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Modernes Geist-m 
Man hat betegnet, at i Frantrigi 

et 2 Miaionet Mennester sysfelsattei 
ined de Industrien sont vedtsrer Mo- 
den. Eksporten af Modevarer andeu- 

gek ogsaa tolosfale Summer; alene 

Parisetsirædernes aarlige Ornseetning 
del-der fig til 200 Mill. Kronen og en 

lignende Sutn andrager de egentlige 
Modehandleres Omfætning. 

En betendt Parisetstrceder form-l- 
ler, at naar en engelft Prins dor, to- 
fter det Stteederne og Modehandleene 
i Paris 2ss—3 Mill. Kr» medens en 

Monarts Dsd tilfsjer Modeinduftrien 
et Tab af 15——20 Mill. str. Alle eu- 

ropakisie Hosier anlekgger jo Sorg i 

nagen Tid, og Tusindsk af Mennefter, 
som heret til Akistotratiet eller Hof- 
verdenen mener at burde gore det 

samme. 
Tsl Gengceld lan en BeJivenhed 

fom den engelste Kroninggfest nieste 
Aar ventes at ville indbringe den sam- 
tne Jnduitri nieget betndelige Sum- 
men Man hat beregnet, at de Per- 
sonen fotn ossicielt eller privat deltager 
i Kroningsfestem vil faa en famlet 
Elstraudgift af 5-——6 Mill. Kronet 
til Alædet i den Anledning. 

Paris lever for en stor Del af den 

Jndustti og Handel, sont er formen- 
den ined Paatlædning og Udsmntning 
afxstejserinden Dronninger, Prinses- 
fers Grevinder og andre fornemtne Da- 
rner, og som har sine Kundee i hele 
Verden. 

J selde Paris er der visfe Klas- 
fer af Dankt-, som udgiver svimlende 
Sammet til Toiletter. Jtte mindft 
geklder dette de Stuespillerindet, som 
»starter« de ny Moder; de er Stræd: 
deines mest etstravaaante Kunden 
Ogsaa det forneinme Selstabs Damer 
er glødende Tilbedetinder af Moden, 
og det et undertiden forbavsende Pri- 
fer de betaler for deres Toiletter. Me- 
get alinindelige er Priser sont 1000 
-—-4000 Kr. for en Kindle, 6——700 Kr. 
for et Sillesttrt, 60———7() Kr. for et 
Pat Silteftrsmper og 3——400 Kr. for 
et sith Kot-set. Og det er netop digse 
Damen fom scnilende plejer at for- 
tcelle, at de »itte hat noget at tage 
paa.« ·--. -—-,-« -.. wu, 

J den Grad er Paris Modens 
Hjemstavm at alle Fort-g paa at talde 
en ligsnende Jndnftri til Live andre 
Steder ved Hjalp af franfte Kunst: 
nere bidtil er strandet. Selv om den 
rent forretninggmæssige lldbytning af 
Moden hat antaget et stort Onifang 

Ei Byer sotn London, Berlin og New 
York, bliver den stabende Kraft dog 
ndsvet fra Paris. og den tan itte«oni- 
plantes i nogen anden Jotdbund. Selv 
om man meget aodt tan fremstille Va- 
rerne i London, er dog det finere Ar- 
bejde og selve Qpsindsomheden begren- 
fet til Paris. 

Der gides da ogfaa i Paris et stort 
Antal Kunftnere, sont udelultende er 

svsselfatte med Modebilledet, Stitser 
og Tegninger til nne Kostumer. De 
arbejder for de sine Strcedere, for 
Modebladene og for de store Butitter. 
Der er dog ogsaa mange as dem, fom 
seelger detes Tegninget til fafhionable 
Damer i Udlandet; diese opnaar der- 
ved at komme i Besiddelse af den sidfte 
nn Parisermode uden at betale de hnie 
Pariserprisek. 

....-·..—- l 
(8·-n yistorifk Tcpechc. 

Pan Eedandaqem d. chn Zept» 
benmtede »He-lan« Lejliqyeden til at 

opsriste et interessant Zwttc Historie 
i Fcindringetr 

For til Aar siden modtoa Kejserin 
de Usugenic af Napoleon den Izdie fals- 
gende Depeche, den sidste, han ditterede 
som Reisen »Komm pu me fnite tuer 
au milieu de meg voldatg, jai du me 

ennstituer prisonniek pour sauber 
l’atmee.« (Da ieg ilte hat tunnet 
sinde Dpden midt iblandt mine Sol 
vater, hat jeg givet mig til Fange for 
at frelse HerrenJ Dei var Keiserdmw 
met-Z llndergang. Telegeammet af- 
fendteg den 2. Septbr. fm Stamme- 
ken ved Sedan, men blev liggende un- 

detvejg og asieveredes føtft den 4. 
Sept. i Tuelerietnr. 

