
upqu til Lov om Falk-nenne 
Forfatning.«) 

Fortbemærtning. Naar vi 
meddeler vore Lætsere dette ,,U d t a ft 
til L v v om Foltekirkens Forsfatntng«, 
af det tirteltge Udvalgg Undetudvalq, 
san er vi os del bevidft, at det vil 
synes tør Lcesning for en og anden; 
men vi mener, at det but-de interesfete 
os alle at folge Ined .Forfatnings- 
spørgsmaulet derlyjemme, og vE føler 
oH overbesvist om, at mange Vil vcere 

glad ved at faa det. Der er ogsaa 
meget deri, som vi her i Fritirten, der 

jso stedse maa befatte os med Forfat- 
ningsspsrgsmaah kan leere ilte saa 
lidt af. »Dsi.«s Red. 

Forste LbfsniL 
Almindelsige Besiemmelsek. 

§ 1. Den dansle Foltetirle er evan- 

gelisl:1utherst (Grundlovens § Z) og 
stal som saadan virte for det triftelige 
Livs Fremme paa ev.-lut-h. Grund. 

Foltetittens Rettefnor for Lio ug 
Leere er den hellige Str;ft. Med hele 
ten almindelige lristne Kirle beteu: 
der den sig foruden til det apostoltste 
Zymsbol ogsaa til det nitcrnsle og det 

athanasiansle; fom evangelisiluthersi 
vedtender den fig den uckndrede Auge-;- 
burgste Konfegsion og Luthers lille 
Katetismus (Danfte Lov 2--1)."·) 

§ 2. Den lovgivende Magt for 
Foltekirten er hos Jtongen og Rigs- 
ragen i Forening. Den udovende 

Mugt er l·,os Kotigen. Den dom- 
niende Magt er hos Domstolene. 

Kirledagen er raadgivende for den 

lovgivende og den udovende Magt 
§ Z. Foltetirtens rent indre Anlig- 

gender hsrer under den udoven-deMagt. 
Som rent tndre Anliggender aner 

alle Sagen der vedrører Kirtens Lære 
og Gudstjenefte, Naademidlernes 
Formltning, Alt-erb·og, Salmebøger, 
Sjckleføkgerfiorholdet mellem Prcest rg 
Menighed, Undervisningen i den kri- 

ftelige Bornelcerdom og Hjælpemidleks 
ne derved, Kirletugten findenfor det 
rent littelige Omraade og uden Ind- 
greb i Menialydgmedlemmernes bor- 

gerlige Still ng og Retttgheder), Ad- 

gangen til Prceditestolen, Præsteviel- 
ssen, Prcestetnes Forpligtelse i Ordecs 
Tjeneste. 

§ 4. Kongen Irdover fin Myndtgs 
hed i Folletirtens Anliggender nennem 
Ministeren for Ritte- og Undervis- 
ningsvcksenet. 

§ 5. Overbestyeelfen af Kirkens 
pkonomiste Anliggender varetages af 
de Ved Lov bestemte Myndigheden 

§ S. Det tiktelige Tilssyn er bettoet 

Bistopper og Provster. 
Viswpperne stol, hver i sit Stift, 

have Tiliyn med Priester og Wenig- 
heder. 

De stal flittig bessge Menighederne 
sct at foeviöse sig om, at Tjeneften i 
Kirte og Stole udfores rettelig, .-g 
for at styrte og befaser Præst og Me- 
1.ighed i den ttistne Tro og den ind- 

dyndes Kæklighed 
Provstekne stal væke Biftopperneg 

Medhjcelpere i Udsvelsen as det Urte- 

lige Tilfyn. 
Bestopper og Provstet bestittes eftet 

de herorn ved Lov fastfatte Regler. 
§ 7. Medletnmer as Fvltettrten er: 

l. Personen der er dsbte i Folletir- 
ten, hvad enten de er fpdte i elle- 

udenfor Riget; 
2. Personen der er dpbte i et evan- 

gelist-luthekst Stirn-fund udenfcr 
Riget, naar de senere er blevne bo- 

satte her i Landet, medmindre te 

paa den derom ved tongelig An- 
ordning forestrevne Munde hat 
anmeldt at ville staa udenfor Fol- 
tetirtenz 
Personen der er delbte i et evan- 

gelisidutherst Samäund her i 

Landet udenfor Foltekirkens Or- 
den, naar de senere har fluttet sig 
til en Mentghed indenfor denne; 

4. Personen der efter de derom ved 

kongelig Anordntng sorestrevne 
Regler et ootagne i Foltektrken. 

