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Enmberland, Mb., 8. Matts. Sets 
Mennestet indebtændte i Morges og 
en III-and blev fkygtelig forbrcendt un- 
der en Jldsvaade i et mindre Hotel i- 
Leiter, en Mineby tæt ved Eltins, 
BL. Va. De døde er folgende: Mag- 
gk Coughtan, Annie Butte, Henty 
Butte, Georg C. Anders-Im Mrs. Ge-« 
org C. Anders-m og et Born af Fa- 
milien Andetson. Meget stcertt for- 
btcendt er Robert Long. Adsiillige 
undslap med mindre cheftelset ved at 
springe ud fra et Vindue paa fsrste 
Sal. 

Löse Fugle indiangedr. 
Philadelphia, 8. Matts. Mks. 

Maty Sei-mer, en rig Hotelejers Fruc- 
i New Vor-, og Neuhow Hin-km mev ; 
hvem hun var loben bott, blev i Dag? 
anholvt i Washington af lotale Op-J 
dagete og bragt hertil som Atrestanter. H 
Zeimer var not især ivrig efter at faa ! 

Fingre i en Bankbog paa 84,000, ind- 
sat i hans Huftrus Navn i en Bank i 
New York, samt i hendes Diamanters 
til Vcewi af adftillige Tusind Doll.,t 
som knm bavde medtaget. Bankbogenj 
vfandtes i Mrs. Zeimers Haandtaste, 
og Politik-i bei-bebe hende den og alle 
Diamanterne, hvokmed hun havke 
smyttet fig. Zeimek gar Forvring 
paa alle Vcrrdigenfinnde 

Jkkc drnknct. 

.L«·-n:1l«ridt, Nebr» R.J.Ck.1rl—:-. tsflcr 
AS man i fjisrken Tage lmr ils-nennt 
II ntsd Tnngtnit on sent efter kaikt 
of chsse North Der merkte-J- nt rsckre 

Drxctnet i Werde-Jenas sin Zotten-« 
szem nagte Mit øfi for Bnen, er der 
nu lcxnmen lffterretning ons, nt lmn 
oplsolkex fiq i den østline Del as lsouns 
tyet. Hnn havde henlaqt tin Hue vaa 

Jstnnxen ud mod del anlme Band, 
hvoreftek hnn forivandt, on lmns Mo- 
tiv hertil —- ester bang Udtalelfe — 

ftal tun have været at faa at te, om 

man nilve note sin, Den Ulejligbed ntl 
sage efler hom. Hans Handling bliver 
nu, ncnklle naturligL itle tnildt be- 
dømt of Slægt og Naboer. 

Afdiid Beter-an 

Hatt-ford, Conn» 9. Marts· Gene- 

talmaiok Bltell Franllin døde i Gaar 
i sit Hiern, 80 Aar gammeL Han var 

Veteran fra den mexicanste Krig ogl 
Borgertrigen, og under denne sidftel 
blen der betroet ham fætlig fremrch 
gende Rommanbopofler. J Aaret 1843 

graduerede hnn fra »West Point«, 
hvor han var Kontubetnal med Gene- 
ral U. S. Grant. 

Anklaget Poftmefter. 
Milwautee, sde Makts. — Her- 

man B. Dahles Termin som Repre- 
sentant i Kongtesfen fra tredie Wis- 
consin Distritt er udlsbet, men han et 

fremdeles i Washington og hat ind- 
givet Klage over Col. Butchard, Post- 
mestet i Fort Atti-alon, hvilten Klage 
et as en saadan Natur« at hvis den 
bliver bevist, vil Mr. Butchatd utivl- 
samt miste sin Stilling. Klagen gaar 
nd paa, at Burchardö Sen, som nu 

er assislerende Postmelter, blev opfstt 
paa Kontorets Lsnningsliste, medenö 
han var fraværende, hvilten Retord 
satte ham i Stand til at indtage sin 
vuvserende Stilling. Antlagen vil 
blive underssgl as General - Postw- 
ster ,Payne. 

