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Danmarh. 
Jndustri os Handwerks-Fore- 
ningens 25 Aqu Jubilcruur. 

J Dagene 31. Juli og 1. August 
hat Fcellestepræsentationen for danst 
Jnduftri og Haansdvcerk holdt eni 
stotattet Demonsttation og Fest i( 
Hovedstaden i Anledning af at detl 
er 25 Aar siden denne Forening blevi 
stiftet. Vi meddtelet folgende eftet 
tobenhavnsle Blade: 

Det er Haandvattets og Industri- 
ens Mctnd jom i disse Dage hart 
erobret Hovedstæden derfot er der Fest( ovetalt, thi niere elstvcetdige Erob- 
rete tan man itte tcente fig. J 25 

Aar hat disse Mænd nu tasmpet ftp 
at naa frem til en anset Satnsunds- 
itilling, en fast Organisation og en 

Tygtighed der staat paa Højde med 

de forste i Udlandet, —- og nu vil de 

ved en storitilet Demonfttation vise 
Zamtiden, hvdt didt de et naaet. 

Den 31. Juli om Formiddctgen 
famledes de Telegerede fta Provin- 
ierne til det indledende Mir-de i Jn- 
dnfttiforeningens ForedtagsfaL tydot 
Fællesforeningens Fotmand, Fabri- 
tant Atsel Meyer-, bod veltomtnen, 
rettzkde en Hilsen og Tat til de mødte 
Delegetede og udbragte et af et ni- 

idldigt Hurra besdaret Leve for HE. 
Maj. Kongen. Umiddelbart efter 
affendtes et Telegram til Kongen. 

Fotmanden assagde Bereining mn 

zVittsomheden gennem de 25 Aar. 

".Han sagde bl. a.: 

»Fællesrepræsentationen fot danft 
andustri og Haandvært blev oprettet 
spaa Modet i København i Dagene 
16.—18. Juli 1879. Men Firmer 
vtcesentationen san den Gang noget 
andetledes nd end nn. Den havde 
itte fætte end 5 Afdelinget nemlig 
for København, Sjcrlland, Lolland- 
Falster, Fyn og Jdlland. Deus Ma- 
ssineti var mete indvitletz der fand- 
tes et Reptcesentantstab paa 27 Med- 
lernmer, fom af sin Midte dalgte en 

Beitntelie paa 5 Medicinmer, et for 
bvet Afdeling. 

Pack Etatgtaad Philip Schous 
Jnitativ foretoges 1882 dæientlige 
Ændringer si Fællestepræsentatic- 
nens Lode: de 5 Afdelinger blev til 
de nuværende Z: Knbenhavm Ost-If- 
terne og Jylland 

J Formansdens Odersigt oder de 
vundne Refultater ncevneg: 

Vor Ungdoms Uddannelse i de tei- 
niite Stolen -—— Det er i vote Dage 
den føtfte Betingelse for at hævde 
ssg i Vetdenstonturrencen at besidde 
en iorttinlig almen og faglig Ors- 
lnsning oq Usddannelse. Paa dette 
Lmtande tan vi henvise til, at Sta- 
tens Tilftud til de tetniste Stolerg 
Ttiit i de forløbne Aar et vctfet fta 
29,000 Kr. til 175,000 Kr. om Ast- 
ret, alene for Provinfernes Vedtom- 
mende. —- 

Ten almene Lplysningå Udbte- 
delse gennern vor af Staten stottede 
Fotrdragsvittiomhed 

For den faglige Uddannelse hat oi 
særlig virtet gennem at vkktte San- 
sen for frivillige Svendeprøvers Af- 
læggelse, og vi hat dei betndelige Re- 

sultat at chenvise til, at det i de sidiee 
Aar er aftagt over 2500 frivillige 
Svendeprsver aatlig i Landen 

For Meftrenes Vedtominende hat 
vi virtet gennem en tet omfattende 
Udstillingsvirtfomhed Til Stette 
for stedlige Udstillinger og til Benge- 

,—rrcemiet ved disse hat vi opnaaet ei 

Statötilstud paa 16,000 Kr. aarlig. 
For den arbejdende Messer er der 

Virtet gennem Opfordtinget til Op- 
retielsen af haandvcertetbantey og 
gennetn den industrielle Aneditfov 
ening. 

