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Forslag til en ms 2Egte- 
skabSlov. 

drrfisrik .E.):Ez1: neune-tunc Pnfjor J. 
Friisi shansesn af Odem di forlcden op- 
toq en Llrtitel cfter »Kr. Tngblfj fort- 
sntte sinUrigumentering for t v u n g e n 

doch71i31Ægteforening i 
flere Murme- Efter hasn Iommer nu 

Stiftinrsdft R. Volf og »e-. , ti«l)ed«:- 
mond«, ndem Hanfen imødegik, m. fl. 
on nennmenteref stærlt for Frihed til 
at veelge mellem liefelig ketggnldig og 
borgeklig Vielle. Vi ftal her meddele 
de foenexndstefas diese 11dtalelfer. 

.»«.,, 

stnglf Weiber bl- a.: 

MT incnee Fr H» at jeg fvæver i den 

»Vildfaeelse« ellee «Misforstaaelse«, 
at Ægiestnbet ilie skulde viere lige 
helligt og 11brødeligt, hvor det end stif- 
tes. Jlt fortlare os noget saa selvi 
felgeligt, burde man imidlertid ekle 

spilde Tiden med. De menee, at jeg 
her samtnenblander det kristelige og det 

borqetiigr. Men del botgerlige, det er 

de Betinqelfer, som Staten opstillee for 
et Atheftabg Retggyldighed eg det 
blander Hirten sig ikle direkte i. Jeg 
sieer direkte, fordi kristne Statekg 
Ægteflabgldve dog altid ek gennem: 
mengte nf Keiftendommens cnoralsle 
Grunkfætninger. HEgteslnbetS Stif- 
telfe,. de to Menneslerg Samtytte dek: 

til, del er Elle en Handling nf Broder 
samfundet, men en me meflelig Hand-—- 
ling af die-se to. Lg her er nu Ilenig- 
beden mellem oii dette, at jeq 1nener, 

at dette er en san old-artig HandlinzL 
at den see-ever ikle alene en menncflelig 
men ess- qcmdonnneliq Ztadfceftelse og 
Jndvie!f:. Teile indrøknmer De i. 

Virtelinyeden fett-, naae De siger, at 

»Deinen TM lalde Guds Velfignelfe 
ne: Dei-: ".Ilf«qteflnbet oq bellige ret, 

fdex er Eenizi Lpgave, og det lan inqen 
Aste uren seit-len, fom ejer Gnde Ltd 
og den Bon, fdm bliver hørt i Himlen.« 
Ja, det er jo .1etop det, vi menee. Men 
De Huitlee Dem i en Zelvmodsigelse, 
naae Te dog vil vcere lilfredg tned at 

indgaa Mateflab nden Guds Ord og 
Ben. At Ægtefollene en Gang bog 
efter Haar i Kirle og beder, er kun. 
bvad alle fande Kriftne got. Men 
den borgerlige Ægteforening hindeet 
dem i at have Gud i ha w Oed med ved 

Ægleftabetg Stiftelsr. VE- tan ilte 

finde os deri; ldi vi kan ilte nsies nted 

Fe. Hanfensjs liekelige Spiritualisme, 
fom hat not i at have Gud i Hjettet i. 
del Øjeblik, Ægtestabet eethnldig ind- 

siiftesx vi leævee en lielelig Realisrne; 
vi vil have Guds de og Velsignelse 
med ved seer Ægtesiabsstsstelsen — 

For-haltet snellem en boegeelig Ægte- 
forening ogf paasplgende littelig Vielle- 
hat endnn i.1gen lunnet llargskr. Naae 

jeg sitivek, at Kisten ille lan gaa ind 
paa, at det ægteslabelige Liv begyndes 
Ofsr Weisen, udbeydee Fe. H- soe- 
undeet: »Hm-r tan dog en god Mund 
sige saadan noget?" Jo, saadan nogel 
hat hele Kitten vielelig sagt: elleeö 
ved feg itke, hvad Vielsen sial til. 
Dei leerer hele den ptoeeltantiste Crit 
Og Ie. H. et i Gen-Wen ganste enig 
heei. naae Desigm »Gan«sie vift et del 

utilbseligh om ncgen af Kitkens Born 
anes med at faa deees Ægtefokening 
juridist assluttet.« Jeg hat beugt del 

