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littt tabt Teuern i felve Laut-eh hvot 

Politifk Brev fra Venezuela. 

(Dt. phil. Fr. Burghardt, der i en 

Aarrælle har opholdt fig i Caracas, 
Venezuelas Hovedstad, her gennem en 

af fine Venner herhjemrne fendt »Sorø 
Amtstidende« nedenftaaende Berei- 
ning om venezolanske Forhold, der jo 
hat attuel Interesse ved de ftadige 
Oprør.) 

Den venezolansie Kyst var som 
belendt blandt Columbus’ Opdagelser, 
og i lang Tid en spanst Besiddelse. 

Forst ved Ufahcengighedsproklama- 
tionen i Caraeas as 11te April 1810 
konstitnerede Venezuela, Equador og 
Ny Granada sig som Repnblilen Gra- 
nd Columbia, med sin ,,Befrier«, Wa- 
fhingtons Ven Simon Bolivar el Li- 
bertador som ·Prcesident. 

Denne Mand er dei, som i forste 
Linie hat Stylden for vor Tids umn- 

lige Fothold hernede. Det er selv- 
indlyfende, naar man tender lidtstil 
Landets Historie. 

Befoltningen holdtes tidligere nede i 
den skrappeste Slavetilstand, hvor 
Spanierne svang Svøben i Tide og 
Utide. Den sprite Praesident derimod 
indførte uden Odergang den mest al- 
traliberale Regeringsforrn med saa 
godt som nindstræntet perfpnlig Fri- 
hed for alle Underfaatter. Er det svært 
at foritaa, at Negere, Jndianere og 
Creoler, hvoraf den indspdte Befoll- 
ning bestaar, ganste manglede Forud- 
scetninger til at gsre fornnftige Brug 
af de mange og saa pludselig erhver- 
vede Mennesierettigheder2 

Forandringen medbragte den En- 
keltes Hersterlyft. Allerede efter Bott- 
vars Død 1831 delte Landet sig i de 
tre nu bestaaende Republiter: Vene- 
knela, E.uador og Columbia, hviå Hi- 
storie hver iscer fra den Gang til nu 

frembyder Billedet af endeløfe Urolig- 
heder. 

Hvortil Oprøret tjente disse Men- 
nesier? 

Ja, var det endda for at opnaa no- 

aet for den hele Befollning godt og 
vækdifnldt. Men det er ingenlunde 
Tiifældet. Saa godt fom altid er det 
Kamp om verfonlig Magi. Dei sei-d- 
vanliae Resultat, hvor den dderite Li- 
beralisme, »Fril)ed og Lighed« bre- 
der fia: alle vil til Fadet! Alle vil 
gerne viere Pkæsidenter ellet noaet an: 

det ophøjet. 
Der bar dæret mange Prcesidenter 

i Landet — altfor mange. Men i 
1871, da General Guzman Blanco 
naaede Verdighedem faa det virtelig 
ud, som ftulde det blive til Follets 
Gavn. Blanco undertrylte alt Oprør, 
der blev Fied, Jnduitri oa Agerbrug 
spann iia op oa Civilisationen dermed, 
ag virlelig havde Landet i Zlntnina af 
80erne opnaaet en relativ høj Aatelse i 
Evropas Bevidsthed. 

Men saa beide Blanco, oa man faldt 
tilbage i Strid om de Personliae Jn- 
teressler Under Paaslnd: Ultraliberale 
contra Conservadores iReaerinaslmp 
servative). 

Under itadig Utoligbed dlev 1899 
General Castro udnckvnt til Præsident 
af sit Parti, mens General Andrade 
samtidig antog Titlen og ftpttedes af 
Conservadotes. 8 Maaneder rafede i 
den Anledning ni) Borgerlrig, der nd- 
mattede Landet totalt oa toftede en 

Meenade Mennesler Livet. 
Castro sejrede imidlertid, men nceppe 

følte han sig silter, før han —- den ni- 
traliberale Partiføreri —- indførte en 

ny autotratist, for ille at sige rent ud 
desdotisk Regeringsform 

Der tunde itle ret vel tænteg et 
Stridt bedre egnende sig til ny Op- 
rørsbasis, oa Oprør udebled da ilte 
heller. Det forstærledes yderligere ved 
Præsidentens ganste moralløse Liv, 
der er tilstraetlelig lendt at Offentlig- 
heden ved manae standaløse Scener i 
Caraeas. 