Lærek eiler Lererlnde Wes. 
Emaus Menlqhed, Rakine, Wic» legte m 

ttoende dansk Lam- ellek Leerekindr. Laster- 
Ieminaen optages hellt den l. Marks- ienesi 
denj. Juli v. A. Atti-gerne tot par Nek- 
dagsstole man lnnne undekvile i linqelsk til 
»Za! grade« oq bedei iende bei-es Anspa- 
ning mai-est multgt til undettegnedr. 

Ba- Emas Menlqheds Zielet-obs segne: 
C. d. Jenseit, 

1130 Mound Ave» Redne, Wis. 
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M a r t u s N i e l se n, en gammel 
danft Hæncrgmand i St. Paul, Minn., 
er fidste Uge afgaaet ved Døben, 85 
Aar gammel. Nielsen var født i. Ste- 
ge paa Mom, hvok han heulevede sin 
Varndom og Ungdom; i 26 Aars Al- 
deren tom han til Kobenhavm hvor han 
oprettede en Stomagerfonetning, sont 
fit et tet betydeligt Omfang. J 50 
Aars Alderen reiste han til Amerika og 
nedsatte sig i Lanesboro, Minn» hvor 
han dkev Forretning i 20 Aar, buntes- 
ter han flyttede til St. Paul og tog 
Ophold hos sin Son, Dr. J. C. Nel- 
son. Gamle Nielsen var en ualminde- 
lig elstvkekdig og brav Mand, afktildt 
af alle som kom i BerIriUg med hom. 
Han var aands- og legemsftist lige til 
sine sidfte Dage, og nætede en livlig 
Interesse for alt, hvad der angit Dan- 
tnart og hans Landsmann Nietsen 
eftetlader fig tre Born, Emil P. Nel- 
son af Pottland, Oregon, Dr. J. C. 
Nelson af St. Paul, og Mes. Niels 
Anderer af Minneapolis. 

Danst Alderdomshiem i 
New Yo rt. —— De Dunste i New 
York bar længe Vaatcentt at reife et 
Alderdomczhiern for Koteniens træni 
kiende La::d5nicrnd. Des- er qjort en 

Vesmndelse til Jndfaniling af Mid- 
Irr, idet en danft Mond bar teqnet sig 
fsdr e: Bidraq ai sitt-. Flere dunste 
Foreninaer tm- lnsslnttei at ftøtte Za- 
gen ved at give istserftiid af Festes ti! 
Wende-. Biqu tun tegness lma »Wind- 
tnfet«s-:- Monter, indtil en Ftomite dliver 
llcdsaL 

Christian Damm, en be- 
tendt Grocernnmnd i Minneapolis, 
bar innige Sondag bemret sig Livet 
Ded ei Ettevolverftutx Han var 51 
Aar gannnet da tom til Minneapolis 
fra Dannmrt for 25 Aar siden. Han 
bar i det fidste Aar oceret svagetig 
og blev for et Pak Uget siden angrebet 
af Ti)fus. Tet antages, at Modløshed 
over det svigtende Helbred hat vætet 

Aarsag til hans fortvivlede Handling. 
Han var Medlem af Danst Produ- 
samfund og Bottich 

He. J. M.Jvetsen, en Lands- 
inand i San Franci.sco, hat ved en 

Stydekonturkencc vundet Guts-Me- 
sterstabet for Califotnia. J Striden 
dettog de fleste af Statens bedfte SM- 
tet, af hvilte nogle endog er verdensbe- 
rscntr. Prämien bestod af en stor 
Splvpotal ined Jnstription· 

Or. Anton Rothe, en af den 

danste Chicagwttolonis betendte og af- 
holdte Medicinmer, er reist til Monum- 
tey, Mai-Manti, hvor han hat købt en 

Landejendom tun 20 Mit fra Byen 
Washington. 