»o
- 

·«) J Udarbejdelsen af nærværende 
Udkast hat hele det af det kirielige 
walg i Modet den 7. Oktober 1904 

valgte Underudvalg taget Del. Foc- 
uden at nogle of Undetudvalgets Med- 
1emmer hat taget Fovbelhold ellet stil- 
let Særforflag paa enlelte Punkten 
hvorom neermere Onlysning sindes 
Eva-a ipaagcldende Siedet, hat et en- 

Helt Medlem asf Underudvalget Our- 
sen) foth sig sin Stilling ttl hele 
Udkckftet og udakbejdet en dobbelt 
M Ændrtnger ttl dette, det sindes 
sengt-den efter Undewdtvalgets Udtast. 

la) Sehn-der festeste-un at § 1, 2det 
Stvktr. udoaeuu 

Medlemäfonholdet ephsrey naar 

den paagasldensde slutter sig til et reli- 
giøst Samtfund uden-for Folleljrtens 
Orden eller ndtraeder af Folcelirten 
ved striftlig Anmeldelfe paa den derom 
ved tongelig Anordning forestrevsne 
Mande. 

§ 8.-t·) Follelirkens Medlemtner 
bar leve, fom det sammer sig evange- 
lifte Kristne, flittigt tage Del i Glitt-J- 
tjeneften og rettelig bruge Kirlenä 
Yiaademidler. Te bør bringe deres 
Born til Daaben og give dein en 

tristelig Opdrageslse 
Untdladelse af at optfylde tirlelige 

Forpl-igtesltser ellet et Liv i Sstrid med 
Kirtens Tvo og Sædet kan, om det 

likle opyaever febve Medlemzfovholdeh 
dog berøve Adgangen til Foltelirtens 
Goder on Rettig-bedu- 

§ 9. Der stal være Abgang for alle 

Foltetsrtend Medlemmer til at faa 
Del i Kirteng aandelige Goder uden 

Bedeng for de enlelte Handlinger, 
men de leal tage Del i Udredelfen ckf 
Foltetirteng almindelige Udgifter ef- 
ter de til enlyver Tid gældende Lade. 

§ 1(). stirlerne flal ved alle Sud-J- 
tjenefter, titlelige Handlinger og gn- 
telige Forsasmlinger i samme staa 
aasbne for alle, der itle ved deres Op- 
træden vælItet Forftyrrelse. 

§ 11. Ethcert Medlem af Zotte- 
tirten hører til en Mentghed indenfor 
denne. 

De folletirlelige Menigheder er 

Sognemenigheder, de for Anstalter, 
Ztiftelfer eller sakrlige Klasser af 
Personer oprettede Menigheder og 
Valgmenigheder. 

Menigshederne deltager i Styrelsen 
af deres Anliggewde efter de i de fal- 
aende Afsnit givne Regier. 

§ 12. Ved Fastscettelsen af Sogne- 
nes Størrelse og Afgørelsen af 
Spørgsmaal om deres Deling eller 
ilere Prassterg Ansættelse bot tageg 
Henssnn til, at Sognemenigledernes 
Medlemmer lan blive forsvarlig be- 

tjente i Kirle og Hieni. 
·En Ssognemenigbed i Kobenhavn vg 

ztøbstæderne bot derfor fom Regel ille 
have starre Folletal end 10,000 eller 

bctjenes af mindre end en Præst for 
hvet 5,0()0. J Menigheder paia Lan- 
tet bar der foruden til Wening- 
n.edlemmernes Antal ogfaa tages 
Hensyn til Paftoratets Omfang. 

§ ist« Ethvert Medleni af Falte- 
kirlen har sin Præft i Sognemenigbe- 
den paa det Sted, hvor han bor, nied: 

mindre han et henvift til eller ester 
de i Lovgivningen herom fastfatte 
Regler har slirttet sig til en anden fol- 
«tekirtelig Menighed. 