Fellesteptcesentationen stabte Ram- 
smerne for Oprettelsen af Dankt Ar- 
bejdsgivet- og Mesterforening, og se- 
nete optettetde den i Fountng med 
denne Atbejdsgivetnes Ulyttegforsit- 
ring. 

Ovetfor vagivningstnagten har 
Zogningen bl. a. vittet for en Mig- 
svarende Leerlingelvv og for en Revi- 
sion as Nætingzlovetn 

» Jeg nævner saa endvidere vott At- 

lsbejde for Meterspftemets Indienle 
en Mjnsierbestyttelseslsov, Statteldvs 
givningen og Cataget Kennsp imod 
Tvldrefottner, der vilde derive dankt 
Haandveert og Industtt det Mun, 
sont diese Geht-ern nydet incod Ub- 
tandeti overlegne Kapital, Oveepros 
duttion og AWeeemter. 

Da Rigkdusen er det Sied, hvor 
dort Be og Vel for en Del Aste-, 
dar vi bestrebt oI sor, ved de tot-stel- 

l— 

lige Valg til Landsting og Falle- 
ting, uden at blande os i Partipoli- 
iil at faa valgt Mand, der egner sig 
til at forsvare Haandværlets og Jn- 
dustriens Jnteresser paa Tinge. 

Mange flere Enkeltheder tunde end 
nu nævnes, men jeg vil resumere dort 
hele Arbejde i en Hodedsuw Hvad 
Fellesreprwsentationen hat udrettet, 
er, at den hat leert dansl Haandvært 
og Jndustri at staa famlet og lluttet 
som en Enhed 

Jyder, Innboer, Kobenhavnere og 
Sjællænsdere har leert ai lende hinan- 
den« ai forftaa hinanden; Modiæt- 
ningerne lnellem Land ogBy Udvifles 
og forsvinder under Samarbejdet i 

Fallesredræfentiationen: Af Smelte- 
diglen fremgaar en samlet danit 

Haandværler- og sindustridrivende 
Stank-, tlar over sine Ospgaver, klar 
over fm Betndnina for Fcodrelandet 
og dets Fremtid.« 

For man gil over til det net-ste- 
Punit vaa Dagsordenen, bad Nasi- 
formanden, Kancelliraad Paalh Bo- 
genfe, om eret for at afslsre ei af 
Or. G. Achen malet Billede as For- 
mande1:. lwis Trckl man vnflede at 
demre for Efterverdenen. 

Formanden tallede bevæaet for 
den linulle Gave,som han onftede op- 
hcrngt i et as Fallesrepræfentatiw 
nens Lolaler som en Tal fra Med- 
lemmerne til hele Bestyrelsen. 

Oderretssagfører Just Lund both 
derefter et Foredtaa, lwori han siaerli 
andeialede en Itonomisi Sammen- 

flutning mellem de tre nordifteRiaer. 
Dei lrawede Nødvendigheden. Det 
trcetler ov til Toldtampe, og Beflyt- 
telsen medfsrer saa store Truster og 
Syndilater, at de smaa maa slutte 
sig iammen mod de ftores Henfynss 
løshelx 

Kl· R modtogFællesreprcefentatio- 
nen en Del Lytønsiningsdeputatio- 
net-, lworaf vi nævner Handels-spre- 
ningernes Fallesriepræfentation 
Grossererfocieteteis Kdrnite, enKreds 
af Jnduftridtivende, der med Lands- 
tingsrnand, Grosserer Holaer Peter- 
sen fom Ordfører overleverede 15,000 
Kr. til Fallesorganifatsionens Fond, 
Telnift Stole, Joreningen af dansie 
Spritfabrilanter, der stænlede 1000 
Kr» Kobenhavns Ihr-performing 
Lærlingeforeningen, Repræfentan- 
ter fra Broderlandene, Telnifl Pro- 
vinsfloleforening log Rejscstipendie- 
foreningen. Stutielig meddelte Red. 
Bauer, at Jubilceumsfonden nn an- 

dwg ZMOO Kr. 
Kl. 5 afboldtes den egentliae Jn- 

lilæumsfeft i den nkcegtige Raadhus- 
sal, der for Anledningen var yderli- 
aere udfmyllet med gamle Byfanir 
rg Draperier over alle Balloner· 