Dette Opror begyndte 1900 ved Ju- 
letid, og det er iile Overdrivelse, at» 
siden den Tid og til Dagen i Dag har 
Landet ille haft een Times Fied. 

Den daagnende Handel, Agerbtnget, 
Kvaegavlen —- forbi altfammen. Sto- 
lerne er lultede og hat været det i Aare- 
vis, Einbedsmaendene neegtes Lon, og 
Fattigdommen antager de mest groteste 
Former 

En Fiamp om personlia Jnteresser 
i et Falt, der er saa blottet for Kul- 
tur, at det nceppe en Gang af Nadn 
lender Kammeratslab, Eniahed og 
Sammenhold, er ille saadan at bringe 
til Ende. Hertil har Præsidenten i den 
senere Tid tastet sit Land ind i Stri- 
digheder med Equador og Columbia, 
der fynes at flulle blive uhyre vidtlsf- 
tige. Venezuela hat fra gammel Tid 
store pelunicere Forpligtelser at opfyb 
de mod Tyslland. » 

Dette føler sig med god Grund ura- 

lig under disse Forhold, og en tysl 
Estadre ligger fra Novbr. 1901 i de 
venezolanste Farvande parat til alt. 

Jrnenö liemper Follet indbyrdeö vi- 
dere. Prasidenten bar hidttl fornylig 
haabet paa Dieesp fra de Forenede 
Statu, men er naturltgvts bleven 
Ins-t. Ganste modsat hat hans Po- 

nye Medbejlere soger at samle Folket. 
Men Castro kæmper hensynsløft videre, 
faa længe han ejer en eneste Mand. 

Telegtammer fra Venezuela kommer 
tun sparfomt frem i Verdensptessen —- 

det vil sige Telegrammer, der betyder 
noget. Grunden er ikte de daarlige 
Forbindelser, den store Afstand o. s.v., 
men slet og ret Regeringens Forbud og 
siarpe Censur. Selvfølgelig hat 
der været not at telegrafere, men —- 

unægteligt —- ikke mange af Telegram- 
merne havde vætet til Ptyd for Lan- 
det. 

Man havde en Tid ventet, at TM- 
land vilde tage Affæte og søge Urolig- 
bederne bilagt, men heri et man bleven 
fkusset. Det var det sidfte Haab, vi 
havde derovte. Nu teifer de Frem- 
mede, alle, der paa nogen Maade kan 
komme bott. Hvad nytter det, at Lan- 
det i sig felv er rigt, at Jorden er fragt- 
bar, at alle gode Muligheder er til 
Siede? For Fremmede vilde det være 
den rene Ruin at komme herttl — nu 
eller senere. 

Jeg tror ikke længer paa Venezuelas 
Fremtid. Selv om vi ved et Mirakel 
latter sit Ro i Landet, Befoltningen er 

skonomist saa udpint, at den vansteligt 
tejser sig. 

Men Landets Skæbne staat fom ty- 
Pist Elsempel for den modekne Frem- 
gangsmaade at ønsie —- og for den 
Sags Styld ogsaa opnaa — Menne- 
sietettighedek, personlig Frihed i størst 
muligt Omfang, ligegyldigt saa, om 

man selv er Mennester eller halvvilde 
Vasener. der instinktmcessig miser- 
ger. 

Tolstoi og Czaken 
Et Vkev sra Tolstoi otn Bondetnes 

sorgeliqe Vilkaatn 

Keisct Nitolajs Som- 

Slønt syg og lidende folget Tol- 
stoi opmcerlsoint Begivenhedernes 
Gana i Russland. J et Btev til Kei- 
ser Nitolaj hat han nhlig givet en 

Zkildting as de tussisle Bondetg elen- 
diae Stilling. Efter hoad »Lolalan- 
zeiger5« Petersbotgtortespondent be- 

)tettet, et ncevnte Btev bleoei ovetbtagt 
ICzaren as et Medlem as Keisethuset 
I J sin Strioelse bruget Tolstoi over- 

for Czaren Tiltalefotmen »du« og 
,,dyrebate Brodet«. Han begyndet 
med at etindte om Alexander 2.5 Re- 
fotmet, naonlig Ophcedelsen af Liv-’ 
eaenslabei. Alexander 2. gav Bon: 
derne Frihed til at tcente og handle 

ssom andre Menneflet. Men Opgaveni 
set dog ikle loft alene med Ophævelsen 
las Lioeaenslabet. Bondetne ttcedet 

Inn frem med betettigede Anmodninget 
sog Kran, til hvilte man skal og bot 
»laane Tre. Kun naat Hetsleten selv 
lseslntter sig til at yde Hjælp og Bi- 
stand, vil det ocete muligt at skabe Be- 
tingelsetne for Bondestandens Op- 
lomst. 