Praesterne vcelges og bestiltes efter 
de herum ved Lov fastsatte Regler. 

§ 14. Enhoer Præst i Folketirlcn 
er pligtig til at bettjene Medlems 
meine af den ham betroede Meniglxed 
ined Naademidlerne og under Tavs- 
heds Pligt at yde dem Vejledning og 
Trost i alle Sager, der vedrører Sam- 
vittiglyeden. 

Jngen Pia-it i Follekitken er plig- 
tig til at udføre littelige Handlinger 
for Personen der ille er Medlemmer 
as hans Men?g«hed. 

Vagrer en Pia-it sig ved at Pore- 
tage en littelig Handling for et Med- 
lem af sin Menighed, tan den paagaeli 
dende indcntte Sagen for Bistovpm 

Finder Bistoppen at burde fritage 
Prcessten for at foretage Handlingem 
lan han dog, hvis han sinder Grund 
dertil, tillsasde det paagældende Med- 
lem at henvende sig til hvilten anden 

Præft i Foltetirlen, sont maatte vcere 

villg til at modtage ham. 
Den Part, hvem Bistsoxypens Ang- 

telse gaar imod, tan begære Sagen 
indanlet for den vedtomtnende geist- 
lige DomstoL 

§ IS. Follelittens Priester er for- 
tpligtede til at forrette Gudstjenestem 
"uddele Salramenterne og udfsre de 

pvrige titlelige Handlinger i Dimens- 
stemmelse med den foresstrevne Lsiturgi 
og de autoriserede Ritualek og er ikle 
bereitiget til efter eget Sksn at spie-H 
tage Forandringer herr. 

Nye Liturgier og Ritualer kan ikle 
autorisereg uden Kitkedagens Sam- 
tylle. Eiter Autorifationen lan fan- 
danne ilte indlføres i nogen Menighed, 
naar Kirleraadet nivdscttter sig det. 

§ 16. Der stal ved tongelig An- 
ordning fast-fremd Reglet om Abgang 
for Folleltrtteng Priester til at holde 
Gusdstfeneste og Were titlelige hand- 
ltnger i evangelist-luthevsie Menighes 
der her t Mget, der staat ndenfsor 
Folwekirtens Orden, og otn Abgang for 
disse Menigshedets Priester faa del 
som« for evangelitbluwersie Praesier 

lit) Schrsder forbcholder stg sin 
Stillstng til denne §. 

udenfor Riget til at forrette Tjeneste 
i Folletirtens Knien Medlemsfor- 
sholdet til Foltetirken osphører ilste ved 

INydelsen af Nadveren i en a·f disse 
tMenighedek 

Anldet Assnit. 
Kirteraadh 

l. 

§ 17. Der stasl fom Regel være et 
Kirleraad for hvert Kirlesogn. 

Hvor der i et Kirtesogn sindes to 
eller flere Kirler, og der til hoer af 
dissse er henvist en besftemt Kreds af 
Sognedeboerne, flal som Regel ogsaa 
hvert saadant Sognedistrilt have sit 
Kirleraad. 

Naar det til en Kohftadtirke ben- 
lagte Landdiftritkt (Landsogn) har eget 
Fattig- og Stolevæfen, slal det so»n 
Regel ogsaa have sit eget Kirleraad. 

Elfter Jndstill’ng fra vedlommende 

Bistop tan Ministeriet for Kitte- Ig 
Undeooisningsvæfenet sbevilge, at flere 
til samme Pastorat hørende Sogne el- 
ler Sogsnedistritter faar scelles Kitte- 
raad. Saadant Falles-floh ian Mi- 
nisteriet igen ophceve, naar det efter 
Jndftilling fra Kirleraadet og Bi- 
flolppen findet, at Omstcendkghederne 
taler der-for. 

Ved Oprettelsen aif ny Sogne eller 
Sognediftrilter bestemmer Ministeriet 
efter Jndstilling af Bisiopspem om der 

slal oiprettes Kirleraad for den ud-· 

ifliilte Del for det nceste almindelige 
EValg til Kirkeraadene. 