Mr. Rothe er den sprite Dansket, 
der hat tobt Land og nedfat sig i den 
Dei af Landen 

DansteiMuftegon,Mich. 
»s— Byen Mustegon hat 25,000 Jud- 
Tbyggerq af hvilte tun 800 er dunste; 
imen dette maa vcete dygtige Folk, thi 
litte mindre end to af dem siddek i By- 
raadet. 

D r. K n u dse n, den danste Lege 
i Tyleh Minn» Pastor Adam Dans 
Svigersm agtek ifslge «Dannevirte« 
at nedscette sig i Cedat Falls, Ja. 

IDen dann- chk, som hidtn hat vikket 
der, Dr. Haufen, er for Tiden paa 
Studierejse i Europa og agter ved sin 
Tilbagelomst at opgive sin almindelige 
Legepratsis og virke som Specialist. 

He. C. C. Hyllested, en ung 
Landsmand, fom i tangere Ttd 
apholdt sig i New York, er med sin 
Familie flyttet til Chicago, hvor han 
for Fremtiden agter at bygge og bo Dr. 
Hyllefted hat lejet Kontor paa Hist- 

net as Randolph og Dearlwrn St» 
No. 59 Dearborn, Sui.t 512, hvor han 
hat etableret Fotretning under Firma 
C. C. Hyllested csLs Co» Figcal Agenc1). 

Freien Aaroline Kaus, 
en Dotter af Kammer-heute Kaus, Ne- 

dekgaard paa Langeland, vil til For- 
aaket nedscktte sig fom Sygeplejerste 
i New York. Fri. Kaas er udddannet 

fom Sygeplejekske i Danmark og hat i 

flete Aar haft Ansættelse som saadan 
I paa Ftederils Hospital i Ktbenhavn. 

Dunst Saus i. For- 
bundsfenatet. — Der meddeles 
fra Washington, at Fotbundssenatet 
den Dag i Dag hat en ftaaende Ub- 
giftspost i sine Regnstaber, som lyder 

Haaledes: »Im Pd. Snus fra KI- 
'benhavn 829.50.« Den stammer fra 
gamle Dage, da Senatotetne alle som 
en var ftærke Snusere. Det et de if- 
ke mere nu, men Udgiftsposten er ble- 
vet staaende gennem Tiberne, ligesom 

.to drabelige Snusdaafer der hver Dag 
fyldes med frist Snus, endnu findes 
ved Jndgangsdøren til »Lobbyen«. 
I (Chicago- Posten.) 

Danmarßx 
Te ttctclige Lovc. 

. tl nltusministerens Ændringsfokslag. 

Kultusminifteren hat fremsat Æn- 
oringgforslag, hvotaf det oigtigfte gaar 
ud paa, at det tirkelige Udvalg sprst 
flal nedscettes, »naar en Lov om Me- 
nighedsraav er traadt i Kraft, og der i 

Henhold til samme er volgtMenighebs- 
raao over hele Lande« Som en Op- 
gave for Uovalget ncevnes i Stedet for 
»Menigheosraad« og «Præstevalg«: 
,,en fotonvret Organisation af de geist- 
lige Domftole«. 

Endoidere foreslaas det at fsje til 
Paragraf 1 som nyt Stylte: »Ur-val- 
get stal saa vel dksfte de Forflag, som 
maatte blioe forelagt det af Ministe- 
ren for Kitte- og Undervisningsvæfe- 
net, som vcere berettiget til selv at 

fremlomme med Fortlag, som det 
maatte anfe for egnede til at ti.lveje- 
bringe en tilfredsftillende Ordning af 
de Forhold, der paa en Gang berstet 

