
Der er mange, Mage. 
Chr. Rächst-M. 

Mindks du, hvor Modets Mund 
hat dig ftp-Esset stark og fund, 
hvor hun hyggst om sin Dreng, 
stemte milvt hver Hjettestreng. »s- 

Ak, men dser er mange, mange, 
som i Barnehavens Gange 
tun sik Tidfelsiik, 
tun hat lcett at vckke bange 
for en Drankets Blit. 

Mindes du« da syg du laa, 
Modus Haand du kund-e nan! 

Lægedom blev Bamet takt, 
Kæklialked holdt Nattevagt. —- 

Ak, men der er.mange, mange, 
som i Kanne, kolbi, trange 
selv sig støtte man, 
og i Nætterne be lange 
vaelter sig paa Strau. 

Minbes du, da fjrfte Gang 
Moder sog dig paa sit Fang, 
last-te dig det »Fab« vor«, 
du vil evig takte for. — 

At, men der er mange, mange, 
som tun hyrie fwggc Sange, 
Eber-, Løgn og Straal; 
Born, hvem Bøn og Salmeklange 
er som fremmed Maal. 

Kan du maale op i Sum 
Barnehjemmefs Hjetterum2 
Hms ej som Klokkelyd 
sent i Høst af Ojemmets Frde 
At, men der er Smaafolt mange, 
som af Danmarts rige Vange 
tun sit Mofegrund — 

bar den Abs-, saa var de svarge 
Kernm aldrig fund. 

—- 

Du, som selv hat haft et Hjem, 
led de arme Smaafolk frem! 
Bid dit Hinte, got det stott. 
til for dem du lidt hat gjort! 
Riv dem ud af Gydens Hæke, 
fød vern, vakm dem, lad dem leere, 
hvad et Hjem dog er! — 

Hjcklp dem til en Gang at vcere 

aode MennesierL 

r 
( 

l 
-·- «- 

Mcnncsiciagt i Voerncs 
Land. 

Tet ftete en Aften i fokrine Man- 
ned, on det sormit i tldtnnten of en 

engclst Felttcjr tast veb Lenngefriftn 
ten-J Vesmmsnse 

T engetfte Mil nicsd Nord imd de 
cnnclite Treppen Amntknrdc, on to 
Mit ntozi End m: (-,«-:i-.ek.11« Freudig 
.Hovcdtorpi;s. 

Sthnterafrelin—.«.,en, for-i Der lksrr er 

Tal-: Om, vxtr en tsftndron Lansmercr. 
tfhefin inic Max-rann Lord Les-wich 
men Den Mann, sgm havdsc stumm-an- 
Dcen i Ilotnntcn sif Lejrcn, hvor ct 
anzietelt stati, Var Ecrkicnt Bradim 

Hnn itod nctop nich en Pibe i Mun- 
den on Inmiftrede rsen lnnne Siicrttc 
Zinnen fmn i Etriktgnnn toni ridende 
nede im Flochk lirmr de hnvbe Dnnbct 
bete-J Heim 

»V«Itassn Eckncnti« sinkt en Stein-ne 
plndfelig bzg red inni. Tscj er en af 
Estnbrcsnenszs Negm en Hammel, bind- 
lmaret Kasse-L fom itte er isprt andet 
end et Var lasede Anna-den 

»Noc:?« spørger Sergentm 
»Den Boermnnd Vil tnle nied Mag- 

sn Sergent.« 
»Wind vil han nn Z« 
»Ved itte.« 
»Ach ham san holde Fickft.« 
»Ham itte holde KæfL Masse Set- 

gent.« 
,,Saa bring hain drehen, san stal 

jeg fnatte med ham.« 
Negeren git og kotn et Øjeblit efter 

tilbage med Jungen. Denne var en 

hsj, mager, ung Mand, blond med 
hatte Trcet og ined et stott, lyst Juw- 
stæg. Han var klcedt i Boernes »Na- 
tionaldeagt«: den brede Filthat, den 
gkpnne Jagtftatte og de høje Streite- 
stsvler. 

,,Hvad er det, De hedder?« spnrgte 
Sergenten, da Zangen var kommet mer 
not. 