Udttyt bekom, at Riesen unser det 

umoealsi; De selv lalder det mild-k- 
ligt. Menee De da, at noget, som er 

utilbseligt, dog san vceee moralsl? De 
ankee over, at jeg sttivek, at Skalen 
vev den bokgerlige Ægtekaening er- 

klæret Ægtestwbets Moral for lige- 
gyldf·g. Ja, jeg tan ilte se anbet; 
khi Stolen spsegee aldeles ikle om, 
hvem den sammengiftek, og Vielsen er 

den her ganste uvedkotnmendr. Er 
vott Fell diekelig tjent med, at Be- 
etagtningu af Ægtesiabet sentes saa 
dyst 

Sau en Udtalelse af Re. DbLö Red. 

J Statugs s7. Tee.) blev der, 

efter hdad der ftrives til os, holdt et 
Mode i St. Taarnby Forsamlingshus« 
Not der var mødt ca. 100 Mennefter, 
for storste Teien Vcelgere Pastor A. 
Birke hoidt Forerrag om almindeligi 
borgerligt VEgiesiab, hvorefier der 

fulgte Forhandling Ved Afftenmiml 
gen siemie næsten hele Forfamlingew 
for den fahrltaiire iden valgfrie) Ord- 

ning, medeng tun tte ffemte for Lov 

forslaget om tvungent borgerligtÆgie- 
stah. 

Btevfikiveten føjer til« »Jeg er vis 

paa, at hvis der blev holdt lignenede 
Moder kundt omkting i Landsognenh 
vilde Resultatei de fleer Siedet blive 

som her i dort Sogn, og saa gad jeg 
dog vide, om Folteiinget Invd Falte- 
ftemningen ist vove at vediage Finster- 
gei. Stemningen i Foliei siulde dogi 
gerne give sig Udtryt i Folketingets 
Besluininget.« N- 

- si- «- 

Hcriil fial vi dog benicerke, at selv 
om det tunde lytkes at faa en Afstem- 
ning tilvejebtagi i hvert enefte Sogn i 
Danmakk med ret samme gunftige Re- 
sultat, saa er Rigsdagsmændene dog 
tun bundne ved dekes Oderbedisning i 

Folge Grundloven. 
Alligevel mag man have Lov til at 

beundre det Mod, de lægger for Da- 
g:n, hvis de stemmet for Jndsprlfen af 
mutigen borgerligi Ægtestab, ihi vis 
not itie faa af de Herrer Foltetings- 
inænd bar al mutig Udsigt til at mifie 
dekeg Llch1ndater, kerfom denne Lov 

gaar igennenh i den Grad synes Stem- 
ningen i Befoliningen at dære imcd 
Love i. 

Hdad anng Aisboldelfe as Vlgitasj 
tiongmpder i renne Zag, da vil vi itie 
give nogen Parole. Dei mag stnhrekl 
afgore oderfor Gud og sin Saniditiig-4 
hed. Red. i 

Enkelin et er as den vellendtei 
Post Chr. Zorensen i Risbenhavn 

quet man rer opnaag, noget man 

di .:aa til, cg det hellete i Tag end is 

Morgen —--- noqet, der lan vckrne baadei 
om Kirtenz Ære cg om troende Pres- ! 

stets Samvittiglyed ved at fri os fra 
at have med faaranne LEgieskabers 
Jndstiftelfe at gøre, fom Kirlen for sin 
eisen Sknld og for det Gudci Ords 
Skyld, som baade er dens barende 

Grundvold og overste Regel og Rette- 

snok, ikle la.1 have med at gere, ikke 
Lan indlade sig vaa at indvie uden at; 
loknme i Modstkid med sig selv. z 