Ligeledes bestemmer Minifteriet, 
bvilte af de store Anstalter, Stiftel 
ser eller scerlige Kloster af Perso- 
ner oprettede Menkgiheder der sial ha- 
ve deres eget Kirkekaad. 

Naar en Valginenighed, der hat sin 
cgen tiirle, har bestaaet i 10 Aar, er 

ten berettiget til efter Begcering der- 
om at faa sit eget Kisteraad 

Antallet af Kitteraadenes Medlemi 
mer fastfcettes af Ministeriet efter de 

nedenstaaende Regler. 
§ 18. Kirteraadet beftaar af Sog- 

neprcessten og de ved Menigheden an- 

fatte faste seapellaner lresiderende 
tiapellaner eller Kaldgtapellaner) 
samt mindst fire as Kirteraadstredssens 
til Foltetirten herende Beiwerk-» valgte 
efter naervcerende Lovs Regler.") 
Ved Fastsættelsen as de valgte Med- 
leminers Tal tages Hensyn til Kir- 
teraadstredseng Foltetal faaledes, at 
Tallet itle tan fættes højere end til 4 

for det forste Tusmdse og 1 nyt Med- 
l(-m for hvert folgende hele Tusinde, 
doa at Tallet aldrig ksan overstige 8. 

Hvis to eller flere Sogne eller Sog- 
nediftrittek har et falles Kirleraad. 
faftscrtteg Antallet aIf Medlemmer for 
hvert Sogn i Forhold til FolletsalleL 

For hvert valgt Medlem af Randet 

tsælgeg en Suppleant. 
Prassteoiede Kateteter, personelle 

Kapellaner og præsteviede Medhjcesl 
pere hat Ret til at deltage i Baadetiz 

Forhandlinger, nien uden Stenimeret, 
medmindre saadan under færlige Om- 

sjcendigheder tillægges dem af Bi!stop- 
pen efter Kirseraadets Jndstilling J 
Prcestens Forfald indtrceder dog den 

personelle Kapellan eller preesteviede 
Medhjælper aktid fom Medlem af 
Rsaadet. 

Sognepræsten er Raadets Formano. 
Naar den littelige Betjenjng af et af 
flere Sogne eller Sognedistrllter be- 

staaende Pastorat er ordnet fauledes, 
at Betjeningen af et entelt Sogn eller 

Distritt væsentlig er ooetdraget tsil en 

fast Kapellan eller prcesteviet Med- 
hjaslper, lan det ved Regulattvet fo: 
Ordningen af Embedsiorsholdet mellem 

Præfterne bestemmes, at hver af dem 

htal vcere Medlem af og Formand for 
ssit Kirteraad. 
H Atrteraadet veelger bllandt sine verla- 
tc Medlemsmer en Ncestformand, sont 

M) Navnet Kirleraad vedtoges ved 
Z Vehandlling 5 Medlennner If 
Underudvalget (Damlier, Madssen, 
Sehr-der, Thomssen og Tobiefetd 
stemte for at bevore Navnet Menig- 
hedsraad og ønster fremdeles at fast- 
holde dette. 

M) Zeuthen fvreslaae, at Para- 
grassens 1. Punltum assattes faule- 
des: 

Kirteraadet bestaar af Sogneproe- 
sten, de ved Menigheden anfatte faste 
Kapellaner, mindst site cof Wir-le- 
raadslredfens til Follelirken hurende 
Meere, valgte eftet nærværende 
Lsovs Regler, og desuden as Repre- 
fentanter for de aandeligt lebende og 
virttlfomme Samt-und i Medic-In nd- 
pegede as Bistvptpen i et Antal as ind- 
til I af Antallet asf de, valgte Med- 
lernmer. 

i Tilfælde af den fødte Forimands 
Fokifald ellek ved Emshedsledigshed ind- 
«taget Forsckdet i Randet ; 

§ 19 Kirkeraadets Medlemtner og 
cuppleanter vælges paa 6 Aar. Val-» 
get gceldee fra et Kirleaars Begyn-’ 
reife. 

Oprettes ny Kirleraad i stet afs 
en Valgperiode, gceldek Balget lun for! 
den tildagestaaensde Del asf denne. 