,,Pieter Joubert!« fagde Fangen. 
»Nati! —- Sergenten faa op og ned 

ad ham —- et De i Familie med ham, 
Generalen?« 

«Vi et alle lidt i Familie med hock- 
nndre i dette Land,« svarede Fangen 
undvigende. 

« 

,,Naa! — hvad et det sac, De vil?« 
»Jeg vil blot tilbage til min Farin.«« 
»Er De gal?« 
«Blvt et Par Dages Tib, san stal 

jeg indfinde mig igen.« — 

»Im ttor min —« 

»Min Kone er syg, He. Sergent. 
Der er itte et Mennesie hjemme uden 
heut-e Kan De itke lade mig gan? 
Jeg er itte nogen Spion.« 

Sergentens Ansigt blev noget min- 
; dre barst, men han sagde fort- 

»Ja, det man Generalen afgprr. J 
,Motgen sendet vi Dem til hom. De 
er blevet fanget, medens De vati 
zFæed med at udspejde vote BeVeegel- 
IJee.« 

,»Ieg var uden Vaaben. Og jeg 

bktde Hei se, om De pg Dei-es Jolt 
sog Beer mod mit Hus.« 

.,« , det kommer ikke mig ved « 

»Men, Or. Sergewi min Kone er 

alenr. Alene oppe i Bjsergene, og der 
er ingen Naboer, som kan se til hende. 
Hun er rsed at skulle have et Baru. —- 

De kcm ikke mene, at hun siulre vcere 

alene ien saadsan Tib! Jeg mea, jeg 
stal notwending være beri« 

»Kat! ier lade sig gøre2« 
Fangem fom var helt bieg, og hvis 

Øjne stirtede feheragtigt pa den uni- 
formerede, fjendtlige Underossicer, sag-· 
de nn: 

,,Hvis De vil lade min gan, stal jeg 
opkalde Bat-net efter Dem." 

Oan udtalte disse Ord, som om hnn 
tilbød en Bestikkelse af umaadelig 

iVærdi. 
l »Men sæt nu, det blev en Pige,« 
Ifaqve Sergenten med et halvt Smil. 
J »Lige megsetk Vi vil alligevel op- 

kalde hende efter Dem. Hvad hedker 
De?« 

»Abraham,« sagde Setgenten fort, 
,,Abrabam Bradley. Men det kcm alt- 
sammeu ikke nytte Unget. Jeg lan 
ikke lade Dem gaa, og det kan -Ossice- 
rerne heller ikte « 

»Blot for en Dag?« 
»Im for et Minut, « sagde Sergen- 

t·.en »Deres Kone komme-.- sig not. 
Tænk Die heller paa Dem selv. Og nu 

tilbage til Der-es Teit.« 
»Im man gan, og jeg gaar,« sagde 

Fangem idei hcm vendte sig om og 
fulgte med Negeren. 

Sementen saa lcknge efter ham og 
bestemte sig saa til akindskærpe Vogt- 
posterne i Nrcrheden af Fangeteltet den 
allersiørfte Opmærksomhed. 

I I I 

Klollen balvsire nceste Morgen blev 
Sergent Bkndley vællet ved den Mel- 
ding, at Fangen var flygtet. 

Jngen as Vogtposterne havde abset- 
deret noget migtænleligt, for en pa- 
truljerende Korporal havde sundet den 
gcnnle Regel-, som stulde passe Fan- 
gen« liggende ndensak Teltet i bevidst- 
les Tilstand og med et itle ufarligt 
Hnl i Hovedet. 

Vcd nsjere Uxtdscrspgelsc af Tcltet 
viste del sig, at den fangne Rai-r .-::r 

spart-Ist forspnndet. 
Diek forløb nn ille ti Minutter, før 

den oversttomtnanderende havde taget 
Beflutning om Sagen og Sergentl 
Bradley mcd 22 Lansenerer bog stg sad 
til Heft og galopperede over Engen 
Sangs Flnden ag henimod Bjetgcne, 
hoc-r den nnduegne Bote selv havde In- 

nieet, at lsnnsz Hus lan. 
lfftcrlmanten sont de ndzncerede VD 

ad Werks-eh lslcd Besen daarlinem Til 
sikst nnntte Setz-senken lade sine Folk 
stinkt af on les-d otte Mand blive tillvane 
need Hestene Selv fortsatte hnn til 
Nod-! anen als-ad med de einige —- 

letnltcst som i Beqnndelsen havde 
knarrt statlt interesse-rede i kenne Men- 
neskesnnL beznmdtc nn at stcelde over 
den StliplscdeL de maatte lrndle op ad. 
lsfterlsoanden sont Besvcrrliqbederne 
ste»q, sit de mere og mere Medlidenhed 
nxcd den gamle Regen fom Bocan hab-: 
te stanet Hodedet itu paa, inden ban 
rendte sin Ves. 