Naar det gcelder Menighekens vg« 
Rittan Stilling til denne Sag, da 

fnneg det mig, at det itke nma vare 

ps!nttet, syneg ket mig, er og man vcere 

saa vanftelkgt at toge sitStade. Stand- 
dettet Vi maa naa noget. Vi man 

bort fra den Vedekstygqelighed og 
Sliddenhed, der ilkun alt for lange 
hat besmittei og ftamsicendet Herren-Z 
Orts. Hvotledes vi naar at komme 

bort detfra, der liggee Hovedvcegten 
ilke paa. At di lommek bott derfra, 
det er, hvad dei gælder om, det er den 

state, alvorlige Hovedfag, der itke maa 

drukne i indbytdes Sirid og Uenighed 
om nogei Hvotledes- 

Eiter deite vil det foemodentlig for- 
staas, at jeg hvetken kan fslge Jst-fis 
Ha.1sen, naar han siger — og fertig 
til Jndte Missiong Vennee —: »Lad 
os give dette Lovforslag om alminde- 

lig botgeeliq Ægteforening vor be- 

stemte Tilslutning« — ellek med 

Stiftsprovst Volf og ,,"fri:hed3manden« 
i »Krifteligt Dagblad« være med iil at 

agitere imod dette Lovfokslag vg for 
fkit Valg imellem botgetliq Ægtefori 
ening og lielelig Vielle- 

»hellia Oliv-«- 
SlandiaaviawAmerican Linicns 

nye 1(),000 Tons dobbseltskruede Dam- 
pek lsb 16. Dec. 1902 af Stabelen fra 
Alexander Stephen ckc Soas Ship 
Yards on the Clyde. »hellig Olav« 
ask sin fstste Reise fka Kotenhavn til 
Ner York i April og afgaar fra KI- 
benhavn 8. April. 

Wettka- 
64 Mit i Tinten. 

—- 

« 

Osiitaha, Nebraska, «- Januar. 
J Vlftcg tort efter Zolneogang 

teil-e Der sig en stckrt Sturm frn nord- 

vest, der til at begynde meb gav Foltl 
paa Gaben en oplivende Underhold- 
ning med at fange fotfløjne Hatte as 
alle Facons og Sti.tkelfer· 

Men længere ud paa Aftenen tiltog 
Binden i Styrte, og Kl. 10 blæste der 

en lold og fottygende Storm. Luf- 
ten fnldtes met) Støv. Papir, visne U- 

krurisftcenglek og alt andet,ver itke var 

fømmet fast, og Fodgængere blckfte til 

alle Sider. Det eleltrislc Lyslompag- 
ni nægtede Tjeneste fm Kl. 10.80 paa 
Gruin af Fate fta mulig nedblcefte 
Traube. 

En af Fitmnet Ki.!patricl Fc Eo.’ 
Vogne flog en Kolbøtt-:, idet den dreie- 
de om Histnet of 15 og Fatncim, og 
en stor Ruhe knaldede i Nebraska Clo- 
thing Comvany ud mod Farnam 
Sireet 

Dette var Begyndelsen til en vild 
Dans af Stumm der nu n3brev Tin- 

stnmpek fra Tagene og nedblæste alle 
De Stilte, der ille var solidt fæftedr. 

Et heftig-l Vindstød rev Dpren op i 
Adler-« Pantelaanertontor og i Biol- 
skszg Koinmisfiongforketning. J begge 
Tilfcelde reveg Bolte.ie as Heengflerne, 
fom var det taabtie Piave »Frelsens 
.L7crr«s:s ftore Glasstilt blæste ned oq qil 
« 

Stimmen oq i ,,the Illkafonic Temple 
Builoinzi«, »Z. Str. oq Copitol Ave» 
nor der ncrppe en del Rude- 

Natten igennem Vedblev Boreas-s cig 
Hex-but bete-Z Vilde Linie nie-: en Furt 
of M Mil i TimenJ tnen naar unwa- 

qcs en Masse hakt-ehe Ruder, skete 
Der ille starre Stabe i Omahci. 