IStoten og Kirlen.« 
§ 2 affattes saaledes: 
»J Udoalget indtrædert Sjcellands 

,Bislop, 2 Medlemmer, valgte af Mini- 
;fteren for Ritte- og llnoervisnings- 
«væsenet, 2 of Rigets Bistovper, valgte 
af deres lfmlsedsfcellet, Z gejstlige, 
hvoraf 1 fra stobenljaom valgt af KI- 
benlmvnk Prceftetontxent. cql fra hvert 
Stift, valgt af Stiftets uooideke Lan- 
remove, 1 Medlem cf oet juridiste Fa- 
tultet ok-: 1 Medlem as det theoloqu .- 

FalulteL lwilte ndfeks rsertil af Vedloms 
methe Faltulteh samt enovrdeke 16 

Las-unaan 2 fm Fiolvknhaoi ou 2 fra 
-hoert Stift, valgte tseo mickelbaw 
Vequ of Meniabedsraadene. 

Ubvalgetå Formand uonævnes of 
Ministeren for Kitte- og Undekvis- 
ningsvrcsenet«. 

Nn § It: Menighedsmabenes Valg af 
Udvalgsmeolemmer fler efter folgende 
Renten 

J Kobenhovn væloes en Valgmand 
taf hvert af Byens Menighedsmad. 
Valqmanden vælges of Menighekssraæ 
tust blandt dettesMedlemmer ved Mist- 
lig og hemmelig Afstemning. Til Valg 
lrceves, at vedtommende faar over 

Halvdelen of de afgivne Stemmek. 
Naas dette itle ved føkste Afstemning, 
findet en nn Afstemninq Sted mellem 

de to, der havoe fleste Summen Er 

det paa Grund of Stemmeligbed ikle 

ofgiort Ved ferste Afstemning, bvilte to 

Kandidoter der havde flest Stemmer, 
ask Lodtrwkninq Udflaaet i denne 

Henfeende. Liqeledes aor Lodttcelning 
Udslaget efter anden Afftcmning, naar 

Stemmeligbed er til Steh-. 
De sauledes valgte Valgnmnd vcelge 

de to Medlemmer, der for Kobenhavn 

stal indtrcede i vaalgei. Valget ledes 
af Provsten for Vor Frue Provfti i et 

Valgmøde og foretages efter Reglerne 
for Forholdgtalsvalgmaadem striftlig 
og hemmelig ved Stemmefedler, der 
isdleveres of Provsten. Provsten til- 

stiller de valgte Meddelelse om det paa 
dem faldne Balg. 

J samtlige Landets Stifter vaelges 
en Valgmand af hvert Provstis Me- 

nighedskaad. Provsten udsender en 

Stemmefeddel til hvert Menigheds- 
raad. Menighedsraabet afgør ved 

simpel Stemmeflethed, med hvilket 
Nach Stemmesedlen stal udfyldes. J 
Tilfælde af Stemmelighed got Lod- 
trcetning Udslaget. Den faaledes ad- 
fyldte Stemmefeddel indsendes til 
Provften. Stemmeflerhed afgør Val- 
get. J Tilfcelde af Stemmelighed gøt 
Lodtraetning Udslaget. Mebdelelse 
om Valget tilstilles saavel Bistoppen 
som den valgte. 

De af Menighedsraadene valgte 
Valgmcend moder hver i sit Stift i den 
By, hvor Bi.sioppen hat sit Scede, til 

Foketagelsen af de endelige Valg af 
Udvalgets Medlemmer. Valget ledes 
af Bistoppen og foretages efter Reg- 
lerne for Forholdstalsvalgmaaden, 
striftlig og hemmelig ved Sternw- 
fedler, der udlevetes af Biskoppem 
Bistoppen qiver de valgte Meddelelse 
om der paa dem fnldne Va!g. 

De nærmere Nester for Valgenes 
Foretagelfe m. V. fastsættes nf ?U?inis-«e- 
ten for Kitte- og Undervisninqsvæfes 
tret, der ogfaa fammenkaloek lldvalget 

Biskov Liud dad. 

