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Hospicet paa 
Store St. Bernhard. 

Turisten, som des-get Okny-Hyttkn, 
vil nviltaarlig pnste at forlænge Turen 
til Hospicet paa Store St. Bernhard, 
og da vi fplte dette Ønsie meget stærtt, 
og det tunde passe ind i vor Reise- 
plan, bragte vi det til Udførelsr. 

Da di var gansle unge og sad paa 
Stolebænten, havde vi leert det gri- 
bende Digt om »den reisende, som 
for vild i Sneen paa St. Bernhard«, 
og allerede den Gang degyndte vi at 

dumme om en Dag at des-ge diese 
»gamle. øde Tinder«, hilse paa Ene- 
boetne deroppe og tlappe deres Hunde. 

Vi sandrede da igennem den lange 
Entremontdal, langs de oste vilde 
Bredder as Drauelven. Ester som vi 

sitede frem, dlev Landsbyerne sjceldne- 
re og mindre, vg ti.lsidst tom vi forbi 
de sidste beboede Scetre og til en gansle 
Ide Can, som vi godt tunde have taldt 
Dsdeng Land. Vi saa itle længere 
Fugle svaeve over vore Hoveder, heller 
innen Grønfvær sor vore Fehden 
Overalt Sten oa Klippen hist og her 
en Smer 

»Er det tnnliqt«, tcrnlte ieg ved inig 
selv, »in Du tnn finde Natteln der- 

appe? Da saa sen meo e: ct stors 

teqne sizr Inod Den blaa Himmel og ved 

Faden as det et langt, araat Hug. Tet 
var der. Jen vidfte, at jrg dlev worna- 

aei der, at man vilde rastle Nin Bro- 

derbaanden, da at sen vilke mode stor 
Gæftfrit3e). Lies, beste Stark pan Et. 

Bernhan san tegnere sig mod den 

blaa Himmel, vil jeg nloriq alemme! 
Fern sinke-. svcere Hunde, glaibaakei 

de,gra»1ä-ivide fom Enedræerne, sen nng 

var innen-set fordi, begyndte at go, da 

jeg ncrrxnede miax men det var form-s- 
ede ang Denline ists-en, sont i Mangel 
as Lied vrevede at udtrylle deres 

Gliede der- Lud. 

»Der bar jea Dig endelig«, fagde 
jeg til den størs:e, der synteiz at vcere 

Ansprereth »l,er hat jeg Dig endelig. 
Dig, sorn seg hat tragtet saa længe ef- 
ter at tlappe2« 

»Ja, det er en Protestant. og endcg 
en protestantist Prasst, som beoer Dem 
om Gestsrihed«, sagde jeg til Munten, 
soin tom imod mig. 

»Ier ind under dort Tag, hvern 
De end er; vi gar ingen Person-sause- 
else, vær vellonimen·« 

Jeg tan itle sige, hvillet Jndtryt 
denne ustrømtede broderlige Hilsen 
gjorde paa mig: Her got di ingen Per- 
sonsanseelse! Jeg sit strats et Bevis 

paa Oprigtigheden as disse Ord, da jeg 
satte mig til Bords der, hvor en Plads 
var lnat ? Rette for mig, og spiste As- 
tensmad sammen med Franslmcend, 
System Englandere vg Jtalienere, der 

ligesom jeg havde dantet paa Daten 
til det gestsri Hug. 

Og om Ratten, da jeg horte Larmen 

as Vindstødene, som hergede de Ide 
Biergtinder, bringe Flsjene paa Huset 
til at rnfte, og midt i Stormen en 

stlvtlingende Klotte lalde Muntene til 

Bin, sorvandlede pludselig detteGudS- 

has, som stod her midt i den rasende 
Orkan, sig for mine Øjne og soretom 
mig i Natteni Drtmmesyner som et 

levende Billede paa hint andet has, 
sont Gud stger ast bdgge her nede, og 
sont heddet Kristi Kitte. 