lSn nf dem soreslog Seraenten ligei 
frent, at de stulde slyde »den for-ban- 
dede Erstens lige san snart de san hum, 
ng da Bradley lort og godt sonde, at 
Manden stuldc bringes levende tilbane, 
for at Generalen selv tunde lade ham 
finde, hatte-» med almindelig Bifald 
den Bemærlning: 

»Javel, men en Revolver lan jo 
ogsaa gaa as as sig selv!« —- 

Pludselig standsede hele Etappen 
Lidt lcrngere op, statpt tegnet mod den 
klare Lust, stod en lille Hytte. 

,,Det er bebst at passe paa og gaa 
sagte,« hvislede Sergenten. »Han hat 
sagtens Bassen parat·« 

Langsomt bevægede Soldat-erne sig 
op imod Hufet. Der hartes ikle en 

Lyd detsra. De tom nærmeke og 
naertnere. Lansenererne havde deres 
store Rytterrevolvere i Haanden ag 
holdt sig beredt til at beuge dem sie- 
bliltelig. 

Endelig stod de deroppe, Sergenten 
rev Deren op, og han og 4-——5 af Sol- 
daterne trængte ind i den lade Stue. 

Fang-en var der. 
Han laa paa Knie ved Siden af en 

tarvelig Seng, paa hvilken der laa Lc 

l 

gene as en ung Moder og et Barn. 
Hans Blil stirtede paa den døde Kvtm 
des Ansigt —- han saa intet. han hskte 
intet. 

Forst da Sergenten lagde sin Haand 
paa hans Stuldet, saa han op, og saa 
tejste han sig langsomt. 

»Bei gjorde mig sokfastdelig ondt,« 
sagde han si-vt, «at jeg maatte slaa 
Negeten ihjel. Men J tan jo selv se, 
at jeg var nødt ttl at komme den« — 

Alten Timer estet, ded Solnedgang, 
blev ,,Boer-Splonen« Picter Joubert 
studt udensot General Ftenchs Leit. 

M hellt-etc en Jukiilelse t een Dun. 
dass Wams-se Wes wiss or Tu- 

syrup. vet bedste postemtddet tm Joches-. 
W ps 60 Gent-. 

Følgende Historie fortcelles af en 

Verr, fom i den nuvcerende sydafritans 
sie Kria flaffedse sig Adgang til Fjen- 
cons- Lcsir under Foregivende af at 
raste doviinni og forklædt soin Bisses 
trkrmmser for ut ndforste, hvorvidt en 
Ji Ztilliisa rsnr vel bevogtet eller ej. 

Thais-, da jsea var kommen indenfor 
Fjendcng Omrdade, lom cn Kammerj- 
trop sprænaende hen imod mig. Jeg 
var ilcrdi i scrdvanlige Vondetlæder og 
havde min Fiagfe paa Hingegen 

»Hm-si- flal De l)en?« raabte Løjts 
nanten, soin anførte Troppen, og ted 

»li·qe hen til mia. 
Her var den forste Prove. 
Alles Øjne Var rettede paa mig, da 

jeg tog min lille Tavle frem og strev 
derpaa: 

,,Jeg er døvstum Hvad onsler De?« 
Løjtnanten toa den og slrev som 

Sonn 
«Hvad er Deres Naon?« 
Jeg opgnv da mit Navn sont Tho- 

mas Dyte og sagde, at jeg haode Vater 
i Kassen, fom jeg oilde fælge til Sol- 
daterne. Officseren bad derefter om at 
faa mit Paö at se, og jeg oplyfte ham 
da om, at man havde stjaalct det fva 
mig nogle Dage sor, da jeg blev over- 

fald-en. Hin betragtede Inig misteenl- 
somt og gav mig Befaling til at gaa 
oideke. 