»Du alene lan note det, dntebate 
Brodet,« heddet det didete i Btevet. 
,,Ellet slnlde der maasle gioes en 

illiagt, som hindtet dig deri, en Magi, 
som et stcetlere end din Billie? Hvis 
san et, lad da Neptcesentantet baade 
fot Bondestanden og de ovtige Stirn-—- 
det trcrde til og sotebtinge detes Lin- 
flet on Kran. Du vil detved blive be- 
ftiet fot en stot Byrde og for mange 
Sorget og Bekhmtinget.« 

Sanvidt Tolstois Strivelse, hvis 
Slutningsord jo tet thdelig henviset 
til en lonstitutionel Fotsatning som 
det rette Lcegemiddel imod de Ondet, 
der nu hat assodt Gcering og lltolighe- 
der rundt om i Rigei. Czaten slal 
petsonlig have gioet Tolstoi Meddek 
lelse om, at Brevet hat »intetessetet 
bant meget, do det indeholdet mange 
Sandhedet.« Jmidlettid spotes det i 
den russisle Regerinas Opttceden ille 
tingeste Tegn paa humane ellet sti- 
sindede Jndvitlninget. Bondeutolig- 
hedetne lueö med blodig Haatdhed, 
og alstens tealtsoncete Fotholdgregler 
høret til Dagens Orden. 

——-—-·O.-—-——— 

Et Born got nndertideu 
Stroms-maul, 

sont det tlogeste Hoved itte lan besvate. 
Videnskaben et oste sotbavset over, 
hvok ovetotdentlig simple Problemet 
et, som det hat taget Aarhundtedet at 
lose. Fremtagende Leget staat oste, 
til Ttods fot al detes Dygtighed og 
Lætdom, taadlose ligeovetsot en al- 
mindelig Shgdom, som et simvelt 
Husmiddel helbtedet, sotdi det kam- 
met Ondets Rod —- Utenhedetne i 
Blodet. Deti ligget Forllatingen til 
de vidundetlige Helbtedelset, Dr. Pe- 
tet’S ,,Kutilo« lan opvise. Tusmdet 
vidnet hvett Aar om de helsegivende 
Egenslabet, denne hndede Familietne- 
dicin bestdder. Fuldstændtg Unbemi- 
ning meddeles med Gliede. Sktiv til 
Dr. Peter Fahtnetx 112—114 So. 
sehne Ave» Mittagen Jll. 

Om alt og alle. 
vvsvvvvvvvvvvvvvvvvvvsvff 

Havetersarvelsst,stønt det 

ser ud, som om det var farvet. Naar 
man taler om, at Vandet er grønt, 
særlig ved Strandbredden, maa Aar- 
sagen dertil søgcs i, at Solens blaa 
Straaler blandes i Vandet med det 
gule Stier sra Sandet, og denne 
Blanding as gult og blaat giver den 
grønne Farbe· Naar Havet ser blaat 
ud, er det, sordi det er for dybt til at 
optage det gule Slcer, og man ser kun 
Solens blaa Straaler i Banden 

En salomonisk Dom. J et 
Huö i München, hvor der var to Eta- 
ger, og den øverste og nederste hver 
havde sin Ejer, vilde Eieren as den 
nederste ikke tillade Ejeren as den over- 
ste Etage at indlcegge en Vandledning 
Øvrigheden afgjorde da Spørgsmaa- 
let saaledes: Vil Eieren nedenunder 
ikke tillade Jndlcegning af Band, saa 
behøoer den overste Ejer ikke at lade» 
Regen gaa igennem sin Etage, menj 
kan stoppe Skorstenen til. — Saa var» 
der ikke noget i Bejen. s 

Magnetiske Klipper. Ved 
Cornwallis Kyster sinder nogle Klio-! 
pet, som er ved bekendte for SøsolkeneH 
og som kaldes Manacles. De ligger; 
paa Skibsruten til de Forenede Sta-! 
tet og har, som det synes, en vel for- 
tjent sprgelig Berømthed De hat« 
nemlig givet Anledning til talrige’ 
Fortis, og det var bl. a paa dem, at 
de store Oceandampere »Mohican« og 
,,Paris« strandede 