Dei var et Chissettelegram. Man 
gav det til Augustin Filon, Keisetens 
Privatseltetæt, der sttoks begav sig 
ind i Keiserindens Atbejdgvætelse for 
at ovetsætte det. Lige i samme Die- 
blit ftormede imidlektid Folkemasserne 
ind og befatte PalæeL Filon foldede 
Depechen sammeth ftak den i Lommen 
og lagde »nglen« kil det hemmelige 
Tegnstrift —- et paa Leere-ed optlekbet 
Stytke Papst tilbage i sit Etui. Det- 
te Etui lagde hqn i Stussen paa et 
Bord, der stod temmelig godt stjult i 
en Krog af Keisetindens Bettelle. Det- 
paa ilede han dort for at forhste sig 
om det nyeste nyt. 

han naaede til Faden af Etappen, 
netop da Mangden nedenfra stotmede 
op; han sit at vide, at Keiferinden var 

reist. Nu first tvm han attet i Tan- 

let otn Depechen, sont hun bar hos 
sig, men svm dog ingen kendte og hvis 
Tetft tunde viere meget betydnings- 
fuld. han vilde ile tilbage til Kei- 
setindens Vætelse. men fandt Veer 
spottet. Han husiede Paa de Dota- 
menter, han bat hos sig og maatte 
bringe i Sitkerhed, og dan forlod Pa- 
ladiet gennem en undetjordisi Gang, 
der mundede ud i Louke-Kaseknen. 

Der iad ,,Turtos« tindfsdte Trop- 
pek im Algier) og fpillede Kort og 
fmilede, difende dekes hvide Tender. 
til de lattnende Follemasser, der raub- 
te: »Alt et ude!« 

Filon gik til erv Nigta og Fytft 
Metternich og tilftod for dem, at han 
havde ladet »Nøglen« til Chissertele- 
gkammet blive tilbage i Paladfet, og 
man dar allesammen enig om, at den 
for enhver Brig maatte hentes tilbage. 
Filon begav stg attek til Tuilekiekne; 

men Tjenetslabet anftillede sig nu helt 
ftemrned over for hom, og han havde 
den stprsie ije med at bane sig Vej 
gennem den oprørste Mengde til VE- 
relfet, som Nationalgarden holdt be- 
sat. Forevrigt gil alt meget ftedeligt 
af. Follet havde mete Lyst til at se 
end til at sdelckggr. En Judelet var 
i Fætd med at dise dem Glasftabene 
med Verdifagerne og fortlare dem 
digfes Slønheder. 

Filon benyttede sig af Folls Op- 
tagethed. Han nætmede sig det lille 
Bord, aabnede Slussen og tog Etuiet 
ud. Han vifte det med daatagen Ro 
til de nætmeftstaaende og sagde: »Det 
er bnee et Brev, sont Paris’s Gover- 
npk vil have.'« Ved Midnatstid be- 
fandt Filon sig i femte Stotvætl af 
et Hus i Faubourg Saint-Gekmain. 
Eftet at have fotvigset siq om, at dcr 
ingen Spion dar i Nasrhedem tog han 
Npglen frem og lceste Depechen. Den 
indeholdt imidlettid intet nyt. Oder- 
sætteren holdt det dog for fm Pligt at 
overmtle denne Depeche til Adagio- 
ten. Den 9. Sept. dar han i Haftings, 
og Keisetinden læste den historiste 
Tetst, der fotlyndte Dynastietg Fald 
og alle hendes egne Haadg Forlis. 

Saaledes gil det til, at Rapoleon 
den ktdie’·5 sidste Privatdepeche hock- 
len tom ossicielt frem eller fandteg 
mellem de i Tuilerierne fundne hem- 
melige Papiren »Den ek,« bemærler 
,,Eclait«, »et af de faa Dotumenter 
fra Napoleonstidem sont Keilerindkn 
hat i sit Eje og som hun fandfynligviss 
en Dog vil stænle til Staten, som 
Louig Philippeg Born hat« gjort med 
bete-I Faderg Tronfmsigelsegdotu- 
ment.« ·- 

