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Evropa i Kjøbenhavn. 
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I det altid forlystelsesrige Kjøbenhavn har dog af 

Aarets Tider September et Ry for at skænke de fuldeste 

Glædens Skaaler. Til hvilket Mylder af Adspredelser 

inviterer ikke denne galante Sæson, som forener Vinters 

og Sommers Tiltrækning! Saa er der ikke længere 

mørkt om Aftenen i Tivoli, for Maanen skinner stolt 

ned gennem Træerne, hvis Løv allerede er tyndet, som 

Haaret paa en Bonvivants Isse. Men regner det tilfæl-

digt en Aften, forskaffer man sig med Lethed Plads i 

et Teater, og nyder Stykker, man maaske har glemt, 
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siden man saa dem sidst, og Førsteelskerinder, man 

kan huske, fra man var lille. Er det køligt, indbyder 

den lune Cirkus. Der hypnotiseres man blidt af Gas-

heden, mens man stirrer paa de rundt galopperende 

Heste, som selv er blevet ganske skeløjede af bestandigt 

at løbe i Kreds. Endelig er der Revuerne, de ny Stu-

denter og de første Østers. 

Trænger man nu efter en Aftens Sansehvirvel til 

næste Formiddag at passere nogle mindre hidsende 

Timer, frembyder der sig sig jo til alle Sider Udflugter 

i en smilende Natur. For Eksempel til den lille ven-

lige zoologiske Have, hvor man kan drikke Chokolade 

og indaande den friske Duft af vilde Dyr og søde 

Æbler. Eller man tager i Skoven og erhverver paa en 

rask Spaseretur Appetit til en Frokost af Fiskefilet og 

mandbare Kyllinger, at indtage i en af de vakre Re-

staurationer, hvor man sidder paa Balkonen og nyser 

og ser Bladene ét for ét svirre ned i sin Tallerken. 

Oh, det er smukt og tungsindigt; kvæget og bevæget 

ruller man mod Skumringen hjem til den vinkende, 

oplyste By, de myldrende Boulevarder, de straalende 

Caféer og Varitéer, for paany at styrte sig ud i den 

festlige Tummel. 

Intet Under at Kejseren af Rusland altid vælger 

September, naar han rejser paa Besøg til Kjøbenhavn. 
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Ogsaa forsikres det bestemt, at Hans Majestæt efter 

hvert Ophold erklærer, at han intetsteds befinder og 

morer sig bedre end i sine høje Svigerforældres Resi-

dens. Og Tilfredsheden er da ubetinget gensidig. Har 

Sommeren været fugtig, Tivoli mat, har den paa Kon-

gens Nytorv stoltserende Kjøbenhavner en gnaven 

Augusteftermiddag ved Synet af Stilladserne 0111 Teatret, 

den tomme Østergade, og de seks Par Turistsko paa 

Fortovet foran d'Angleterre, følt sig naget af Tvivl, 

om han virkelig promenerede sin udødelige Sjæl i 

Verdens Centrum — den Høstdag Derjawa ankrer 

paa Rheden og Saluten ruller, véd han paany Evropas 

Blikke rettede paa sig. Paa Toldboden stiger Czaren 

i Land og inspicerer den danske Garde! 

Paa Toldboden staar den kjøbenhavnske Presse og 

inspicerer Czaren. Allerede Uger i Forvejen har man 

i dens mest velunderrettede Organer hver Dag kunnet 

læse bestemt, fra paalideligste Kilde indhentet Efter-

retning om, hvilken Dato Hans Majestæt vil indtræffe, 

for Morgenen efter med sammft dybe Overbevisning 

at blive forsikret om, at Ankomsten vil finde Sted en 

anden Dag. Paa den Maade er Forventningstiden hen-
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gaaet i behageligt skiftende Spænding. Denne er yder-

ligere bleven stimuleret ved Uvejrsbyger, der er draget 

truende hen over den politiske Horizont. Det Rygte 

er pludselig opstaaet, uvist hvorfra, at en større Del af 

den danske Flaade skal udrustes og i Forening med 

de russiske Panserskibe, som eskorterer Kejseren, i 

dennes Paasyn afholde omfattende Sømanøvrer i Far-

vandet omkring Kjøbenhavn. Eller det forlyder, at de 

i Nordsjælland kantonnerende Regimenter er designerede 

til at udføre kombinerede Evolutioner for Selvherskerens 
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Øjne. Hvad kan vel Meningen være med disse De-