Da der sra mange Skibssøreres Si-? 
de blev udtalt den Formodning, at 
disse Klipper var magnetisle og dersor 
havde en forstyrrende Jndflydelse paa« 
Skibenes Kompasser, foretog den be-; 

rømte Elektriter Preece en nøjagtigx sUndersøgelse as Sagen. Han kom til 
!det Resultat, at Manacles- Klipperne 
xvirkelig var magnetisle og øvede dens 
Jndflydelse paa et Kompas, at Mag-! netnaalen kom til at pege mod den san- 

de Nordpol i Stedet for mod denj 
magnetiske En Kapter, der sejlerl 
sra Cherbourg til Eap Lizard uden: 
at agte paa Maanetnaalens Misvis-I 
ninger, bar al mulig Udsigt til at lobe 
ind paa Manacles Klipperne. 

Mcerkelig Lon. Det er lov-" 
ligt i England under visse OmstcenH 
digheder at slaa et Mennesle ihjelJ 
Hvis en Tyv saaledes mellem Kl. 9’ 
Aften og 6 Morgen bryder ind i Hu- 
set, hat man Lov til at dræbe ham, 
men hviå man drceber en Jndbrudstyo 
for Kl. 9 om Aftenen eller efter Kl. 
6 om Morgenen, oil man blive arte- 

steret for Mord. 

G a m le O r d. Dyrt er Doktor- 
dand, men dnrere Dommerblcet. 

Dristig Mand staat Lykke for. 
Det taaer ilke megen Tid at døbe et 

Husmandsbarn, især om det er lille. 
Der skal fedt Flæst til at fange en 

gammel Rotte med. 
Den, der har Fløde over Jlden i 

Kettenet, slal ilke ogsaa seje Gulvet 
i Stuen. 

To Slags Folk maa sige, hvad de 
dil: store Herre og store Narre. 

Lang Frastand got kold Kærlighed 
J sølet Føre skal man leere at tote. 

Et bidende Spøtgsmaal 
Jeg sover altid med Handster paa om 

Ratten, sagde en ung Her-re i et Sel- 
skab, det got Hænderne saa blpde. 

Sover De ikke ogsaa med Hat paa? 
spurgte en Dame tørt. 

Ftonaen og Missionceren 
Et berlinst Tidsslrift »Der Hiede« for- 
tceller folgende om en Menelik on en 

Miesioncert En svenst Missioncer kom 
til Abessynien for at viele, men han 
var nceppe kommen over·Grcensen, sør 
han, antagelig ved Jesuitters Llnslag, 
blev sørt for Guvernøren, fordi denne 
ønslede at vide, hoorsra den Fremmede 
kom· Den højtstaaende Embedsmand 
havde nok hart om Rusland, Italien, 
England, Amerika og Tystland, men 

Sverrig, det git over hans Horisontx 
han sendte dersor Missionæren under 
sitler Bevoatning til Hoffet, for at det 
vanskeliae Spørgsmaal knnde blive 
klaret der- 

Efter to Dages Arrest i Hovedbnen 
blev han fort srem for Hosset, hoor 
Kong Menelik omgivet as sine Hoffolk 
og en Livvagt, der havde trukket blank, 
i højestegen Person modtog Missionæ.- 
ren. Med rynlede Bryn spurgte Kon- 
gen: 

»Fremmed, fra hvillet Land er du?« 
»Im Skandinavien« 
»Hm-d er Formaalet med dit Korn- 

me?« 
»At omvende de abeösyniste Jeder 

til Kristendommen.« (Det. er det ene- 
ste Paaskud, under hviltet kristelige 
Missionærer maa komme ind i Landet 
Ethvert andet Formaal vilde gøre 
Missionæren et hoved tortere, da et- 
hvert Omvendelsesforspg oversor 
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l,Abesyniens Rettroende ftrasses med 

Døden.) 
»Meget vel,« fortfatte Menelik, ,,og 

hvilte Lande hat du besøgt, inden du 
tom her?« 

»Tnftland, Ægypten og Sudan«. 
»Sei hat du i Tyskland slet itke fun- 

det nogen Jøder at omvende?« 
Missionæren maatte desocerre beten- 

de, at det ikle havde vceret hans Op- 
gave. Da Missionæren paa Kongens 
SpørgsmaaL om han da itte i Ægyp- 
ten oa Zudan havde truffet Jøsder og 
Hedninger, ligeledes havde soaret, at 
de ikte indbefattedes i hans Opgave, 
tog Hex Majestcet nu Ordet. 

