt baade fm Hustru og VI s» 
ud af Slæden. Ved et Vidunder 
de ned i en af Sneen tildcellet 

qu laa saaledes stjult for Ulveu 

TØjeblik feneke havde disfe for 
Monden og Heftem og gik de 
Modeten lom ud fra sit Slju 
ede med Barnet I god Behpld 
Landsby. 

« 