Sneen paa St. Bernhard soretom 
mig at dette hele Jordens Odersladr. 
hele Stabningen, den» sordandede 
Stabning, som lider as Fsdselöveer, 
ventende daa Guds Stnö Aabenbarel- 
se, synteö mig sljult i et Ligsv-b. Og 
i de ophobede Snemasser saa jeg et 

"«helt Falt, 
,,dalvd-d, forlonnnet as Kulde 
ved en Asgrunds Rand,·med Dsden 

sor Øje.« 
ißt-or ophsjet syntei mig Jesu Di- 

seipelstare, adspredt i denne Verdeni 
Ddemartey opssgende som hin Ene- 

doer, Digteren bestriver. den teilt-fa- 
rende Bandree for at stte de Usrosntz 
diendes Legemer til Faderens Dust 

Hvot tybeligt og klart forstod jeg ikkel 
mit pmstelige Kalb, som jeg stal udøve 
hernede som et Lem paa Kristi Legcme 

Den folgende Morgen, da jeg tog 
Assked med Munkene, som havde taget 
san brodetlig imod mig, festedes mine 

Øjne ved et tiltalende Glasmaleri i» 
Gan-gen, der bat Klosterets Banden- 
mcetke og Valgspkog: 

En Mnnt, fulgt af en Hund, lsfter 
en Reisende, sont er faret vild, op as 
Sneen. Under dem Billet-e læsie jeg 
disse tre Ord- 

Fidelitet, fottiter, feliciter, 
som jeg overfatte saaledes: 

J famme Grad fom du er tro eller 
troende —- Ordet betyder det farnme 
—- vil du blive stark og seite. Og i 
samme Grad, som du bliver start vil 
du blive lykkelig. 

Fideliter, fortiter, felicitek, det et 

Stock St.BernhardsValgfptog; hont- 
for tunde det itke ogsaa blive vort? 

»F. F. o. R.«. 

Kim de göre det. 

St. Joseph, Mo., 13. April. Gu- 
vernot Dockery formelig bombardere- 
des med Telegrammer til Gunst for 
Dobbeltmotreren Charles May, som er 

domt til at do paa Skafottet i her- 
vækende Countnfængsel førstkommende 
Frednn. Gitvemøren hat to Gange 
afslaaet at forandre Dommen, men i 

Don fortscrcdez der et sna voldsomtj 
Press, at den dødsdmntcå Vennek me-:’ 
net siq sier pack Zeiten. Punkt cr: 

kirrte-n at det trot, Fænqglct vil blive 

mutet-et af Pnt Urove, Jirn Mumm 

on en del Bande as and-re Vovebalse, 
der for enhver Brig ønfter at befri( 
May. ; 
M 1 

Storc Böder udbctalcs. J 
l 

Kansas (7itn. 17:. April. Te fem? 
Missouri Puckinq lsotnwmnier, derj 
blev nnilfterede twa sähen hoet forl 
strasntelse as Anti-Tr11fts-chen, bar 
nn pr. Post affendt til »Tbe Stute 
Sxtvrekne Senkt« en Anvigning Paa 
8271546 til Dreining af Bøder og 
Omloftninget. De paagceldende Fir: 
nmer er: Armouk Packing Eompany, 
Sudahn Packing Uompanm Hammond 
Packing Compann, Swift and Com- 

pany og Schwartzilb di- Sulzberger. 

Tagen til Fangr. 
Bussialo, N. Y» 12. April. Da Wild 

liam S. Matt indkom i Havn her i- 
Nat Kl· 1 med fem ,,nonuion«-’fyt- 
beden, entrede en Bande af streitenbe 
Fyrbødere Skibet i samme Øjeblik, det 

lagde mod Docten De fein Mond blev 

tagne til Fange og fette til Unioneng 
Hovedtvarter. Politiet blev øjeblikte- 
lig underrettet oq racerede Unioneng 
Enemcerket med det Resultat, at site of 
Merndcne befriebes, den ene i en seng- 
telig forsiaaet Tilstand, medens den 

feinte ikke var til at sinde og endnu 

favnes. 

Siudösyg. 
Council Blusss, Ja» 13. April. Sp- 

ten Sprensen her af Byen, der nylig 
var hjemvendt fra Sindssygeanstalten 
i Clarinda, blev atter i Gaat fstt til- 
bage dertil af Sheriss Cousins. Hans 
Tilftand var daglig bleven fotvcetm,; 
og hans Familie fkygtede, at han stol-» 
de gske en Ulytte paa dens Meinem- 
met ellet sig felv, hvorfor Mes. SI-; 
rensen indgav en Anmodning vm at 

faa ham tilbagesendt. 

Fuudue Lis. 
Cedar Falls, Ja» 18, April. Beg- 

ge Ligene af de to unge Mand, der saa 
sprgeligt sont af Dage her vev Mot- 
sigtighed med en Baad, er nu fundne. 
Frant Boehmlek, der sidst druknede, er 

i Dag fundet i.Floden, og Roger Clay, 
der fandtes forleden, bliver i Dag be- 
gravet. 