Lige foran mig saa jeg Lejren, og 
bagoed mig folgte Løjtnanten saa ncer, 
at jeg følte Hestens Puft i Ratten paa 
mig. 

Lidt efter blev jeg fort frem for den 
jourhavende Officer· 

»Hei- ek en Dooftuni, som mangler 
Pas«, sagde min Ledsager til en Offi- 
cer, der sad on stren. 

»Al! right,« fvarede denne uden at 
se op, og da Vagten lntlede Boten, 
vendte han sig halvt om imod inig og 
sagde: 

,,Gaa lidt udenfor, saa stal jeg fnart 
viere færdig.« 

Hang Tone var stodesløs og Befa- 
lingen saa naturlia, at jeg folte, book- 
ledes mine Mustler ufkioillig bevees 
gede sig for at eftertonime Opfordrin- 
gen. Havde jeg nu binre løftet Foden, 
vilde jeg have været forraadt. 

Men da jeg altsaa ille ajorde nagen 
Vevcegelse, begyndte han ftrats at spot- 
ae mig ud, on niedensts Tavlen gil 
frem o·a tilbage mellein os, lom en 

Kapier ind. Ossiceren dendte sig 
sit-als mod bain og fande: 

»He-r lkar vi fanet fat i en Tonstunu 
Jea findet det ret incrrteligL at noqen 
tun find-: paa at nixde sia til at vcere 

Liiszssetrcknnner i diLsfe Tiber. Han 
fixier, at l3an hir haft et Pas fra Vul- 
ler, og at man lxixr taJet bei fra binn, 
dsa lmn for ei Par Ida-Je siden dlev 
overfalden. Sei du, der er Blodp«et: 
ter vaa bang Arm.« « 

Han fagde det faa fissint, at bon 
nastin dar red at fanae min Jen dir 

alliaeocl pia min Post iq sai ins-eilen 
til liojre eller venstre. i 

Han toa nu Tavlen og fande, at je a 
lunde faa Lov til at aaa onilrina il 
Lejren on note Borretninaer til nccstel 
Vnat slnlde rnile ud,o-1 da afnide« 
Rapport til den jourhavende OfficeL 

Jeg fit mig lidt Frolost, folgte oini 

trent Halvparten af Var-erne, on Sol- 
daterne njorde ofte Lojer med mig. 
En Gang, da jeg laa paa Knæ foran 
Kassen, var der en, foni fnrede en 

Pistor af lige for Drei nf mig, men 

jeg var forberedt on rørte mia itle. 
Endelin stod jeg foran den omtnlte 
Stilling og fandt den meget daarlig 
besinttet· Kort efter tom en Pa- 
tronille o«a fotte niig til Generalen. 
J hans Telt Var flere Officerer for 
samlede.-Næppe havde jeg afgivet min 
Rapport, for en af dem, en Læge, be 
gyndte en halvt hvislende Samtale 
med Generalen. Jeg fotftod den gjaldt 
mig Efter en Stunds Forle 
sagde Generalen ganfte ligegyldigt til 
mig 

,,Scet dig ned og lad mig here, hvad? du hat at sige. « 

Lægen siigerede mig statpt, men jeg 
forandrede itte en Mine. 

»Sid ned!« tordnede Generalen. 
Jeg stittede ufra-vendt paa hans’ 

Sabel, som hang paa Teltstolpen, og 
rette Inig ilte, før han dreiede stg 
rundt i Stolen og gav mig Tegn til at 
komme nækmere. Jeg ratte ham das 
Tavlen og gentog min tidligere For-l 
tlaring af Passet. 

»Von- faa god at rette Tonnen! nd!« Jeg maatte bide Tenderne fam 
men for itte at eftertonime Opfordrin- 
gen. ——»Staa itte der og glo!« sandel 
han derpaa. Jeg kalte Tavlen fremi 
og streb: » 

,,Hvasd snstet Osiicekens Tror Of- 
siccren, at jeg er Descripti« 

»Jeg trot, du er en Bedraget,« sag- 
de Lægen yderlig foeatget, men de an—« 
dre lo af hans mtslyttede Fotspg paa 
at narte mig Sei-a bbev jeg fort i 

Arrest Der var en anden for mig, 
og jeg trot, at han var anbragt dek, 
for at faa mig til at rsbe mig. Da 
Deren var luttet eftet os, evm han henx 
til mtg og sagt-e: 