»Du er altsaa draget forbi alle Jo- 
der oa Hedninger paa din Vej for at 
omvende Abessiniens Jøder«. 

Derpaa vendte han sig mod Livvag- 
ten: «Denne Fremmede stal bringes 
over chensen, for at han forst kan om- 
vende til Kristus Jøder og Hedninger i 
de Lande, han er draget igennem for 
at tomme hertil. Saaledes befalet«. 

J Kronings-Anledningen. 
Den sidste Tids stoerke Vatme hat for- 
anlediget et engelft Blad til at minde 
om, at det under Geotg den Fjerdes 
Kroning var en saadan Hede, at Pa- 
gekne næsten segnede under Vcegten af 
Kroningskaoberne, og de faa ud »son1 
om de lige tom op af et tyrlist Bad, 
der havde varet i flere Timer. Efter 
Ceremonien opholdt Kotigen sig nogen 
Tid i sit Omtlcedningsværelse i West- 
minster Kisten, »og han spadserede op 
og ned i Beetelset omtrent nøgen, men 

endnu med Kronen paa Hovedet«. 
Jkte mindre humoritisle vare for- 

ftellige Scener ved den efterfølgende 
Banket. Det berettes, at der ikke kunde 
stasses Plads til flere højtftaaende Pri- 
vatfolt, der onstede at vcere med, men 
deres Jvek for at komme med var faa 
stor, at de udvirtede, at de kom med 
som Fielnere, men de gjorde tun daar- 
lig Fnldest fom faadanne, idet de for- 
tabte sig i Betragtning af den megen 
Praat, saa at mange Gæster forlod 
Bantetten uden at have faaet blot en 

Mundfuld Mad. 
Georg den Tredies Kroning udmcer- 

kede sinv meft ved de mærkelige Fejl- 
greb, der itke var longt fra at sdelceg- 
ge den store Statshandlina. De høje 
Herrer vare itke meget fortrolige med 
deres Opgaver, og den kongelige Over- 
ceremonimester havde endoa forglemt 
at have Ztatssvcerdet oa Tronhimlen 
vakat. Vanstelighedetne med Svcerdet 
tom man over ved at laane Byen Lon- 
don-Z Eva-ro fom Lordmayoren ,,til- 
fceldi·a« havde med, og efter nogen Ven- 
ten lykkedes det at improvifere en Bal- 
dntin. Da Konaen lod nogle bekla- 
gende Ord falde her-om, gik Overeere- 
monimefteren fuldsteendig fra Konten- 
terne, idet han erklcerede, nt han skulde 
draqe Omsorg for, at ,,alt kunde gaa 
qlat ved den næste Kroninn .« 

Kotigen ton imidlertid Svnret fra 
den humoristifle Side. 

tfnglænderneks Død. J den 
svdafrikanske Krig er der af Englcen- 
dere død i alt 22,450. Dette Tal er 

nnnet ved at tcelle alle dem sammen, 
der overbovedet er døde, hvad enten de 
er drcebte i Slaa (518 Officerer og 
5256 Mand), eller dode af Saat (183 
Ossiceret og 185215 Mand) eller af Svas 
dom 388 Officerer o·a 12,911 Mandy 
eller døde i Fanaenflab nnder Kriqens 
Beqvndelfe (5 Ossicerer og 97 Mand), 
eller drcebte ved ulvtkeliqe Hændelser 
(27 Ossicerer oq 771 Mand), eller 
sendt bjem fom Jnvalider og dode der 
is Qfficerexs oq Im Mand). 

tf n S l v n g e l. Om Guvernøren 
i Wilna, Wahl, som der forleden dlev 
foretaget et Attentat paa, strives i det i 
stmkau udkommende Blad ,,Naprzod«:» 

Under Majdemonftrationerne blevI 
i Slltiemictgaden 26 Personer arrestete- 
de og bragte til Politifænaslets For- 
bnl. Der blev de alle llædte af og i 
to Lcegers Nærvcerelfe tugtede med 
Nis. 