« There is Something Ratten 
in —". 

Der er nnlig affløret 
en ultugpelia Tilftand paa Conn- 

t!) Hcfpitalet i Omaha, idet en ind- 

aaaenve Undersøaclse, foraileriact af 
Pastor C. H. Tholma hat bkaat for 
Dem-m at Hospitalslemmerneg Pleje 
under Syadom og Død hat vceiet suld- 
sicendia nealiaeret ellet —-— hvad næsten 
vcerre er — overlth til orutne Sub- 

jcltek af Den vcerste Art. 

Hctom striver »Th: Omaha Taily 
News« af 7. Jan—: Dei er ureri for al 

Tvivl, at der ster stoke Migbrug paa 

County Hospitclet Saa vidt Unser- 

søqelien til Dato er naaet, hat den 

fuldftwndig bettæftet, at Pastor C. H. 
Yongs ca andres Klagcr itle hat ver- 

tet ovekdtevnr. Univers-geler stade- 
fter tvcertich Eile-gerne Punkt for 
Punkt 

Det et ogsaa govtgjokt ved Uofagn 
fsa sslve Mk. Connellk), »the Commis- 
fio.ier'«, at Ondets Nod er politist og 
bunder i politisl Favotifering. For at 

Connollys Faket nemlig tunde frohe 
ixxde used en Sinecuke Paa de flatte- 
plistiges Belostning, hat man slaaet 

en Streg over Pladsen som ,,Nurfe« 
og overladt Patienterne til Omsorg af 
absolut uduelige og som oftest druttie 

Jndivider. 
Jntet Under versor, at Connolly ikle 

"pnstcde nogen Undeksøgelsr. Resul- 
tatekne vifet nemlig, at han selv alene 
better Ansvaret for de paatlagede Mis- 
beug. 

De viser endvidere, at han fuldt 
vel tendte Tilstanden, men foretrat at 

»lade Patienterne liide, for at bang 
»Slcegtning kunde vedblive at tmlle 
»Don som »Gattnek« paa en Aarstid, 

Eva en faadan selvsplgelig intet som 
helft hat at bestillr. 

Mr. Connolly er »opdaget«. Det 

istaar tilbage, at shan vifer, om han vil 
aabent vedlende fig sine Handlinger, 
eller han vil ,,ftand pat« og.trodfe den 
ossentlige Følelsr. 

l 
i 
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Sidfte Ny 
U n d e r J se n· West «l»-’:-7nt, Neb» 

L. Jan. Georg thehL en bekenkt cg 
sastdeles agtet Borger Inisteoe i Mer- 
gcg Livet ved Drutnixxx Afoøde var 

beftceftiget meo at hugge Jg for det 
lokale Jslompagni. cg samtnen med 

F. L; Luedte git han til Arbejdet om 

Morgenen for de andre. Pan en eller 
enden Maave er begge Mænd falden 
i en Bange, og Ruehl tom ftkats ind 
under Jsen og forsva.1dt, medens 
Luedte sit Hold i nganteu og paa sit 
Raub om Hjcelp blev reddet af WH- 
liam Clau-fen. Afdøde var en gam-. 
mel Settler og efteklader sig Huftru cg 
Born. 

l 

Forgiftning af Kreatu-; 
te t. Fremtmh Nebr» 8. Jan- Ad-i 
ftillige«,ondartede Tilfælde af Kreatu- 
rers Fokgiftning ved at oede HI, derl 

et i du sidste Tid fokefalden her paa 
Egncm En Besætniwg paa ca. 150 

Stytka cheg vest for Byen er iscer 
i yrtelig erfatning, idet alle Dytene 
et angrebnr. J Gaar beordtede Tyr- 
lægen flere af dem studt neb. Syg- 
hemmen anngScr ifcer Bsagfpdderne, 
der hobner op og næsten bogstavelig 
raadnet af, inden Dyret dok. 

sie il- «- 

Man tunde nceftcn fristes til at spor- 
gst Det er da ikte Mund- og Klovfyge, 
der net-w lzar liqnetxde SymptomerI 