Norge faar 
eget Konfulatsvæsew 

Et Commnniqne i 
fea den ivenfte Udencigeminifter. 

l De i den fenere Tid i Kristiania om 

den norsie Konfulatsfag førte For- 
hcmdlinger mellecn de fvenfte og norer 
befuldmcegtigede ladet nu til at vcere 

bugte til en for Norge heldig Afflut- 
nk..1g, idet Sderrig har vist en endog 
meget ftor Eftergivenhed eg Jmsdr 
kommenhed overfor de norste For- 
dringet 

Dei fvensle Udenrigsminifterium hat 

naaede Resultat, der siilett vil blivei 
til Lod: ( 

De i Stockholm i forrige Aars Ol- 
; 

toder, December dg Januar Maoneder 
» 

føkte Forhandlinger mellem Medlenpl 
mer af den fvenste oq norste Regering 
nngaaende Konfulatsfpørgsmaalet er 

blevne fortfatte i Kriftiania i Februar 
og Marts Manned i Aar. i 

Under disfe Forhanrlinner hat de 

fdenfle llnderhnndlere fremhcevet, at 

Oprettelfen af et færfli.lt KoiifiilatH-« 
væfen for hvert nf de iorenede Ritters 
ille fnntes dem i ng fek sizi nttmavcers- 

» 

digL en at De itte DIr ovcrbediite om,j 
at en Oplekning af der nu beilaaende 
Fcellegflnb Pan detie Oniraude vilde 
sneofnre :i(e«)nev.1-rlsii.1epraktifte Fordele 
for iicnex nf Jägern-H Terini·)d lundc 
man lese-»Hm it der Vilcse opfre-J Ulesn 
ver kmcd III i: icidfersid en medfat ( 
THIS tiekfel :ls:: rnith fiq ian der-d c» 

im norfk Sire, on di ket »wer vor ! 
baiidlit qerne i Vlnlkdninq nf den le ; 
neile nnionelle Fionful .1t-lon nisfiengj 
Betcentning bar viit sig itle at værej 
nnknlisit under Dis se Forudfcetninaer at 

tilvejebringe et System med fmrfki lte 

tienfnlck for lieext Nin-Z sum isaa 

fnmme Tid fom det vilde tilfredzitille 
de fra norft Side freinfattesp nfter, dg- 
san Vilre lnnne fjekne de vcksentligfles 
af De im fdenft Side neerede Betten-i 
keliqbedeiz san bar de fvenfle linder-i 
lzandlere for nt opnsaa den bojftbely-l dende Fordel af politift Forftaaelfe 
mellem de to Riget ment at tunne til- 

rande en Ordning vaa folgende Bassis: 
1. Der ovrettes fætftill Konfitlats-k 

verer for Svekrig og Norge. Hverts 
Riges Konfulek derer under den AUJ 
toritet i Hjemlandet, fom dette for sin. 
Del befiemmer. 

2. De fækflilte Konfulers Stilling, 
til Udenrigsminifteren og til LegatioH 
nerne eeguleres ved enslydende Lode, 
der ikle kan forandres eller opbceves 
uden Samtykte af begge Rigers Etat-» H 
autoriteter. I 

De fvenfle Underhandlere hat hertil 
f-jet, at de fuldftcendig indfee og aner- 

tender, at den Stilling, lldenriasg- 
minifteken for Yijebliklet indtaqee, ille 
svarer til Not-ges betettigede Fordrin- i 
get paa Ligeftillethed indenfor Unio- : 
nen. De har fremhævet det Instelige 
i, at Spøtgsmaalet herom optoges til 

Behandling, hviliet dog ille for Die- 
blillet har tnnnet finde Tilflutning fra 
norst Side. De hat i.midlertid er-i 
llceket fig rede til, naar der ji«-entkom- 
mer Ønfter betont fra norst Side, at 
tiltaade Kvngen at forelægge Rigsda- 
gen og Stottinget Forsng til faadan 
Fokandring i« Nigsatten, der lunde 
fætte Kotigen i Stand til at udnævne 
til Udentigsminifter en lvensl ellet 
norst Mand og muliggsre Ministerens 
konstitutionelle Anfvarlighed got-perfor- 

fbegge Rigers lovgivende Forfamlinger. 
i De norfle Undekhandlere hat hertil« 
ifvaret, at de naturligvis indrsmmer, 
at den befinaende Ordning for Uden-I 
tigsbeftyrelfen ikle ftemmer overens1 
med Not-ges beeettigedeFordeinger paa i 

Ligeftillethed indenfvr Union. Saa 
meget tlarere var det, at man fra norst 
Side ilte tunde gaa med til Beftems 
melfer, der vilde binde til denne Ord-! 
ning; famtidig vtlde de dog udtale 
herab em, at Spsegsmaalet om en til-J 
ftedsftillende Okdntng af Udenrigg- 

styrelsen snart vilde lunne optages til! 
Forhandling mellem dse to Riger. 