»Ja sau, hat de ogsaa fanget digI 
Sud kommer vi m! til at dø sam- 
IIIen!« 

»- cxinrke Jesxe til dank at jeg Var 
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Syma Einer-, 
Billägc Prisci- Godc Mafkincr 

LI; fu« Vs i Stand til at bringe vore 

Læfk.e1mlee fp·.ci-«lle Iilbud paa sprste 
Abs-Essi- cnrxznslinm i Folge en Kon- 

tmtt, Di In Irud Fab«i!cr!ten af en as 
la bei-»sic- Enmassi. cr, der fal)1il"eres. 

,,Tanst"c1·cu« Nr. 1 n- i alle Maa- 

trr en gov, sc»lid m billig Zynmslinr. 
Den syr hurtigL nie-J Expj, uan4 
Eluffkr og er as- :1«,cs«.-: katsjruktiom 
Der giveg 10 Aas-S Waumii pas Ma- 

stinen. Enlvcr Kober vil Islivc fuldt 
iilfreds med en sank-un Sl)s1s.nskine, og 

skuwe den itke rwre tilfrrdsstillende, 
kan den tilbagcfetkdkg· 

»Tm1ske!;-«-m« Nr. 2 er absxlrtt den bedstc Synmfkine, Excr sab:«itercs, og 
tat-. nmnle sisg mec- lwslken soxn helft Mafkine til langt liøjere Pris. Den hat 
tillizxe Den Awndkl fu«-n for ,Tunfkeren« Nr. 1, at den Inn tut-«ka nob. 

enjcn 1 Eg ellc V.1111:-:)«--t!·æ. 
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,,Taufkcrcn« RI. -. Pris: SMJJ 
Vi ital gerne besmrr alle Sporgsismuul mirs Hex inn 1 l Di.-se lchittnksr og 

qive Qui niman frii Eiriv tun til usJ o-« :,i Du Hm msrnxksixs ,;i:rk:aring. 
kliclobet bebe-H sendt med Veiiillingeik 

Til orieniixvnæ Prifer nma Koberm lægus Fruuwu til den-»F ncrmiestc 
Jcrntmneftiiiio-:, Fragt-u er Eis-'s Ueiitz for lmer Juki Mit « betaiez red 
Modmgeisen 

Til faadanxic, sont mulig Hostie-, n itte i in ltcvus Philiin tilde 
nwvme Priser, fCol hemmte-L at cum-es Kober, sont iikc skulkie finde Masti- 
uerne i ruhoer Omsekndc som besk:«cvue, kmi sende dsm Nil-sage, ou vi flai 
øjcbtiikelig returncre dct letalte Bkløb samt lldlæg for Fragt etc. 

ALrbøDigiI 
Danish Luth. Publ House. 

Adr. »Danskcren« , T Zlair, Jelnn 
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De Forcnedc Staters Krig mcd Spanien. 
« « 

og Samlige 
Kampc til Lands og til Bands 

Jndeholddr en 

.-·.: sman sENdnug as L«"de1æggelfen at Stagsiibet Maine-, Ficndtlighebemeki Ub- 
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TI; bun· suuxst stim- Sejer ved Manism den Iotale Ødclceggelse af den spanike ZHZ 
Fund-, um oannagm stumpeuc oed Sau Juan og El Cane1), Ove givelsen af 

" 

« 

Huicsxago o.i. v. Haku wies en fuld Beteming om de ipanskc Eksbringer i — 

Linsenfa, Tom as detg Kammer-, de Fettnetze Statetö Ssstag, o.f v. o. s. v. T 
III As Hon. Innres Maus-n Zwang, zionqresmand og forhcnvcrrcnde Sekrctæt i ZE- 
JJz De For-Ochs Staieksz Senat. lluder edvirkuing af J. Hampwn Moore Den X JJE bemerke Fokfattcr og Athorrespondk Forfyuet meo mange glimrende Jllu- 

snalmncr. 
F 

Eic««a11t »Ob«-thun Jan-J paa Faust og Eugelst. Nehmt Pkis tun sl·20. 
Lis-« s· 
s Vanish cum. pas-h Dense. « 

j- Blair, Nebe. F 
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