Paa Gulvet var sarnlet en mægtin 
Forsamling hvori bemærledes Mini- 
firene Deuntzer, Alberti og Eilet-So- 
:ensen, Tingenes Formænd i Spiri- 
ien for Medlemmer as Landsting vg 
Folceting· Endvidere General Bahn- 
son, Geheimeetatsraad L. Bramsen, 
Oberst Severin, Borginefter Jensen, 
Raadmcendene Knusdfen og Hage. — 

Jøvrigt var Hallen fyldt af Repre- 
lentanter forJndustri ogHaandvckrl. 

..Forrnanden, Fabrikant Axel Mey- 
er, bsd alle vellommen, faetlig de til- 
stedevarende Medlemmer af Rege- 
ring, Rigsdag og Kommunalbesty- 
reise. »Vor spkfie Tanke reitet di til 
Hs. Maj. Range-M 

En af ht. Alst. JUsen forfatiet 
Sang »Fo: Kotigen« blev afsungen, 
hvorefter Kacelliraad Pale talte lort 

for Zungen, sorn altid hat vifi Inter- 
esse for Jndusiriens og Haandvew 
lets Trivsel og Fterngang. Dei er 

ogfaa i hans Regeringstiid, de store 
Fremslridt er flet. Der-for er det na- 

turligt, at vor forste Tante gælder 
Gam. Kong Christian den Niende 
leve! (Nifoldigt Hurra.) 

Pia-f. C. Nyrop holdt den egentlige 
Festtale oni de forandrede industriel- 
le Forhold. 

Professoren sagde til Sluining: 
»Vi er lun et lilie Lande-g et lille 
Fall. Men vi elster dette Linn-d og 
dette Fell. Og denne Kerlighed til 
Falk vg Land et i sidste Justans den 
bedfte Operlevering, den bedste Tra- 
dition, der tan gaa haand i haand 
used den fremabstveebende industri- 
elle Fremstridtshigw di nn bar, oa 
sein si ille tan Were. Gid den 
nua dlive forstaaet af alle; ged den 
maa dllve spttet foa alle Stdn; gtd 
enhvet overfor den man am sin 
Plissi, sauledes fom Falles-represen- 
iationen nu hat giort det i de for- 
lsbm 25 Aar. 

l— 

i Og hekmed et Leve fot Fallesw 
Jpræsentationen med en Tat til den for 
ldens Fortid og tue-d alle gode On- 
»ster for dens Fremtid.« 

Naat ds. Maj. Kongen itte del- 

tog i Festen, havde dette —- isplge It 

Forlvdende — sin Grund i, at Kon- 
gen itke befandt sig vel. 

Fef ttoget. 
Aldtig hat der vtstnot væket saa 

mange Mennestek paa Benene i Ke- 
benhavn som Eftermiddagen den 1. 

!Aug. Allerede ved Totiden begyndte 
lFon at sage Opstiaing ved Romas- 
äpladssem KongensNytotv, og hvor der 
Jellets kunde ventes at blive god Lei- 
tighed til at se Toget. Alene paa 
Raadhuspladsen var der sitkett 
5si,s)00 Mennestek pattet sammen. 

Pkcecis Kl. its satte Toget sig i 
Bevckgelse fka Kriftiansborg Slot5- 
pla«ds, og Kl. 52 naaede det førsie ri- 
dende Musiktorps Raadhuspladsem 
Forsbifilettnxien varede nøjagtig tre 
Kvarter. 

Det vor et pragtfulvt Stue, som 
tiqelig belønnede den bafte Mose, og 
Bifaldet fra de tætpattede Foltesta- 
rek formede sig gentngne Gange til 
en bel Ovation. 