J en Aloer Of Es Aar er sho. Vistrv 
chk Maximer Zttft Peter Engel Lind 
afkmaet ved Toben. 

Den afdøde, der var født i Rohen- 
l)avn, blev teologifk Kanbidat 18537. 

list-er at have taget Licentiatgraben 
virtedc.l)an i en Del Aar som Ferng- 
selgpræst paa Cl)ristianshavn, derefter 
blev han udncevnt til Sogtepræst, en 

Stilling, ban della-die i ca. 20 Aar, 
indtil han i 1875 ubnævntes til Bist-pp 
over Aalborg Stift. J denne Egert- 
stab vitlede han med megen Forstaaelfe 
af de Kran, det betydningsfulde Em- 
bede ftillede til hom, sg udfyldte sin 
Stilling med stor Dygtighed og Niv- 
tærhed, til han i 1888 søgte sin Af- 
fled. Han flyttede derefter til Reben- 
havn, hvor han var bofat til sin Tørx 

Afdøde var deloreket med Kommun- 

dorknrfet cg Dannebrogsmændenes 
Sølvkors. 

Dmaanyt 
Andragender til Rigss 

d a g c n. Ved :-:· Landgtinggmand for 
Os. herede Morgen Pedersem er ind: 

bragt Andragenkek fra 1565 Mcend Dg 
Minder i Dissens By, at riet under Be- 
handling vcerende Lovforslag om wun- 

gent borgerligt Ægteskab maa faa den 

Form, at der bliver Frihed for dem 

af Folkeiirlens Medlemmer, der MI- 
sier det, til at indgaa dercs LEgtestab 
som hidtil og paa den lhidtil brugelige 
Maade. —- Andragendet er henvist til 
det om Lovforslaget nedsatte Udvalg. 

De kinesifte Sedler. Sid- 
fte Eftetaak fandtes paa Stranden 
ved Fornæs Fyr en gammel Hat, i 
hvis Foer der fandtes nogle kinesiste 
Verdipapiter til en Verdi af ca. 800 

Kr. Herredskontoret i Grenaa hat 
gennem Øftasiatisk Rompagni faaet 

lUnderretning om, at de fundne Verdi- 

ipapiret under Bokseroprøret f. A. er 

blevne røvede fta den kinesiste Bank i 

Peting og derefter annullerede af den 

H kinesiste Regering, faaledes at de nu er 

’vmi1-se. 

DanmatlsmindfteMand, 
Rokkedtejer H. Bestergaard paa Kol- 
ding Mark, er i Folge »Holt-. Av.« 
dad, lidt over 60 Aar gammeL 

Han er tidligere bleven forevist paa 
Markeder som ,jGeneral Piccolomini«. 

En Hovedgaard brændt. 
Hovedgaarden Breinholt ved Steuer er 

fulbftændig nedbtcendt med Undtagelse 
af den ny Kostald og Hønfehuset. Aar- 
saqen til Branden er en Lampes Ets- 

plosion i Kotienei. Hovedbygningen 
antændtes, og i den stærte Blæft bredte 
Jlden sig hurtig til de ncermeste Ub- 
bygninger. Alt Jndbo brændte med 
Undtagelse af Sølvtøj. Hele Bescet- 
ningen reddedes. Der var mødt mange 
Sprsjter. Saa vidt vides, var alt 
assureret. 

,,Breinholts« Bygninger var forsit- 
rede for 33,700 Kr» og den paa dem 
anrettede Stabe anslaas til ca. 22,000 
Kr. Los-tret var forsikret i »Dan- 
mart« for 90,500 Kr.; heraf menes at 
vcete brændt for ca. 40,000 Kr. 