Nuvetnoren i Wilna, Wahl, var til 
Liede, talte selv Slaaene og plagede 
Oftene ydermete ved sine Ytkinger. Til 
en af Arreftantetne sagde hnn ironist: 
»Im onster jer alle en fornøjelig Fri- 
dnn!« va, pegende pna Risene: »Hei- 
bnr J fereg Festgabe!« Da den forfte 
Olrrestant var afllædt, fpurgte Glutver- 
nøren hom: ,,Hvor gammel er du?« — 

Monden angav sin Alder til halvtred- 
sindstyve Aar. 

»Saa giv ham halvtredsindstyve 
Slag!« befalede Wahl. 

Den ncefte, der var fyrretyve Aar, 
fik fyrtetyve Slag, og da tilsrdjt en af 
Fangerne af Fortvivlelse og Harme 
paa Spørgsmaalet om hans Alder nd- 
brodt ,,Jea et en Million Aar gam- 
mel!!« sit han forelobig hundrede Slag 
Ris, hvorefter han besvimede. Lcegev 
ne anordnede fem Minutters P«avse, og 
faa begyndte Torturen paa ny. Men 
Statlen holdt itte leenge ud og maatte 
efter nogle Slag bringes til Hospita- 
let. 

Disse Mishandljnger fremkaldte 
ftoe Opbidfelfe t Bonn Man sont i 
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Tanker om, at Guoernør Wahl alle- 
rede i lang Tid itke har vcetet anfet for 
at ocere normal, og man ved, at han 
allerede som Guvernør i Witebfk mor- 

derist straffede nogle unge Gymnasia- 
fter med Ris paa det blotte Legeme. 
Under Bondeurolighederne i Kursk lod 
han endog nogle Bønder prygle ihjel. 

Da han fenere var Politidireltør i 
Petersborg, gjorde han sig ved en 

Streite i en Tobakgfabrit overfor de 
tvindelige Arbejdere styldig i en Op- 
førseL som itke kan stildres paa Tryk. 

Slynglen faldt i Unaade straks efter 
Czar Nikolajs Tronbeftigelse og blev 
forfat til Wilna, hvor han nu ligger 
ramt af to Stud. -· - 

En forsounden svensk 
K r o n j u v e l. Efter hvad »Gøte- 
borg Handels- och Sjöfarts-Tidning« 
meddeler, stat en af Kronjuvelerne bee- 
re forfvunden fra det svensie Stat- 
samtnen 

Efter en af den i 1870 afdøde Kam- 
rer i Statkamret Carl Sandberg i 
nogle efterladte Papirer giber Medde- 
lelse hat der i Statkamret Været opbe- 
varet en stor Rubin af 2552 Karat eller 
omtrent 4 Lods Vægt. Rubinen stal 
være bleven taget i Prag 1648. Sene- 
re blev den pantsat i Amsterdam af 
Dronning Kristina, men Carl den 11te 
indløste den atter for en Sum af 161,- 
681 Daler og 10 Øre Solvmønt, et for 
den Tid uhørt stort Beløb Juvelen 
er derefter bleven fort hjem og afleve- 
ret i Stockholm den 2. Oktober 1695 
af Obertløjtnant Hans Jsak Ridder- 
bjelm, Kaptejn ved Drabanterne Fri- 
herre Flemming og Kaptejn ved Gar- 
den Alfred Horn. 

Som ncevnt favnes Rubinen nu 

blandt Regalierne i Skattamret. Man 
har foreløbig ingen Anelfe om, hvor 
den er bleven af. 

Ærlighed varer længfi. 
Tvivlere hat godt as at lcefe folgende 
fandfcerdige Tildragelse: 

He. C. W. Goodson oar i sin Tid 
Grosserer i den engelste By Norwich; 
det git ham imidlertid galt, og i 1880 
maatte han opgive sin Forretning. 
Kreditorerne fit 42 Procent. 

Hin Goodson drog med Familie til 
New-Zeeland og begyndte paa bar 
Bund. J Løbet af ti Aar kom han saa 
langt, at han stillede Kreditorerne i 
England den fulde Betaling i Udsigt. 
Saa kom der en Penaekrise, og han 
mistede Rud og Stub. 