BE stal tun tort nævne, hvem der 

deltog i det taratteristisie Optog. 
J Spsidsen tidende Politi, detefter 

et tidende Mttsittcrvs, ridende Hem- 
ber og Paqet i midvelalderlige Prog- 
ter, en hel Stvv as Bannen og 
Laugsfamer, Fallesrepmsentotionens 
og Jnduftrifvreninqenstjtteptwsentan- 
ter til Fods. 

V Swa tom det egentlige Vogntog. J 
Spidsen Haandvcetkektfoteningsns 
Vogtk 

Derpcun Drejeklavets Vogn, Stu- 
tatørernes Voqm Bodtetnes Bagn, 
Bagernes Farnernes, Parytmagerla- 
vets, Glatmeftetlavets, Papitfabtit-« 
terms-, Bogl-Indernes, Stræidderlw 
vets, Kknditotetnes, Sobelmagetnes 
og Tapetserernes, Rebflagetnes, 
Gorvernes, Kunstdrejernes, Mitten- 
flagkrnes, Brolæggernes. Murernes, 
Handelsgattnernes, Maletlavets, Fo- 
tvgrcrfetnes, Storstensfejetnes, Ci- 
gars og Tobaksfabtitanternes, Vog- 
mandsfoteningens, Skomagctlath 
Smedenes, Bogttntternes, Bundtmw 
gewes, Gulvsmedenes, Urmagerms, 
Hattemagernes, Billedstæretneg, 
Stenhuggermestrenes, Cytlemetani- 
ternes og Reffestipendiefosteningens 
Vogn. 

J Forbinbelse hermed tan nævnez 

Foreningen for bereifte Haandværtei 
re, hvis Vogn foteftillede en Lande- 
Vej med fatende Evens-se og en term- 
vemæssig Globus. 

Endelig tom til aller sidst Slagtet- 
lavets Vogn. J Processionen eftet 
Vognen fulgte Stube med forgyldte 
Horn og Mode, et Faat og et Lan-. 
renvasiet og med blaa Sløjfer. 

Naat det endnu tilspjes, at samt- 
lige Optog omfattede Fortidete, He- 
roldek, Matstaller o. s. v. i mer ellet 
mindre santastiske Dragter og med 
middelalderlsige Vaaben, saa er det 
meste sagt, men et saadant Tog tun 
itte bestrives, det maa fes, thi førft 
dekved var det muligt at faa det ret- 
te Jndttvt af det Arbejde, der var 

lagt i Arrangementet. 

Smaanyt. 
Sitte Gut-eh — Ehcfcn for 

den gan11e, hsjt ansete Tobalsforret- 
ning Herin. Rrüget, der dsde i Vin- 
tet, havde i sit Testamente bestemt, at 
20,.000 Kr. af hans efterladte For- 
mue skulde uvveles til Fabrikens 
Funktionærek og Arbejdere. Den SO. 

»Juki fandt Fort-klingen Sied, beug- 
;net for hvers Vedtommende eftet Tie- 
knestetid og Lonforhold, i Portionek 
Ifka 50——500 Ar» og vatte fett-folge- 
slig stor Glæsde hos alle de paagcels 
dende. 

Forudcn disse 20,000 Kr. hat den 
afdode stæntet 5,0s)0 Kr. tilFirmaetsZ 
Bogholber, samt 100,000 Kr. til Op- 
rettelse af et Arbejdetlegat, fom bog 
fstsi sial træde i Kraft eftek hans o- 

vetlevende Hustrus DIE-. 