«- 
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Pring Tflnm 

Den danslfodte siøbmand P. Kinn-- 
nlss, der i en Menneslcnldet hat Vætkt 

bosiboende i «lleling, lag fttalg eftet 
llriaeng lldbtnd til Europa oa flog 
fia ned i DaninatL For ganste nylia 
ajotde han iiniblertib en Eviptur til 
Ujionaoletnek Land, oa intppe hieni- 
kommen fta denne etfatede han oin bei 
tinefiste Gefandtflabg Anwmst til det 

entopccifle Fasiland. 
Da det blandt detg Yllevleminet net- 

op var flete af hang petfanliae Ven 
net, tog He. Kjætnlss til Berlin fot at 
hilft paa dem. En Medathejdet ved 

,,Rationaltidende« hat nu talt nied 
Ht. chttulss om deite Besieg- 

—— Der et i Grunden ikle ineaet at 
fiaez svarede Hin Fiiastnlff paa Dei inn 
lebende Simragmaal om denne bang 
fidste Reise. Dei hele fotetoinniet mia 
net-kniest at vcktc en aldeleg henrivende 
sioinedie. 

Jea hat lendi Pring Tshun, ftn han 
var san stor, at han ilke runde ana, 
san alenc af Den Grund er jea jo ilte 
scttlia iniponetet as ham. Detiil kom- 
met, at han endnu tun er en Dankt 
Sau vidt jeg lan reane nd, tan han 
allethøjft være alten Aar, og han et al- 
deleg uudvitlei. 

---— Hat han da ille faaet en ordent- 
lig Opdtaaelse? 

— Nei? det hat han aldeles siklett 
ikke. Han ved ikte det mindste. Han 
et fotundtet over alt, hvad han hat 
set, thi han hat aldtia for vcetet udent 
for Peting. Den eneste Reise, han« 
hat gjoti, et fta Kejsetpaladset i Ho- 
vedstaven og til Sommerpaladset udenj 
for samme. 

— Ttot De, at han hat følt det 
sont en petsonlig Krænlelfe, at hans 
flulde gste Kotav fot Aejfet VilhelmTi 

—- Langtfta. Jeg trot, at han hat, 
taget hele denne Europatejse fom en« 
umaadelig Speis. hvad siulbe det« 
tunne genete ham at gIte Kotav, det 
et noget, han hat gjott hundrede Gan- 
ge ist for Kejseten og Enketejsetinden 
og fot Ptlnfet af hsjete Rang end han 
selts- Det et en Dilsem han daglig set 
udfptt af sine Landsmænd i mange 
fotstellige Fpthold, saa han hat sittett 
itte pftet det en Tonse, at man vilde 
have ham til at gste det i Berlin. 

—- Men del et jo bog en Ydmygelse, 
itke sandt? 

—- Det et bleven en deiygelse, vil 
ieg smmte stge, es Inn naat Talen et 
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Isom Forholdet til Europceere. Det et 

Itilfttæklelig betendt, at de europeeiste 
;Gesandter i Peling i sin Tid vergrede 
; sig ved at dilfe paa Kejseren med Kna- 
fald, og derved git det op for Kinder- 

»ne, at man i Europa forbandt Begre- 
lbet Nedværdigelse med denne Stit. 

—— CtattelS TshUUI han hat sil- 
tert haft en meget begrænfet Foteftil- 

Jling om, hvorior han stulde have ondt 
ji Maven i Basel, som overhooedet om 

alt, bvad han flulde foretage sig i Eu- 
ropak 

—- Nej, dette instruerede hans Led- 
faaere bam oni. As digse maa jeg 
forst nævne hanc- Hodmeiter, en nd- 
mekrtet dnatia Mand, der bar fvunget 
sig op oed sine eane Evner, uden nogen 
egentlig Protettion og uden at viere i 
Besixdelse af, boad man i Kinn for- 
staar oed Dannelse. Han hat veret 
om Prinfen fra dennees nngste Dage. 

Sau er der en fremraaende Diplo- 
mat, eller hoad De nu vil lalde hom. 
Hang Nadn er Leg-bang, oa han har; 
ved en Gang at lediaae en Minister, 
ajort fig fortjent til St. Michael ogi 
Et. George Ordenen, hvormed folger’ 
Prasditatet Sir, hnad han er meget 
ftolt oder, oa altid forer paa sit Rott, 
sont De vil se her. 

Hr. cherulss rcrtler og den eelebre 
Mandg Rott, idet han tilføjer: og na- 

iurliavig taler han flndende Engelsl. 
—- Kendte De flere af Kineserne i 

Berlin? 
—— Jeg lendte i alt 8. Ogsaa Gene- 

ral Richter bar jea trnsset i Pelina. 
Dei er snart lcenae siden, at han førfte 
Gang lom ud til stina og opnaaede at 
faa Ansattelfe i den tinesiste Har. 