§ 20. Valgret og Valgbarhed til 
Kirleraadet hat Mcend og Kvinder afl et Kiklefogns eller Sognedistrilts t.l 

Zolletirlen hørende Besboerg naar de 
inden Udgangen as det fisdfte Kalen- 

zderaar forud for Valget har fyldt 25 

Aar, medminsdre de efter det alminde- 
jlige Otndørnme verlier Forargelse i 
tcligiøs eller sædelig Hsenseende eller 
red Dom er fundne stylsdige i en i den 
cssentlige Mening vancerende Hand- 

ling, for hvilken ikle er inodtagei 
leiresoprejsning hvothos det fordre-I 

,-It de efter der-one fremsat striftlig Be 
«gckring sindes optagne paa Balgliften. 

Begæringen flal væte undersirevcn 
af paagældende selv og lyde saaledes: 

Undertegnede, som er døbt med den 

liistne Daab og oplært i den lriftelige 

Hintaelckrdorm og fom fremdeles ønskcr 
Hat vaere Medlem af den dansie Julie- 
titte oa have Del i denk- G«oder, be- 

gierer mig her-ved soptaget paa Listen 

for-et de lirlelig valgberettigede i N. N. 

Lsogn (Kirlekaadslreds). Jeg er føkst 
i Sogn den Jeg tilhører itte 

noget religiøst Samfund udenfor 
Follelitkens Orden. Fulde Navn: 

Siilling: Beipack-H 
Per·fo-ner, der har Bopæl i to ellcr 

fteke Kirleraadslredse, lan v-celge, i 
livillen af disse de vil udøve dekes 

Balgret. 
Personet, der i Heilihold til faerlige 

Befteminelser et henviste til en bestemt 
Menighed, for hvillen der er oprettet 
liirlekaad, hat Valgret til dette. 

Prwfter hat Valgret og Kirkebes 
tjente tillige Valgbarhed til Kirleraa- 
dei for den Kirkeraadslreds, hvori de 
er anssatte. Er de ansatte i to eller 
flere Kirleraadslredse kan te vælge, i 
hoillen af digse de vil lade fig optage 
paa Valglisten. 

Priester ved og Medlemmer af en 

Valanienigshed der har benyttet sig af 
sin Ret til at oprette eget Kir«leraad, 
,ifr. § 17, ncestfidste Stylle, hat lun 

Valaret oa Vatgsbathed til dette· 

Jugen, der i Henhold tsl foranstaa- 
ende Regler er valgbar til Ritterw- 
·dei, lan vægre sig ved at modtagc 
Valg til samme, medmindre Bisloppen 
efter hans (hendes) derom frernsaite 
Begæring fritager ham for Valgei. 

§ 21. Ved Valg til Ritteraad be- 
staar Valgbestyre lsen af Formandcn 
for Kirleraadet og to Medl eininer af 
samme, som dette udncevner dektiL 

J Menigheder, der hidtil iile bar 
haft nogei Kirtetaad, bestaar Balg- 
7bestyrelsen første Gang af den Pia-fix 
der i Henhold til foranstaaende stal 
vakre Formand i Kirleraadet, og to If 
ham valgte Menkckheldgmesdlemmet Er 
der i en saadan Meniahed paa Grund 
af Embedsledighed ille nogen Priest, 
udnævnet Prodsten Valgbestyrelsens 
Medlemmer. 

Valgdeftsyrelsen lan antage lsønnet 
Mddshjælp, samt, om dct gøreg For- 
nødent, leje Lolale, hvorfra dercs 
Anbejde udføres. 

tValgthestyrelsen usdfærldiger Balg- 
listen fotud for hvert Balg. 

Ved de almindelige Valg fler Be- 
lendtgørelse om Tiden for Valglistens 
YAffattelse og Fremlægaelsfe m. v. fra 
Prcedilestolen ved alle regelmakssige 
Gudstjenester i Kirleraadslredsen de 
to forste Sondage i Juni Maaned, 
doa hvis førfte Pinseldag falider paa 
en af disse, paa anden Pinsfedag i 
Siedet for for-sie. 