JldløspaaRudbjerggaard. 
Forleden opftod der Jld i et Drivhus 

,ved Folketingsmand Grev L. Revent-" 
laws Guard, Rudbjerggard, kommt-« 
kig stumme-we fka Jtdstedet. Binde-il 
var meget stærk, men heldigvis bar denf 
bott fra Hovedbygningen, saaledes ats 
Jlden itke tunde brede sig. Der beend-; 
te i Følae ,,Loll. Falst. Stiftst.« forT 

yea. GOO Kr. Planter. 
l 

! » 
» 

k-:2,()Os) Kr. forsvundne og; 
» 
I i te r f u n dn e. En Dame, Frist 

HJohanne Stov, der boer i Helleuth 
s-.mmeldte forledcn til Pirlitiet, nt for-s 
JTEelligxic Vasrdipapirer, hnn band-: baft 
Iliqgenbe i sit Hiern, pq snm represen- 

terede en samlet Værdi af ZZOOO Kr» 
pludfelig var forfvundne, uden at det 
var hende inuligt at tcenke sig hvorle-l 
des-. Politiet satte straks et ftort AP-» 

Jparat i Bevcegelse for at forhindre, ati 
Passiv-me hvig de muligvis flulde 
vckre stjaalne, blev omsatte. Banter 

Zog Atstoriteter blev allarmerede, men 

i der Vifte sig itle Spur af de forsvundne 
therdipaviret Nu her Frt. Slov i- 

hiidlertid anmodet Politiet om at ind-! 
Hftille sine Underspgelser, da de forJ 
Hmmdne Obligationer var komne till 
jVeje 
l 

l 
Ei uhyggeligt Optrin 

fcth forleden Middag Sted paa Kon- 
gens Nytorv, hvor en ung Dame pluto- 
felig som hnn lom gaaende paa For- 
tovet satte en Flaske med Gift for 

annden on winte den. Med et Strigl 
istnrtede hnn om paa Gaben, vrinende 

isig i de heftigfte Krampetrcetningen 
Der famlede fig selvfølgelig ftrals en» 

iMcengde Menneslerx Politiet blev til-i 
l kaldt, og den nnge Dame lørt tili 
Flomniunel)ofpitalet, hvor hun heilig-l 
get i en meget lidende Tilstand. l 

Jldsvaafastteler N.Rød- 
dilxss Gar-ed i Sørring er i Folge »Sit- 
lebnrn Av.« fotleden Nat nedbrændt. 
Alle Beboerne sov, da Jlden udbrød, 
kg sprft i yderfte Øjeblit lylledes det 
dem at redde sig nd af den brendense 
Bygniiig. Hele Befcet«1ingen, site Hefte, 
13 Styklek Horntvæg, nogle Svin 
Faar og 140 Stir. Fjerlræ inde- 
brcendte, ligefom alt Jndbo, Mastiner 
o. s. v. brændtr. Bngningerne var 

Iforsikred i Wistofts Brandtasse for 
,5000 Kr» medens Bescetning m. v. 

ylun var forsilret for 1300 Kr» saa 
sEjeren lider et stort Tab. Jlden 

menes paasat i Ladebygningen. 

Provinspressen. Paa et 

af ca. 100 Mennester bespgt Mode i 
Aalborg vedtoges det forleden at op- 
rette et Andelsblad i Aalborg under 
Navn af »Aalborg Amts Folleblad«. 
Der blev nedfat et Udvalg til at ar- 

bejde videte for Sagens Fremme. Der 
vil i den nærmeste Fremtid blive ind- 
budt til Tegning of Andelsbreve paa 

sfra 10 til 200 Kr. Modet var ind- 
varslet af en Del Landmænd üf for- 
slellig pslitist Farve paa Aalborgegnen. 

LUd la n d e t. 
Dcmoustratioucr i Ungarn. 
Budapeft, 9.Marts. Ti Tusinde 

Socialister Demonftrerede i Dag mod 

Regeri.ngens militære Budget, hvil- 
let foraarsagede et saadant Opløb i 
Gaderne, at Poli.tiet maatte skride ind, 
hvorved det kam til alvorligeSammen- 
stød. Mange Arrestationer fandt Sted 
og tilsidst lykkedes det Politiet at 
splitte Mængden. 