Nepblæste Vindmøller. 
FremonL Nebs, K. Jan. Stormengj 
Bdelæggelser her i Tirsdagg Nat cgl 
i Gaaj er meget betydeligere end først 
antageL «En ftot mk.tgte Vindmøller 
rr nedsblæfte eller Oefkadigctr. J Zaun- 
dirs Coumn svd for Platte er site» 
mindre end 26 Møller øvclaate, og 
fzndspnl igvig er endnu flerc nedblcefte 
i Gauen card for Byen 

Itul tan tun faaes i Sygg 
domgtilfældr. Toledo, Q» Z. 

Jan. Kulfiixatåonen i Toledo hat 
meet den Hste af Elendigshed, at" 

Lægeatteft tot-langes af de Hanblende, 
for de vil fælge en eneste Ton Kul. 

Attesten maa gov-tgsre, at der er Sog- 
dom i Koberens Hjem og at Kul er 

nødvezthzt for Patienten-, Helbtedel- 
fes Sinn-. ; 

Otslawa, Kan» s. Jan. Der er ind- 
tsaadt en lille Fotandking til det bedre 
i Kulsituationen her, idet site Begn- 
ladninger med Kul ankam i AftesJ 
men dette Fort-and var hurtigts ud-’ 
tømt i Morges og er langt fra Mittel- 
leligt for det øjebliktelige Bedo-v. 

Stormen i North Dakota- 
BismarcL T. Jan. En ftært Stokm 
anrettede i Gaat bethoelig Stabe pac-l 
Vygninger og Telegraflinicr. Stute 
Legislatukens Kamke havde just givet 
Mode, da Vinduerne og Styligihtet 
ptudselig blæste ind og ftyrterse ned med 
Butdet og Brug. Heldigvig tom ingen 
til Stabe. En Del af Taget paa »t«he 
Capitol« blasfte neb, og Detokatiooerne 
til det aarlige Aabningsbal bleo ode-( 
Zagt-z » 

Iowa hat ogsaa oæket 
med- »Sme City, 7. Jan. Det 
nordveftlige Jowa og South Totcta 
hat vætet »hjemspgt af cn fingielig 
Storm, der havde en Hastighed af 
godt 72 Mit i Timen. J South Ta- 
tsota var den ottanagtig med starkt 
Sncfalo Næften alle Telefon- og Tele- 
qtaftmade i Statcn er nedblcrfte. 

Fra South Dakota. St. 
Paul, 7. Jan. Det fotlyder fra 
South Dakota, at den fkygtelige,,Vliz- 
zart-« tager Retning mod Ost, og at 
Stokmen bevckger sig med en Furt af 
90 Mil i Timen. Jernbanetrasiten 
er ncestu fuldftcendig staut-set Denne 
,,cold wave« vil medføte megen Lidelse, 
da der er tnap Tid paa Brandfel 
binndt Farmerne. 

U d lexnd etz 
Urusomhederne i Make- 

D on i e n. Samtidigffmed at Sul- 
t«.«.1en højtidelet lover Jndførelsen af 
Reforan i Makedonien, for-ver Tyr- 
kernc de største Grufomheder i LandeL 
En af te sidste Begivenheder, der be- 

reitw, er folgende: 
J Landspyen Mazzuctvo, itte langt 

fra Geogeli. blev en grwft Familie 
myrdet; Gerningsmændene, der til- 

hsrte en Oprøterbande, undkom Tyr- 
tcrne satte en cnergist Fokfølgelse ·- 

Gcng, Inen sit kun fat paa en bulga- 
rist Landsbypræsi. Da han bewegte- 
de at have Skyld i Morden blev han 
nrisha.1d1et paa det grufomfte;man flog 
hcpn Tendekne ind, tev Haar og Skceg 
af ham og sparkcde ham saa lcenge, at 

hat-. endelig opgav Aanden. 