Naar de nuvcerende Forhandli.nger» 
fra norst Side er blevne forte anders 
den Forudsætning, at Spørgsmaalets 
om en Forandring af det ncevnte Mis-; 
forhold lades aber-It, er dette stet af 
Henfyn til, at Meningerne angaaende 
den bedste Munde til at opnaa en For-. 
bedring heraf var saa forstellige i de to’ 
Lande, at Enighed for Diebliklet ikke 
Sande venies opnacct. 

Jdet de svenste og norske Ruder- 
handlere altsaa var henviste til at spge 
hidføri en faadan Ordning as Kon- 
fulatsspsrgsmaaiei, fom bevater sta- 
tus quo i Hensfende til Udentigsmini- 
sterens og Legationernes Sti.lling umk- 

kct, er de blevne enige om, at Forholdet 
mellem Ministeren og Diplomcctiet paa 
fulatsvcesen paa den anden Side 
den ene Side og de enkelte Rigers Kon- 
maatte reguleres ved enslydende Love, 
der i.kke ensidigt kan forandres, og 
fom begge giver Garanti for, at Kon- 
sulerne ikle overstrider de rette Garn- 
fet for deres Virksomhed og tillige 
sitrer det nødvendige Samatbjde mel- 
lem Udenriggstnrelsen cg de to Rigers 
Monfulntgvcksenen 

(«"«ndc!ig har de ogfaa villct udtale 

Haabet om, at den Ti.d ikke maatte 
verre fiern, da Spotgsmaalet omUden- 

rix1s3stnrelsens Ordning ved gensidig 
Jnmdeimnmenhed san ownqu til For-; likdeim og finde en Løgning, der tan; 
Passe Tilfredkkked i. de to Lande on va-i 

rigt sitrc Unionens Fremd-. ( 
»m. Tot-- i 

...,.-«....»-.. ! 
Iowa-By iFlautnier. ( 

Marshaistowm Ja.,12· April. (an 
fmgteliq Jldlkss rufer for Tit-en i 

Forretninaszkdartexee af Vnen Dujard» 
Tama cis-univ. Jlden udbred i Mer-, 
ges Ki. 4 ved en Efsplosion i J. A.1 
Dnywns Forretning. Denne tilli.ch 
med Mayfer F: Lumg-.-ens A cthek, 
Weit kcs Schrødets Fortetning vg. 

Posthuset er nedbrwndt, og Jiden micr- 
fremdeles. 

Aarsmäde. ( 

Den danste Kittes Aarsmøde, ket 
i Aar holdes i West Denmarl, Wis» 
begyndet Onsdag den 10. Juni. For- 
flag og Forlmndlinggæmner til Modet 
mau være Formanden i Hemde inben 
den 1. Maj. West Denmarl MeniglJeb· 
indbyder Venner til Deltaqelse i Mit-l 
bet. Jndmeldelser bør sendes enten 
til A. Ravnholt, Menighebeng For- 
mand, eller til Menigltedeng Præst, 
Paftor Chr. P. Pedersen, West Ten- 
marl,s P. O., Polt t5o., Wis. 

Mrs. tiing. 
Mrs. Ring i Eorpus Christi, Ter« 

ejet mere Land end nogen anden Itvim » 
de i· Verdm Hun hat ilte mindre end; 
1, 300,()00 Acreg i Nueces, Hildalgo, 
Statt og Cameron Countyer. Hendes. 
afbpde Mand, Kaptajn Ring, var en 

as de ftore chegbaronek i gamle Da-’ 
ge. Jfølge hans Testamente flal Ef- 
endommen itte deles, fsrend hans selb- 
fte Batnebatn vpnaar Myndighedsal- 
deren. 