Sltiftlig Begcering om Osptagelse 
paa Valglisten indgives til Valgsbesty- 

sie) Zeuthen foresla«ar, at Begyndel- 
sen af Begceringen assattes saaledes: 
«Undertegnede, som er dølbt med den 
kristne Dunst-. med Guds Hjaelsp agter 
at leve og at d- i den lristne Tro og 
ssutter mig til den danssle evangelisl- 
luttherile Follelitle, begceter« o. f. v., 
samt at Slutningem »Jeg tilhører 

Orden« usdgaat. 
iMddtsen og Tobiesen foreslaat Be- 

gæringen assiattet saaledes: »Under- 
tegnede begærek mig her-ved optaget 
spaa Listen over de lirlelig valgtbereb 
tigede i N. N. Sogn (Men«igheds- 
raadslreds). Jeg er bebt med den 
triftne DaaG og stiller at leve og die 
i den lristne Tro. Jeg er Medlem af 
den danssie Follekirlle og tilhøret ikle 
noget religislst Samfund udenfvr Fol- 
lelirkens Orden-. Jeg er fpdt i N. N. 
Sogn den .« 

waens Fovmand i den sivste Halvdel 
asf Juni Maaned. 

Valglksten fremkægges til offentligt 
Eftevfyn i Sognet fra den 1. til den 
15. September. 

«Enshver, fom mener, at han uden 
Føje er udeladt af Balglisten, ellet at 

nogen wherettiget er optaget der-paa, 
kan indgive striftlig Klage til Balg- 
bestyrelsen inden den V. September, 
og Valgbestyrelsen trceffer derefter 
Afgørelse af indksonme Klager og gi- 
ver net-kommende Meddelelse om Af- 
gørelsen inden den 1. Oktober. 

Gaar Valgsbestyrelsens Afgørelfe 
Klageren imod, kan denne inden s. 
Oktober indanke Sagen gennem Prov- 
sien til Biswppen, som derpaa afgør 
Sagen vdd stri1ftlig Kendelse inden 

Udgangen af Oktober Maaned. Kla- 

geren kan indbringe Bffkoppens Af- 
gørelse for den web-kommende gejftliqe 
Ret. Jndtil endelig Dom forexiggec, 
staat Bksloppcns Kendelse Ved Zagt. 

Valget, dets Tid og Sted m. v. 

tillyfes fra Prwdikeftolen to Søndage 
efter hinanden, sidste Gang msindft 14 

Dage for Valget, ved hvilken Lejlig- 
heb det lægges Menigkheden paa Sin- 
de at have for Øsje at vcelge saadanne 
Mcend og Kvindek, siom hat godt Lon, 
triftelig Erfaring og kirkeligt Sin- 
belag. 

Valget foregaar i sidfte Halvdel af 
November Maaned, men før Kitte- 
aarets Usdgang. 

Ved ekftraordincere Valg fastsættes 
Tidsbestemsmekserne af Ministeriet. 

(Fortscettes.) 

Skal vi dø af TøkstZ 
Alletede fta de tidligste Tidet hat 

man ncetet Fotmvdninget om, at 

Menneslenes Slægt ftadig hat et 

Dainotlessvætd hcengende ovet sit Ho- 
ved. Gennem niange og lange Aar- 
«l)un-dredet er det uafladelig blevet 
ftenisat Sspaadomme om Mennestehe- 
den«-s fsotholdsvis fnatlige Tilintet- 
gøtelse, og den eneste Vatiatisvn hat 
angaaet det Vaaben, hootmed Kata- 
sttofen stulde fuldbytde5. Hvett nf 
Natuitens Glementet et eftet Tut 

ttcesentetet for vote tcedselsslagne 
Øjne soni vor Stcebnes Dommet, og 
dkt et blot Regwbuen, som hat beto- 

iiget us, naat vi hat begyndt at ncete 

Ftygt for at dtutne i en ny Synldfloix 
en Ulytle, det findet fm Modfætning 
i en almindelig Vetdens«btand. Mens 
nogle lcetde ansfet det for sandsynligt, 
at den indte Jotdild en Gang toniniet 
til at gøre det usbehageligt hedt for os 

som Følge af Jottdstorpens ftadige 
Sammensktumpnkng spaat andre os- 
at vi en siøn Dag døt af Kulde paa 
Grund af Golfittømmens fotventeoe 
Gammelrnandsgtillet. Andre Aanidet, 
der set endnu møtkete paa Tingen, 
fotudsiget, at de vozldige Jsvande ved 