Rusfisk Vinter. 

London, 9. Marts. Fkygtelige Stor- 
me med haatd Frost hat i sidste Uge 
raset i Governementet Summe-, og 
flere hundrede Mennester er omkomne. 
Mange Fokspænd er indkomne til 
Landbyerne med ihjelfrosne Meutre- 
fker i Slæderne. Alle Landsbyernes 
Kirkeklokker ringer hver Nat, for at 
vildfarne Staller lan finde Bej til 
Redning. Adsiillige Mennesier er 

frosne ihjel i Landsbyerne blot ved at 
forføge at naa fra Dør til Dor. 

Ny Flyvcmaskinc. 
Rom, 8. Mart-Z. En Lærer ved 

Navn Guisevpe Texts uf Oretga hat try- 
lig opfnndet en højst mærkvcerdig Fly- 
Vemafkine, som ban kalter »Aerodina«. 

Der er ikslundt italienske Lærete 
indfasnlet Dth msdvkndige Beløb til 
anni.nq of IUchskincn efier Lpssnde- 
rckkg Model, rq der p-.1-.1staa«:—, at den 
flncer mnd selig due ffærkcste Sturm, 
Da at det Vil blive sen let Sag af naa 

Nordpolen ved den; Hjæm Mafkinen 
er torpedoformet, drsves ved Elek- 
tricitet oq styres let. Signor Teti er 

allerede vel kendt som tidligere Opsin- 
der og nyder offentlig Tk.llid. 

Kottgc sont Montsamlcr. 

Rom, R. Mark-. Konqen af Ita- 
lien, en af Verdens ivrikiite Møntsam- 
lere, er i Færd med at udgive et Vætt 
bekom, der vil koste P14(J),(«)00. Det 
ital indeholde alt, til de miante En- 

teltheder, vedrørende det italienske 
Møntvcesetis Historie Kernqu hat 
netop i disse Dage fra Frankfurt tobt 
en Samling italienste Mønter. Hans 
Samling bestaar nu af 60,000Stykker. 

Ruslauds rigcfte Mund død. 

IJtostva, 8. Muts Ruslands tilge- 
fte Mand, Nitolai Tereftchenko, døde 
nylig her i Vye:i, efterladende sig en 

Formue af 81s)(-),000,lw·l. J de sidsie 
ZU Aar af sit 85 Aar lange Liv har 
tian tun sovet fire Timer i Døgnet, 
to Tinte-r om Ratten og to Timer eftek 
Frotost Hver Morgen Kl. 2 lod han 
holde Messe paa sit Vcerelse. Kl. 6 

begnndte han Kontorarbejbet nsed sine 
Setretærer oq spiste intet før Mi.ddag, 
til hvilten Tid han nød et Æg eller en 

Portion Bouillon. Kl. 10 Aften 
havde han sit folide Hovedmaaltid. 
Jan bar stiftet flere Hospitaler, men 

udelukkende for Mcend med kun en 

Arm eller et Ben. For sin Død ønsiede 
han at stifte en rig Fundats for Spi- 
germødre, der behandles ilde of deres 
Svigerfønner, men Øvrigheden nag- 
tede sin Konfirmation. Hans Son, 
forn var enefte Arving til denne ubyte 
Formue, døde af Tubertulsofe i. Monte 
Carlo Dagen efter Faderens Død. 

En Varielsriift. 

Rom. Flaadeministeren sparede 
paa en Jnterpellation i Nationalfor- « 

famlingem at Italien var beredt til at 
samarbejde med Magterne for Frevel-s 
Opretholdelse. ,,Det er alvorlige Ti- 
ber, vi gaar i Mode, men det vil blive 
en Afgørelsens Tid for det Istre Eu- 

ropa,« sagde han. 
(Ublandet icrtkattes Pan 4. Side.) 