Reklamen le se! 
Den sidste Tid hat btagt flere ret 

originale Retlamemaader. Eieren af 
et Stotmagasin i Gettysburg indrntte- » 

sde i flere Blade et Ægteftabsti.lbudJ 
hvori en Mund søgte en LivsledfageH 
inde. Da Tilbudet var særlig kalten-l 
de, sit han 3000 Svat, og dem sum-( 
lagde han til Adsptedelse for stne Kun- 
det, hvorved det lytledes liam i bew- 
delig Grad at for-ge Antallet af dem» 
der bespgte bans Forretning. J 

Med godt Resultat lom Eieren af 
en Legetsjsfotretning i et belendt Ba- 
defted ligeledeö fra et Paafund med en 

Retlamr. Han byggede paa Publi- 
kums stote Lyst til at famle Muslim 

gestaller ved Stransden. Han købte da 

for en Bagatel en Vognladning sau- 
danne smaa Staller og med tød Far- 
ve lod han paa den indre hvide Flade 
tkykke en Annonce om sin Forretning, 
hvorefter han hver Morgen lod nogle 
Drenge sprede nogle Kurve fulde af 
»Cirkulceret« ud over Stranden. 

En Specialistlæge i Nervesygdom- 
me, Dr. Jakobs i Chieagm henvendte 
sig for kort Tid siden til Avtoriteter- 
ne med Anmodning om at msaatte ind- 
rctleset Mcdtagelfesværelse for Selv- 
mordere, faa at Fell, der vilde bem- 
ve sig Livet, kunde gøre det belvemt hos 
ham mcd Erlæggelsen af et ringe Ho- 
vorm-. Selvsplgelig blev han afvist, 
men den latterlige Anknodning vifte 
sig at veere en god Reklame for Liegen, 
hvad der sitlett ogsaa var tilsigtet. 

Ogsaa en Foklagsboghandler hat 
nylig reklameret paa en original Maa- 
de. Han lod indrykke en Ægtesiabs- 
annonce, hvorefter en rig Adelsmand 

søgte en Hustru, der i El og Alt stulde 
ligne Heltinden i en beflemt nylig ud- 
lomrnen Roman. Raturli«gvis lebte 
en Mcengde giftefærdige Damen der 

lcesle Annoncen, den paaqældende Bog, 
for at fcm at vide, hvordan denne Hell- 
inde egentlig var, og paa denne Maa- 
de sit lmn udmcerlet Afsætning for sin 
Roman- 

Hosirupinna. 
Den dcnfkellngdotrsforening i Hut- 

chinfcm IJiIit-.n., ovførje forleden Ho- 
situpg ,,Tsrrenreir« til For-del for de 
nndlikocnde i Finlnntx Oderslndet blcv 

955,()U. 

Posttyvkri i Jowa. 

Spristgfield, Ja» 12. April. Post- 
lcsnjoret her lyar saaet Underretninzq 
onl, at der Ratten til i Gent after blev 

s«j.mlet to Posiscklte fra Springfield 
Funktion Den 1:3. Martg blev to 

Postscctte sijaalet paa stimme Sied. 
Taarnmand Driscoll laasie Scrltene 

ind i siontoret i Gaar Bisses-; men 

klinderne btød Jernftængerne væl fra 
Vinduerne og banede sig Abgang til 

skontoret, uden at DriscolL fom var i 

Taaknet, hørle det. 

Uhyggeligt Singtcti. 
Spolane, Wash» 12 April. Fra 

Conconulln, Wafh.,meldes, at en Ban- 
de Kceltringer har drcebt over 1000 

Fam, tilhørende A. A. Taktik-. Der 

synies at vcere en Sammensværgelse 
mod Faareejerne i Canagon County. 

Brigham Yonng er dpd. 

Salt Lake City, Utah, 12. April. 
iUlormonernes Leder, Bri.ziham Young 
jr., er afgcmet VeV III-dem Han var 

den crldsie Søn Af Brighum Young, 
snm var Mormonlirleng forsie Gu- 
vernør. Hicm blev 67 Aar gammei. 

Ovcrsväimmelsm 
Wortlaut-, Jnd., 12. April. Byen 

havde i Gaar Aftes en Oversvømmelfe, 
soin gjorde mange Tusinde Dollars 
Stabe psaa Butilcr og Vaaningshus. 
«Millers Branch«, den Flor-, fom gaat 
gennem Byer gil over sine Bredder 
fom Folge af Regnslyl, der mere lig- 
nede Stybrud, og vatere fra Klollen 
6 til Motten 9. 

Vincennes, Jud» 12. April En 

siybxudlignende Regn oversvømmede i 

Efkermiddags alle HonedgaIderne og 
foraarsagede mange Hundreve Dollaks 
Stude. Et Hagelvejr, som varede i 
20 Minuttet, gjorde fior Stabe paa 
Fsugttrwerne. 