Dorf Kitte. —- Den ny Mike 
i Dorf, Dronninglund Soga, der op- 
fstteg for ca. 5 Aar siden, viser sig 
nu, fotwrigt paa et lisdt tidligt Sta- 
dium, ikte at vckke bngget saa solidt, 
som det havde den-et tnsteligt. Bed 
et Provstesym som foketoges for neg- 
le Dage siden, viste det sig, efter hvad 
,,Vends. Tit-R met-delet, at Aer, 

chvotpaa Kiriellokten banget-, var 

tevnet, og at Tommewæriet i Taut- 
net ved Bxug as Motten giver sig saa 

meget i Sammenfsjnsingerne, at saa 
vel Provstesynet som Menighedötaas 
det og Kittevætgen fandt biet ufots 
spakligt at lasde Klollen hienge, men 

besiuttede at lade den lage neb. Der 
vil nu sokelpbig blive anbragt et 
Stativ paa Kirlegaardembvori Klos- 
len ophcknges, iudtil Taarnet blivet 
nsjere eftetset af mete sagkyndige, ri- 
meligsvis den Atlitelt, som hat haft 
Tilsvnet med Opføtelsen, og forfvats 
lig iftandfai. 

«.«-..p· 

Dyrt betalt Magekighed. 
—- Da 10sToget Freng Form. den 
29. Juli bruste ind pas Slagelfe 
Station, blev der trutlet i Nødbtemi 
sen. Togperfonalet stvrtebe til, og 
det vifte sig, ifslge Slagelfepoften, at 
det var en nogel magelig anlegt 
Jetnbaneakbejdet, der med sm Fami- 
lie er paa Bej til Canada, som, da 
han flulde reife sig op, havde benyttet 
Nødbremsetmklet som Haandtag. — 

Bremsen vix-lebe imidlertid, og Tag- 
foreken aftrævede nu Monden de 20 
Kr» der almindeligvis etlcegges, 
naar man misbruget Nsdbremfem 

Da han ikke hat-de danfke Penge 
hos sig, maatte ban aflcque en lille 
Visit paa Politistationen i Staqu- 
fe, hvor Mellemværendet blev ordnet, 
og Monden fis Lov til at fortfætte 
Reisen. 

Han blev noaet forsinlet, men det 
lan han jo kalte sm M-ageliz1bed for. 

Kultug - Ministeren og 
C h r. L ede t. —- Der er salden sto- 
re er sra den Vendsyssel Bensim 
mand Chr. Ledet og hani Venners 
Side i Vlnledning af, at injtusminis 
steten havde bebudet og senere anlagt 
Sag mod ham, forvi han lkaode lalot 
Minister-en for tvetunget. 

He. Ledet sprang op so::«. en meget 
brslende Lobe, men synes N at vasre 

falden ned som et meget lille Lam. 
»Daabladet«g Korresponkent i Hier- 
ring telegraserer neinlig: 

Kultrissministeren og Ebr. Ledet 
mpdteå i Gaar til Forlia i .s«:sjørring. 
For Ministeren Ins-die Zaaiører Ja- 
cobsen, Hjsrring, niedens Leder mod- 
te selv. Dei ser ud til, at der stal 
lomme Forlig i Stand. J alt Fald 
tilbsb Ledet at tilbagelalhe sine tran- 
lendeUdtalelser samt at benle 50 Ar. 
til Hjsrring Amts Træoiantnings- 
forening, hvillet Tilbusd Vil blive til- 
stillet Ministeren. 

Fra Minister Beil-get i 
S p a r l er r. — Under Bindi-rags- 
ministerens Besøg i Sparterr tildrog 
der sig ifolae Moseinduitriforeniw 
gens Blad folgende: 

Ved Besigtigelien as Sparta-r Mo- 
februgs Udgravning var Eelstabet 
traadt til Side fra Sporet, niedens 
en tom Vogn i starrt Fart rullede ned 
i Graven. Departementschei Wulfs 
var imiblertib ille kommen langt nol 
bort fra Sporetz Haandtaaet paa en 
ftor Jernlrog ramte ham dersor paa 
oenstre Slulder og vilde usejlbarlig 
have lastet ham bagover i Udgravnin- 
gen, hvis han ille resolut havde gre- 
bet fat i Sporvognens Bagsmaek og 
i vildt Lob fulgt med denne. indtil 
Kasten, der intet bavde mærtet til U- 
heldet, endelig blev raabi ov og fil 
breniset. For Tilstuerne, der var 

iuldslcrndig ude af Stand til at yde 
nogen som helst Hielt-, var det et 

Dieblil et meget ushyggeligi Erm, og 
for Departementschefen lunde det vie- 

re bleven en yderst alvorlig Affcrre. 
Nu lunde man heldigvis, næst at 
klomplimentere Dephrtementschefen 
for hans Aandsncervcerelse og Bem- 
geligbed, bagefter le as Uheldet, der 
ille efterlod andre Folger ensd en Tet- 
vedeloration paa Or. Wulsfå venstre 
Slulder. 