Poletne vil btnde detes Stængslet og 
gøte Ende paa alt menneskeligt Liv i 
en ny Jstid 

Disse Spaadommse hat vi nu — 

fltivet en engelsk Fotfattet i en nf 
,,.5itingsjaa« gengiven Afhandling — 

vcennet os saa temmelig til, og —- 

uden Tvivl til-dels paa Grund af vor 

Mangel paa Evne til at lægge Streb- 
nen Hindtinget i Veer — set tii 
Fremtiden i Msøde med Resignation, 
cmend ikte med Ligegyldighed. Men 
vi stille-Z oasaa Ansigt til Ansigt med 
PV0«blemet nngaaende Bevarelfen af 
det mennestelige Lin som Helhed, der 
til en vis Grad ladet sig behetsie, og 
et asf disse et Etncetingsptobleniet. 
Spørgsmaalet om, hvvt vidt det, med 
den nwvætende Øgning i Vetdens Be- 
foltning, i en ncet Fremtid vEl finde-s 
tilfttcelkelig Mad, et noget, vi alle 
et fottrolige med; men vi trostet os 
med den Tonle, at inden den Tib, da 
te fultne Mundes Antal iktc svatet til 
Madens Mcengde, vil en ellet anden 
temist Fortbindelse etstatte vor nume- 
tende Nceting Dog, det et ikte Mad 
alene, vi timeligvis kommet til at lide 
Mangel paa, men —- e«ftet hvald Vi- 
denssialbsmændene siget —- ogfaa 
Band; og støsnt denne ftemtidige Mu- 
ligthed Vel itte netosp et egnet til at 
scette de fleste gtaa Haar i Hovedet, 
saa maa dog et lidt tænlende Men- 
neste føle sig uttyg ved de Fingetpeg, 
som kan udledes af visfe Foreteelsfet, 
man nylig kyat henledet Otpmcertksow 
heden paa, og han vil macrsie ængsstelig 
fpstge, om vi itke —- ude af Standp 
som vi et, til at behetste Naturens. 
hemmeligthesdstfulde Lsove — dog kunde 
gute nogle Anstrenaelset for i detl 
mindste at fothale tpxltetinestehedengA 
Tilintetgstelcke ved Tsth , lDet et nu til Dags btagt fuldt paa 
oet teue, at baade t Attila og Weitem-« 

Aften, ja i Mrleligheden paa alle Jak- 
dens stvte Sletter, tsrrer Banddragens 
ind. lEn hel Del Jud-sper, der hat 
voeret veltendte i den historiste Tib, er 

suldstckndig forspundne; i Afrika er 

TsjiruadSøieth der ligger Syidvest for 
Massa, stadig strumspet end i Libet as 
de sisdsste 20 Aar og tan nu itle paa- 
oises paa noget bestemt Sted. Nga- 
miføem der blev sospdaget af Living- 
stone, findes ilte niere. Tsadspen et 
nu itke andet end en halvt udtsrret 

»Vandpøl. Gaar vi saa til Australien 
J—— vi tager her udelullensde Hensyn 
til de ftsore Jndsøer, sinnt der er tal- 
rige mindre Vandsdrag, Elsve og Balle 
der følger Elsemplet —, findet vi, at 

Cyresiøen har aftaget betydelig : 

SItørreltfe. 
Undersøgellser i Mellem-Ajsien hat 

bevist, at i Aarhusndreder er en Zone, 
der ftrcetler sig fra Øft til Sydøft af 
denne Del af Czarens Bestddelfey 
siadig bleven tørrere og tørrerez Orlo- 
nerne udvider sig lidt efter lidt, og 
det viser sig, at det er blot i Nævhess 
den af Fjelde, langs hvis Straanin- 
ger Vanddampen fortættes og faldet 
ned, saa Jordlbrugeren lan faa Nytte 
deraf, at desn sovnødne Vanding lan 

finsde Sted og Livet selv holdes 
vedlige. 