Dewey skal mønstrc Wandern 
Washington, D. C, 12. April. Or- 

dre er udstedt til Rear Admiralerne 

Higginson, Kommaudøren for den 

nordatlantiste Estadre, og Coghlam 
Komman«døren for den carribeisle 
Esladre, at de stal gaa til Norfoll, 

»Va» hvor de vil blive mønstret af 

LAdmiral Dewey. 

U d la n dte«t.ff 
Eu Professorudsmvnelsc 

i Upsala. 
Man hat været en Del optagen af 

Spørgsmaalet om, bvem der stulde 
Være ekstraordincer Professor i Eise- 
gefe i Upsach De liberale Blade kra-- 
vede temmeiig hcsjlydt Dr. S. E. Fries, 
der nærmest er at betegne som Nym- 
tionalist og iøvrigt er kendt som For- 
fatter af adskillige Strifter. Efter 
Fakultetets og Konsistorinms Jndstil- 
ling udnævntes imidlerti.d Docent J. 
A. Kolmodin, hvilket hat vakt alminde- 
lig Glckde. 

Kænguruhcn vil uddii. 

Jagten paa Kænguruher og andre 
Pungdyr drives saa hensynslpst i Au- 
stralien, at Antallet af disse Dyr for- 
mindstes saa foruwligende, at, om den 
fortfættes i stimme Maaleftok, vil det 
ikke vare mange Aar, inden flere Arm-, 
navnlig Kunguruhen, er udsryddedr. 
Staten selv begunstiger ved Love og 
Præmier denne grimme Adfærd, idet 
Der hcevdes, at Pungdyrene got Skade 
pcm Gxæsqangenr. Alene i. Aaret 
"10s:0—1901 er der indleveret en og en 
Fiv art Million Stind, for bvilke der 
er letult 600,00() Kr i Prcemie alt- 
fJa ca. 50 Øre pr. Skind. Alene i 
Quccnåland er der i Lebst af fem og 
et both Aar blevei afleberet næsien 
fvv ca en Itzlv Million Ski«nd, Tal, 
Her indess-Hi takes visi, bvor lavt Mess- 
:1cfie1:k siaar i HunmniteL 

Afskcdigcde Prcrstcr. 
Fra Oelsingforsz i Finfand kriegte- 

feres til ,,S iockhoi ns TidninqenQ 43 

Priester er Pan een Gang affkedigede, 
fordi de havde vækirct sig ved at med- 
virke ved Gennemførelsen af den nye 
Vcrrnepligisiov. Desuden er Minne- 
skolclærersSeminariet i Sordavasa 
blevet lutket af hidtil ukendte Grunde. 

Piærkcligt Kloster-. 
Paa Bjerget Sinai finde-Z et 1400 

Aar gammelt Kloster, som aldrig hat 
været betraadt af nogen Kvinde. Jkke 
desto mindre beerer dct en Kvindes 
Navn, nemlig »St. Katharineklofte- 
ret«; det blev grundlagt 527 af den 

ostroinerske Koffer Justinian. 

Andrccs Minde. 

Ter er i Stockholm af det antw- 

pologisk:geoar«1fifke Selskab blevet neb- 
sat en Fiomite som sial overveje, under 
lwilten Form der bot reises den ow- 

komne Polarfarer et onxiqt Minde. 
Roms-wen bestaar af Professor, Fri- 
herre G. de Geer, Bibliotekar Dahl- 
gren, Lettor E. Jædekin og Docent G. kk 
Anders-fon. 

— 

Kincfisk Moderevolution. 

Kineferne, der altid hat betragtet 
Europceerne som raa B«arbarer, der 
gaar uspmmeligt klædt, snnes at have 
stiftet Mcning, i« alt Fald med Hensyn 

,til chededragten. Selre Kejferen og 
Enkekejserinden har nemlig i disse 
Dage isprt sig europasifte Dragtek, og 
de vil blive eftekfulgt heri af hele Hof- 
fet, l)vi.s Reformen vifer sig heldig. 

Mindre kan ikke göre det. 

Den russisie Kejfer, der i Forvejm 
hat to Stibe til eget Brug, unselig- 
,,«Polarftjeknen« og ,,Sstansdard«, stal 
nu have et tredie, en Dampyacht, dek- 

fkal bygges i St. Petersborg og natur 
ligvis udstyres meget floh 

»Dansteren« udgaar 2 Gange KOM- 
lig. 81.50 aarli»g. Prove-Rt.« 