monstrationer, hviskes der i Krogene. Ja, hvad er Me-

ningen, spørger højlydt de skarptskuende Ledere for 

den Del af Pressen, der fortrinsvis tænker sig at repræ-

sentere hele det danske Folk. Betyder det Kundgørelsen 

af en dansk-russisk Alliance? Vover Regeringen paa 

en Tid, da Rigsdagen ikke er samlet, og uden at raad-

spørge Vælgerne at spille Hazard om Landets Eksistens 

og kompromittere os i vor overmægtige sydlige Naboes 

Øjne ved slige vanvittige Manifestationer! Er det 

maaske Hensigten . . . Prrrr, lyder det beroligende fra 

anden Side: Hans Majestæt Czarens Rejse til Danmark 

er uden al politisk Tendens. Han kommer udeluk-

kende for at aflægge et privat Besøg hos sin Gemal-

indes nærmeste Slægtninge og rekreere sig i sin høje 

Families Skjød. De russiske Skibe skal kun illuminere 

paa Rheden paa de fyrstelige Festdage, og de russiske 

Matroser skal spille i Tivolis Koncertsal. Med disse 

Forsikringer lader det danske Folks ledende Alvors-

mænd sig stille tilfreds. De har opnaaet, hvad de vilde, 

de har vist sig skarptskuende og paa deres Post, og 

man har taget skyldigt Hensyn til deres Værdighed og 

Indflydelse. Pressens højre Haand trykker dens venstre 

i enig Opfattelse af Czarens Besøg som en fredelig 

Privatmands, der kun har Krav paa offentlig Omtale 
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indenfor en høflig Reportages Former. Dog med den 

Forskel, at Alvorsmændenes Omtale med folkelig Lige-

fremhed undgaar de fyrstelige Titulaturer, Majestæt,, 

kejserlig og kongelig Højhed o. s. v.; men da saadant 

kun gaar ud over de paagældende Referenter, hvis be-

talte Linjeantal ved Strygningen af disse Ord for-

mindskes, kommer dette Offer paa Frihedsgudindens 

Alter ikke at genere Alvorsmændene selv. 

Helt udenfor disse Overenskomster staar imidlertid 

den Presse, hvis samfundsomvæltende Principer og 

barske revolutionære Sindelag overhovedet ikke tillader 

den at stille sig paa Forhandlingsfod om Kejsere, selv 

naar disse optræde som Privatmænd. Denne Presses 

Reportere er da virkelig at beklage under Kejser-

besøget, som feder deres lykkeligere stillede Kolleger. 

Dog er enkelte af dem snilde nok til at udtænke 

Manøvrer, ved hvilke de kan holde sig nogenlunde 

skadesløse uden at synde mod den Sags Idé, de 

kæmper for. Idet de nemlig gaar ud fra den social-

økonomiske Enhed »hvad en Arbejderfamilie kan leve 

af«, udregner de, hver Gang, de fyrstelige Personer 

foretager sig et eller andet, hvor mange Arbejder-

familier, der havde kunnet leve, hvis de fyrstelige 

havde resigneret paa dette eller hint. De kalkulerer 

for Eksempel, hvormeget Kejseren giver for en Hat, 
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og hvor mange Gange han kan antages at hilse med 

den, inden han kasserer den. Hænder det saa, at Hans 

Majestæt en Eftermiddag kører op ad Østergade, og 

Folk staar opstillet og hilser paa ham og derved tvinger 

ham til at slide paa sin Hat, saa oplyses det næste 

Dag paa en Prik, hvor mange Arbejderfamiljer, der 

kunde have ført en sorgfri Tilværelse, om Kejseren i 

Gaar var bleven hjemme paa Fredensborg. Og der 

burde ingen Tvivl herske om, at saadanne Beregninger 

og Eksempler i høj Grad er nyttige til Forbedring af 

Arbejderstandens materielle Kaar og i det hele til Gavn 

for den ubemidlede Befolkning. 

Det kongelig-kejserlige Vogntog ruller gennem 

Kjøbenhavn. Med Pomp og Suite, med Blink og 

Hestetrampen og mellem et dobbelt Hegn af Jordens 

skikkeligste Befolkning, ekset og avet af Jordens striks-

este Politi. Solen glimrer paa Seletøj og Uniformer, 

paa mandlige Tilskueres blottede Isser og i Kvindernes 

ivrigt skinnende Øjne. Smaa Damer sender dybt-

nejende de tronende røde Kuske himmelske Blikke. 

Høje Damer drejer, længe og entusiastisk knejsende, 

Hovedet efter de bortrullende fyrstelige Nakker. Og 
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