Rejssende hat fta det østlige Turn- 
stan bragt Medsdelelser om Ruiner af 
smulke Byer, stsore Klnstre og Levnin- 
get af gamle Vandings’veerter, der Vis- 
fer, at det, siom nu et en øde Sand- 
orien, for 2,000 Aar siden Var et 

frugtbart Land, hvor Menneslene 
levede af Jordesns rige Grøde. J Best- 
turteftan er Saltsøen Tsjar-kel eller 
Sembsul-lul Ved lidt efter lildt at 
tørre ud. 

.Floden Tarism, der en Gang var en 

af de mest benytttede asiatiske Ruter, 
et nu omtrent dorte, og Lob-nor, der 
tidligere dcekkede en Flade, fire Gange 
saa ftor sorn Genfersøem er nu itle 
andet end et Morads, hvis største 
Dsykbde er ca. 4 M. Ligeletdes har de 

siberiske Jndsøer aftaget betydelig i 
sdet 18. og det 19. Aavhnndrede 

J eursopceifk Rusland ligger nu 

store Strscekninger tørre, sont en Gang 
sprar bedætkesde med Band; og Rang-)- 
»rod, denne gamle Skueplads for et 

Jtravlt Ha-ndelsliv, var i Midsdelalde- 
Iren saa omringet af Mose, at Mon- 
lgolerne var ude asf Stand til at be- 

lmcegtige sig Staden. 

Jfølge Fyrst Kropotlin, den russlsie 

iForsten der hat strevet meget om dette 
Enine, kan alle dissse Birknjnger føres 
tilbage til For-andringer, fom et gaaet 
for sig lige siden den fjerne geologiste 
Epoie, der er kendt ander Navn af 
Jstiden Den Gang var en ftor Del 
asf det nsordlsige Europa og Asien (til 
den 50. Breddegrad) dækket med tyk 
Js, der ftratte sig ned til Dons og 
Dnjeprs Dalføten Da Jsen trak sig 
tilbage, kom alle de Sttøg i disse to 

-Verde-nsdele, spder laa under 900 Me- 
ters Højde, til at ligge under Band. 

J de Dage stralte den sinske Bugtl 
·sig til Ladogasøen og var blot stilt 
fra det nordlige Jshav ved en smal 

ELandftrimtneL Det laspiste Hab 
)naaede til Aralsøen. Det Band, der 

i«blev igen efter Jsmsasserne er simspelt 
hen ved at blive opbrugt paa forstellige 

YMaaden idset Naturen avbejder pack 
Hsin vanlige sorgløsse Maade. Den rus- 
fiste Forster har naturligvis scerlig 
underføgt den-ne Foreteelse i sit eget 
Land; men Meddelelfer fta andre 
Lande bereitet om den samme forui 
roligende Kendsgerning. Overalt for- 
holder det sig saaledes, at Kilder ag 
Vanddrag tørrer ud, langfomt maaste, 
men dog sittert. Befollningens For- 
øgekse og det moderne Tørlægnings«fy- 
stem bcerer selvfølgelig en stot Del af 
Slylden derforz men Udtørreksen stri- 
Oer sig utvivlsomt delvis fra den hatt- 
tfge Odelæggelfe af Sloven paa alle 
Konter; thi Træerne trkelker itle alene 
Regnslyer til sig, men bevarer ogssaa 
Jordlbundens Fugtighed. Mens det 
er vs ftaltels Mennester umuligt at 
øve wogen Slags Tvang overfor den 
geologiste Periode, vi gaar igeninenn 
og hvis ejendommelige Trcek — efter 
nsogles Mening —- er alt Bands For- 
isvsindem maa man dog spstge, otn det 
itke stulde vaere raadeligt saa mseget 
som muligt at spge at udstyde det 
usbeshagelige Tidspnnlt, da Jorden et 
torn for Band, ved en bedte Behand- 
ling alf vore Silvve samt ved stadig 
Nyplantning af Troer. (»Dbl.«) 

»Dansteren« er det one-sie W 
Blad i Amerika, sont Idgaat 2 Gange 
am Ugen. Wer tun CLSO aattltg. 
Jndsend Bestin Beide-Nr. sen- 
des fett paa Fusangende 