— Hvor boede Prinfen i Berlin, da 
de belegte ham! 

—- Han hadde slaaet fia ned i »Ho: 
tel Belleoue« oa man flulde saamænd 
ilte tro, at lian var kommen for at aøre 
Bod. Han blioer startt feteret. Der 
er et Rnlind til ham fra Morgen til 
Aften af Folt, som dil gore ham deres 
Lispvartnina, og selv om det meft er af 
Nyggerriahed saa er det dog ganste 
smiarende. 

Han har derfor tun Tid til at un- 

derliolde sia ganste tort med hoer ifcer. 
Der er ftillet site med aul Sitte de- 
trutne Voane til hang Disposition un- 

der Oplwldet i Berlin, oa han og 
bang Folge foretaaer dereg daglige 
Floretute under lidlia Tilstrømnina af 
Gadeng Publikum. Saa er han ble- 
den inoiteret til at se paa alt muligt 
rnellcm Himmel og Jord. Han sial 
til Danzig efter allerbøiefte Jndbyi 
Eklse, han et bleven opfordret af Ka- 
nontongen Krupp til at bese Fabrik- 
terne, og det ftrømmer ind til ham 
med Anmodninger om at aflcegge Be- 
føa Paa andre store industrielle Stad- 
liösementer. -· ·« 

—- Hdad har han paa i Berlin? 
—- Noget ganste lianende, soni jea 

aaar i her, siaer Hr. sijeerulss 
J Sandhedeng Interesse maa det 

bemerktes, at Hr. Kjasrulss ilte var 

Eført Bonjour da høj Hat, men en be 
tdeni linesifl Siltetoaa og en Fe,z. 

——- caaledes gaar han omtring paa 
Gadetne derovre, og for ovrigt leoer 
han bon, vedbliver vor Meddeler. Han 
refser med specielle Ethprestog, tager 
for sig af Storstadens Forlysielfer oa 
sparer vist i det hele itte paa Dollaren. 

— De er vel glad for DereS For- 
retnings Styld, at Krigen nu er for- 
bi? — «- «- 

—— Aal)! jeg hat ajort riatig aode 
Forretninger i Peting under Spel- 
tatlerne, jea liadde jo det Held, at mit 
Hinz blev staaende. Ellerg var der for 
Reiten foregaaet Forandrina not, da 

iea var dernede. ch lan bedft vise 
Dem det paa stortet over Pelina 

De indfødtegsi varter, der tidliaere 
var afspcerret fra den europæiste By 
Ved Vorte, ital nu vcere aabent Dag og 
Nat, og Jernbanen, der før stoppede 
niidt i det indfødte ttvarter. Kinder- 
byen, gaar nu helt op til os. Saa var 

de i Færd med at opføre Kaserner til 
Stormagternes Garnisoner midt i det 
europceisle Kvarter, hvorfra de nu hat 
fjernet alle linefifte Hufe. 

—- Har man elsproprieret Grunde- 
ne? 

— Ja, det lan man jo godt talde 
det, hvis man har Lyft, tun maa man 

saa ille gleinnie at tilfsje, at Eli-pro- 
ptiationssummen del-der sig til 0 Kr. 
00 Ore. 

Her let De Billedet af en Ven af 
mig. Han stal nieste Aar fom Reife- 
ten-B Reprcesentant overviere Rong 
Edvards Kroning i London. Han er 

een af de mange, fotn hat faaet sin 
Ejendom totalt Idelagt, og ille fein 
Øre hat han laaet t Etstatning. 

Jeg hat for Reiten ogsaa faaet et 
Hus ruineret et andet Sted i Byen, 
men det er en anden Sag, jeg hat faaet 
tiltendt Stadeserstatntng og venter 
den udbetalt i den allerncetniefte Frem- 
ttd. 

— Fotuden de Laternen som De 
onitalte, treffer man saa andre For- 
sigtigbedltegleti 

—- Ja, der arbejdes paa en Mut-, 

s 

som ftal omgive det europæiste Knar- 
ter. 