Tntferne lod harn ligge og under- 
rettede tun den bulgarske Geistlighed 
om hanö Ded, for at de kunde begkave 
hom« 

Jærnbane gennem Austra- 
l i e .1. Stufen Sndaustraliens Regu- 
ing har projekteret Biygning af en 

Jærnbane gennem Australien fra Ade- 
laide til Port Danvin. Der vil i Le- 
bst as lort Tid udgaa Opfordring til 
at fremtomme med Tilbud om Bog- 
ning af Jærnbanen 

Dronkling Alexandra gav 
irm 27. December en stor Julemiddaa 
for Entstne on de Faderlose efter Sol- 
datcr Da Eefolk, fom bar mistet Livet 
i B:ertrig.-;1. 

Vandmangel i Marsten» 
Fra Curhafen melre5, at i Marska 

red Elben er der pack Grund af FroTl 
sten og den forudgaaende tørre Tid 
en l;idtil ikte te.1dt »Vandnød«. Alle 
de brede fcsterige Marskgrøfter er ur-; 
tørrede eller bundfrogne, Og den sto:e' 
Fiskebzstand død. 

P a v e L e o b e n 122. fejker sprit- 
tommende April sit 25 Aar-g Jubis 
lceum som Pave· Katolicker over hele 
Vetden vil ftænke ham en enestaaenbe 
Gabe i den Anlcdning, nemlig Ver- 
dens kostbarefie og ftørfte Topas, en 

JuveL som vejer omtreni 4 Pund. 
Den er for Tiden under Afvudgning 
bog Dianmntslibere i Rom. 

T-— 

Et dort Salttar. Ved en 

Avttion i London for nylig betalteg 
der 6(,),0()0 Mk. for et Salttar fra 
Aaret 1587. Dei beftaar af en Solv- 
fod, en Saltbeholder af Krnsial og ei 

Solvlaag. 
Vintkren i Ungarn. Ti! 

,,Vossische Zeitung« telegrafereg fra 
Vudapeft: J bele Landet herfker en 

uhyke Kulde. J de nordlige og nord- 

vestlige Provinszk hat Thekmometret 
i længere TiD værct nede paa minus 
30 Gr. Celsius- Der i.1dløbek tairige 
Meddelelfer oni Folt, der er frosnc 

ihjel. Ulvene visek sig i. store Flotte. 

F r u A n d r e e, den forulykkete 
Polarforsier Andrees Svigerinde. der 
i Sommer stat Jld paa sin og sin 
Monds elegante Villa i Gøteborg, er 

nu of Overlæge ved Vatisiena lIII-spi- 
ial Dr. Tbune Bjøtck, der hat haft 
hende indlagt til Obfetvation i. tangere 
Tit-, ertlæret for absolut uiilregnelig. 

Dr. Bjørck betegnet Fkuen, der hat 
spillet en beiydclig Rolle i Gøteborgs 
finefte Selftabsliv, fom en i psygist 
Henseende degenekerei Pserfon, der be- 

hersles af visfe Tvangsfotestillinger. i 
»- 

Den ftore Nildæmriing 
ved Asfuan er, som et Telegram hat 
meddelt, bleven højtidelig indviet ved 
en Festli.;1hed, under hvilken Hering- 
indcn af Connaugt paa Kedivens Ønste 
indsatte den sidste Sten- i Dozmningem 

) To Willst-net Amerikanere liber de streck- 
keligste Smerter af Dyöpersim Det er 

Iikke nadvendigt. Burdock Vlood Ritters 
tell-reden Fand paa ethvert Apoth. 

1 fette var slet,s-Jtt:5J12afiner.et i 

evceqelfe, Dg De fern Sluser aabneres 
Det te store Bunningstært er b:evet 

fstltiført i ovcrrastende lort TO. Sp- 
en, som den to Kilometer lange Mut 
under Niloverfvømmelsen Dcemmer op 
bag fig og i den tørre Tid ctter lidt 
efter lin ladet rinde ud vil v: V Den 

høje sie Vandftand have en Dybde af 
femte.1 til tyve Meter. Denne be- 

tydelige Vandmasfe flal anvendes til 
al frugtbatgøee Landstrwtninger, der 

hittil her vceret ubeboelig:, vg fact- 
ledes at indvinde frugtbar Jorv for 
omtrent 100,000 Menncsler. 