HjortsbsjmordeL —- Den 
i Hjortslhsjasseeren anholdte Karl 
Johan Peter Mittelser som tjente 
hos Gaardeiee P. Hougaard i Sabro 
ved Aaehus, blev isslge R. B. an- 

boldt den 29. Juli. Han tjente, da 
Mordet sanvt Sied, hos den minde- 
dei Falsch J. P. Musen, hier«- 
h-i, og var i stn Tid anhpldt samtnen 
med Stwnsew Forslellige Udtalelser 
til Foll i Sabeo bar foranlevtget 
herrevssosed, Kammerjunker Don- 
nens til nu at anbolde ham igen. — 

Katlen er ille ganste normal, og der 
ee tlte siorSandlynlighed for, at hatt 

Mødre. 
ask eller Ist-l beide-see iste. ovls m Ihn-» Indesse- sm stehe Cenaem Ver abide- en kaufen-- 

must striu Wor. da les Isl Ie- e ever en Ists- 
Itts en Meldtemmiehoietltas, lo- hell-redete 
site erst es mai-ge andres- 

Mlks. M. HUMMM150 
Bez- D. Not-e Dom-, lad- 

Sommer Residenser 
f0r1904. 

Der er Slet ikkc sur tislligt at lgijchlHner fut- 
I)eres sot11merferje. Der vjl hjaklpe Dem bes- 

tz-(Ieligt.()m De hat- vecl Haanden nngle smaa 

Pamkletter, udgi vne af 

chioago, Milwaukee F-, st. Paul 
lernbane co. 

Residenser ved lndsøer og andre ledige« Sum- 

merholigeri Michigan XViscunsitL )lj1111(«s—«(.-ta. 
Illinois og lowa heskrjves i dies-se- Pamflcttptu 

J Dis-se Smaahøger. der ogsaa give-r Uplysniw 
I get Um Billetk)ris. K()stpenge-. Jernhanerume 

ogTogtjeneste, scndes furkiccnts i Frimxtsrken 

F. A. MsH, 1524 Fern-m Strom-»- 
Oeneksl Weitem Asche. OMAHA. 

ok. POWEID V. s. 20 Aar- chskins 
Til lndgnidning 

as HESTE. KvÆG o. s. v. 
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Mod Strømmen. 
As 

I. Z. Heuch, til-kop. 
Tenne sormnlige Bog, der med enestaaeude Nrundighed, Klarhed og Alvor 

behandlek vor Tids mes! brwndende kjrkelige Spørgsmaal, ·Iiyrauonali·gmen, nd 

fra et ægte lutherfk Standpunkt, bot absolut lckses af enhver troeude Mund og 

»Er-inbe- 
Forsatteren ftrivek selv i sit Finan Jeq hat fkkevek for Mensghedew itte 

for Theologeme euer rettere for Theologekne tun, for iaa vin pgiaa de hsrer med 

til Mensgheden«. 
»Mot) Strpmmen« er delt i folgende Afsnit: Religion og Kristendonu Moral 

og Lin i Gut-; Ten nye Fortynde15e, Rorfets Erd; Jesus as Jeaaaretz Troen og 

Bibelktinkem Sprebt Fægtning. 
Den voreliggende nye Utgave et trykt paa got-: Papst med inmtte og kydehge 

danske Typer, indeholder 225 Lftavsider. Godt indbunben. Pkis 81»00« 

Svar. 
As I. C. heuch. III-stop. 

Cn Fortsættelie af ,,Mod Sttsmmen«. Jndbundeu ljg »Mod Ettsmmen.« 
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