Tror De, at det vil gøre nogen 
dirs-eri- Nmt 

; Jfkee Zum-. 
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illuftketede Strisier og Piislisie 
over Land og Fatmei 

Kentucky, Tennessee, Alabamås 
Mississippi og Florida. Z 

»He- Pianocr« 
« 

og OkglckJ 
c Kun qiv mig Anleh- 

4 ningiilnigivc»?1)liig:j 
nsngerangaacxidsbii: ; 

— ier og Brialiu Hort-· 
«- kaai rg man fis-. Im- i 

»»- dis,utingenhu1 bkd1k" 
; Bisungcljeratiiilmds«, 

Lping paar Te jin-I 
«:·.. on bund T-- ønML 

Ptmm rllu Li"-,·cl. 
Carl Raulanv, 

Mill-! UHEN Uk.«.« 
(« spitz-in. s 

Mii- NH intw Au-«Uc. 
Msyzms spi-; H. Mc n. 

VÆRDlFULDE sALVIL 
evki .S"lmtpussss MUSJDUHJLZHZ III-goss- Inte- 

Sælges hos 
F R U 0 l- S’E N. 

W W.20. st. Dass-mo. BJ 
PKlS 25c. 

Ptu Olsens salve or udmekket tot 
htnnsisrias dyldim anlo Mar. eczemt, 
Skjmgtsz snam bryscvottek og alle II- 
slro h-- «zsg(iomnke. 

T .(»nhv«r. sum jndsendek IS centsi 
FrinI«I-rk·.-r. vjl vi sendc Sillven krit. 

Tcn hemmte Ideal 

Brod Mafkinc 
er vel text-! i Januari- 

Enhver Ouømodcr 

hat Brug for en. 

Koftkt tun JLW 
Agcnter sciflce. 

Smd 82 met-s Jlumszs Urter 

til 

II. P. Eli-from F co» 
I-i?(-1-;U«IAve-.. (·II (·A(;() 

Danmarks Kutt. 
Størrelse Bis-»Es Tommer. Trykt 

i forslellige Farver, vifer klart Jem- 
baner, Byer, Siøbstckder oq Flækk:r, 
samt ollc betydeligere Lands-Weh stor- 
rc Gaume og Ritter. 

Tilfendeg pna en Pupirrulle portu- 
frit for 45 Cth 

Danish Luth. Publ. sinnst-. 
Plain Neb- 

Symaskiner.« 
Billigc Vriser. 

,,Danfkerm« Nr. I. 

Pisis: 810.7.—J. 

Godc Mafkincr. 
Vi ier dg i Stand iil at dringe vote 

Læfere nogle fpccielle Tilbiid paa sprfte 
Klasseg Synmfkiner, i Følge en Kon- 

trakt, vi bar nied Fabrikanten af en af 
de bedstc Eyiimslincr, der fabriietes. 

»Taiiskckcn« Nr. 1 er ialle Maa- 

der en god, folid dg billig Symastine. 
Den sur l)iniigt, uden Sini, hat 4 

Sinne-r og er af nyeiie Konstruktion. 
Der give-Z 1» Akus Garanti paa Ma- 

siiiieii. Ein-der Kølixr vil blive fuldt 
iilfredö ined cn fanden Ei)ii:c«siine, og 

siulde den iiic dirrc nlsredåstillende, 
kan den iildagcsmdisz 

«Taiifkci«eii« Nr. 2 er absolut den bedfie Syinafiinc, der fiibriteres, dg 
kan innale iig nied lnilien som helft Musiine til langt højere Pris. Den bat 
tillige den Fordcl ins-n for ,Tanfteren« Nr. 1, at den Inn lukiess ned. 

Tiæar ejdet iidføregs, efter Kødcrens Ønfke, entcn i Eg ellei Valnsddcmr. 
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,,Danskcten« Nr. 2. Pris: 818.75- 
Vi sial gerne befvare alle Sporgsmaal med Henfyn til digse Mastiner og 

give Dplysninget frit. Striv tun til os og vi vil give nærmetc Fortlaring. 
Beløbet bebt-S sendt med Bestillingen. 

Til ovennævnte Prifer man Købrren lægge Fragten til deteS nærmeste 
Jernbanestntton, Fragteu er 9.'- tiguts for hver ZW Mit og betales ved 
Modtagelsen. 

Til faadanne, fom mulig tænke, at vi itke lan levere Mastiner til de 
nævnte Prifer, stal bemerktes, at enhtser Kober-, som ikte siulde finde Masti- 
nerne i enlwer Henseende sum besitevne, kan sent-e dem tilbage, og vi stal 
øjeblitkelig returnere det betalte BelIb samt Udlæg for Fragt etc. 

Ætbsdigft 
Danish Luth. Publ. Housc. 

Adr. «Vanikeren«, Vlair, Nebr. 