Ægypten venter betyrelige aarlige 
Meeindtægter, efterat dette Ingenieu- 
ftokvcerk er fort ti-l Ende, og felv om 

de anfeelige Tal, der tegnes med, : 

nogen Grad er Fremtidsmusik, er den 

nye Nildcemning i hvert Fald et Kul- 
tusværk af allerføkfte Rang. 

LT
J 
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En salomonisk Dom faldt 
fosleden Tag ved en cef Londons Dom- 
stcle. En arbejdsløs Mand var an- 

klaget for at have ftjaalet en li.lle ,,ita- 
liensi Postej i en Bagerbutik. En Del 
af Byttet havde Tyven allerede for- 
tceeetx Resten lac- paa Bordet foran 
Dommeken, fom undertaftede Bagvær- 
let en omhyggelig Underspgelfe. En- 
delig frilendte han Manden med de 
Ord: »Don er alletedse bleven tilstrcek- 
telig strasset.« 

Fra Norge tilKapstaden 
i en Sejlbaad. Fern Normand, Der Den 
1. August afsejlede fra Lillesand i 

Norge i en Sejlbaad, ankom forleden 
til Kapsladen Pan Vejkn hat de an- 

lobet Dover, Mabeira, Cnp Bette og 
VAhch 

Sinnalcrii Evej15—J-orle- 
den Nat optaaede man i Basel, at der 

tuer en Glodsvogn i et Ten, sont stut- 
de til Elsas-, var ophasngt In Patie. 
Nærmere Unterscgelfer acdtgjorde, at 

Patteii«indetiolrt Siltebaand,soin stut- 
de l;.-.ve vceret smuglede 

Ei g o d t S v a r. Der fortcellesz 
om den afdøde iødisle Riamand, Baron 
Hirsch, at han en Gang ien tyst Adels- 
mands Hin-Z traf famnien med enPrins 
Halberftarnim der var e.i fanatifk An- 

tisemit. 
Prinsen belzantlede Baron Hirsch 

Ined paafaldende Uhøflighed, ca da han 
ded Middagsbordet fortalte om en 

Reife til Tyrtiet, udtalte han, at der 
var to af de tykliste Stikte som spe- 
cielt behagere ham oderordentlig me- 

gct: »Alle de Jeder og alle de Hunde, 
man faar Tag i, bliver øjebliltelig 
fludi.« 

Gasterne bled blesge af Reservele 
men Baron Hirsch beholdt fuldstoendig 
fin Fatni1g, vendte sig rolig om mod 

Prinsen og fagde: »Tcent, hvor hel- 
digt, at De og jeg itle bot det.« 

»Man of War« i Knibe. — 

Engelste Søfolt et meget betymrede 
over Krigssiibet «Fantome, som er paa 
Grund i Orinoco-Mundsingen. Alt 

talet for, at det vil blive staaende der 

i Mudderet til i Maj, da Otinoco nu 

et lavete, end den plejer at vcere paa 
drnne Tid af Aaret, og stadigt falder. 

Soin Talfor hans eBaad- 

J Russland faldt en Mond for 
kokt Tid siden i Vandet, men 

blev i yderste Øjeblik red«det, af 
en dygtig Svømmer. Den reddede 
rattc sin Redningsmand en spoetlet 
Pung, som imidlertid itle blev mod- 

tagel. 
,,Saa vil jeg da i· det mindfte give Dem 

set godt Raa«d«, sagde den reddede, ,,cg 

jeg raadet Dem da til aldrig at spife 
Pslfe«. 

,,Hvad bevceger Dem til at give mig 
en faadan Advakelse?« spurgte Red- 

ningsmanden. 
Ryftende af Kulde svarede den adde- 

de med dæmpet Rost: 
»Jeg er Pslsefabritant". 