Ufortrødent tog han fat igen, og i 
forriae Uge ankom han som en meget 
velftaaende Mand til Nortvich, sam- 
mentaldte sine Kreditorer," der for 
lcengst havde tatst hans Tilværelse af 
Inne, oa betalte dem hver en Hvid 

Men saa var oasaa hele Nortvich i 
Fest fokriae Lordaa Kreditorerne gav 
en stor Bantet til Ære for He. Good- 
fon og hans sjceldne Ærligbed Hee- 
dersaaeften sit overrakt en SolvpokaL 
fyldt med 2000 Kroner i G11ldstykker. 

»(5n Flugt fra Haremei. Til 
ILinz antom Yotleden en yderst for- 
tommen Kvinde, som blev indlagt paa 
de barmhjertige Søftres HospatiL hoor 
hun snart tom saa meget til fig felo, at 
hun tunde fortcelle fin søraelige Histo-; 
rie. 

Hun hed Elisa Rosa Willen var 
fød 1870 i Stuttgart og kom, da hun 
var to Maaneder gammeL med fine 
Forældre til Chicago Her døde hen- 
deg Moder seks Aar fenere, hvorefter 
hendeg Fader fik Anfættelse hos en 

Ter, der havde Ejendomme i Meis- 
andrien. Da Faderen havde arbejdet 
her i to Aar døde han, og den otte Aar 
aamle Pige blev saa folgt som Slav-» 
inde til et Harem Her blev hun indtili 
sit 12te Aar beskceftiget med Jndsam- 
ling af Frugter og derefter i tre Aar 
anvendt til Markarbejde. Sammen 
med de andre Slavinder maatte hun 
trække Ploven, og da hun ikke var saa 
traftia som de andre, fik hun ofte siere 
Pifkeslag, end hun havde godt af. Fein- 
ten Aar gammel solgtes hun til en 

Pascha for at blive Tjeneftepige hos en 

af dennes 160 Huftruer. Hun speku- 
lerede ofte paa Flugt, men føtft for 
tre Maaneder siden lyktedes det hende 
en Dag, da hun var beflceftiget i Nekr- 
heden af en aaben Port, at slippe ud, 
medens Evnuten havde sin Opmcert- 
somhed bendendt paa noaet andet. Hun 
løb ned til Havnen og stjulte sig til det 
blev rnørlt, hvorefter det lytkedes hende 
at træsse en Matros, der hjalp hende 
ud paa et østrigsk Stib. Dette sejlede 
Kl. 2 om Morgenen fra Alelsandrien 
og landede site Dage senere i Fiume 
Efter at hun havde faaets sin tyrkiske 
Dragt ombyttet med en almindelig 
Klædning, Var det itke vanfleligt for 
hende at flippe til Egne, hvot hun var 
i fuldkommen Sikkerhed 

DenfnedigeElefant. Jen 
Omtale af Zoologist Have i Kobenhavn 
giver «Politiken« folgende lille Stil- 
dting af en af Habens Elefanten 

Haven ejer, foruden den store Ele- 
fant en mindre. Til denne havde Di- 
rektionen ladet lave en Automat. Naar 
Publikum gav Elefanten en Fern-te, 

mittede den med Snablen Manten ned 
i Automatsprækken, og derved udløstes 
en Rilke-, som Elefanten begærlig aad. 

Men forleden bemærkede den-Es Op- 
pagser ved at efterse Automaten, at 
alle Kiksene var forsvundet, niedens der 
ikke som Venerlag fandtes et tilsva- 
rende Antal Femører. Han kom ny 
Forfnning i, stillede sia paa Lur oa saa 
de følgende: 

Elefanten gik hen til Automaten, 
satte Znabl en til Rennen, famlede alt 
sit Ltejr Da pustede ind i den, Og Vcd 
Denne Kraftudfoldelse satte Mekanis- 
men sia i Bevceaelse, Kikfen trillede ud, 
Elefanten spiste den med øjensynlig 
Glarde over sin egen Snildhed. 

Men alliaevel er det bleoet Direktio- 
nen Der ler bebst. 

Den bar lavet en ny Autotnat. i lwil- 
ten Publikum selv nedlcegaer Feinørm 
Teroeo brinaes en Klotke til at ringe, 
aa naar Elefanten hører Filariaem gaar 
den hen til en paa Automaten anbragt 
Trompet og pufter af al Maat i den. 

Zaa udløfes Kissen, Elefanten bar 
faaet, hvad den skulde have, og Direk- 
tionen hat faaet sin Fern-re 

Vi er gansle ude af Stand til at af- 
gøre, hvem vi meft sial beundre, Ele- 
fanten eller Direktionen. 
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