
Fitmaets Chef. 
J. Truitt-Bishop. 

En as de ynglste Folt i det store» 
Firma Lin-Netz Fe Jena« havde net- 

pp tilbmgt et uhyggeligf Knartcr in 

de i Chefens private Kontor. Mr. 

Lindlnv sad i sin Sto; og betragtede 
Syndeten ftrengt, medensks Forretnim 
geng gamle Kassetet ftod veo Pul- 
ten, stiv og højtidelig som en Stotte, 
med visse tomspromitterende Papiret 
i Haanden. 

»Der er formodentlig intet at Fige 
til Deres Forfvar«, fagde Thesen 
argerlig over den unge Monds ded- 

holdende Tavshed. Han hast-de Ord« 
for at være ubarmhiektig streng over-; 

for enhver Forfeelfr. »Men bar Tel 
Held noget at sige, Grahatn?« 

Den unge Mund sad ubevægelig 
med Hatten i Haanden og bojet Ho-i 
vev. » 

,,Jngen Ting, Sir«, sparede han. 
»Tet er sørgeligt«, vedblev Mr. 

Lindley tolsdi. »at en ung Mand, fom 
nsetsop flal begnnde paa Livet, og som 
hat te bedste Udsigter til at komme 

frem, ital iødelægge sine Chancer ved 

!igefrem11ætlighed. J vor Form- 
ning tan De ikte blive langen-, og 
det er vel vderft toivlsomt, om Te 
kan finde anden Bestæftigelse her i 
Byen Vil De nu gaa insd i Mk. 
Ssayers Kontor og udarbejde en For- 
tegnelse over alle deForretninger,som 
er gaaet igennem Detes Handet i 
den forløbne Uge. Devpaa vil han 
udbet-ale Dem det lille BeløbDe end- 
nu hat tilgode, og De kan goa. J 
Bettagtning af Detes Ungdom stal 
vi lade Naade gaa for Ret og itte 
melde Sagen til Politiet.'« 

Den unge Mund løftede Hovedet 
og saa bedksvet paa sin Chef. 

»Jeg vil betale det tilbage«, mum- 

Xede han sonder-knqu 
Den graahaarede Mund i Kontor- 

ftolen smilede bittert. 

,,Naar unge Mænd begyndet at 

stjæle«, sagde han starpt, »dil de al: 
tid betale det til-hage; men jeg har al- 
drig lendt en eneste, som virtelig hat 
gjott det.« 

Den unge Grcham fer ti-lbage, 
sorn om den anden havde staaet ham i 

Ansigtet, og uden et Qtd reiste han 
stg cg fulgte Kasfereren nd of Va- 
relset sog ind i det lille Kontdr i den 
modsatte Ende af Bygningen. 

Chefen forlvd ogsaa sit Kontor. 

Han tog Hatten paa og gik ud for at 

spise Frokost. Det var itte hans sied- 
vanlige Frotostttd enden-; men han 
tabte Humor-et over den tedelige Hi- 
storie, saa at han itte lunde arbejde. 
Den unge Graham havde gjort Ind- 
ttyk af at Væte en besteden og paa- 
passelig Fyr, men Mr.Lindley havde 
altid fyntes godt om ham og var nu, 
som timeligt kunde verre, dybt rystet 
ved at opdage, at han virtelig havde 
gjvrt sig styldig i et Tyveri. 

Ved Dsren stod en gammel Kone 
med en Kurv Paa» Armen. Havde dei 
Met en almindelig Tiggetste, vil- 
de han have stutket et Pengestykle til 
hende og gaaet sin Vej, men det var 

en ældre Bondetone, ssom tydelig 
havde tlædt sig i sin bedste Stads i 
Anledning af Bybespgei. Hendes 
flidte, ftosppede Silkevanter vakte 

gamle Minder til Live hos ham. 
Hun faa’ uvis paa Stsiltet med de 
state Guldbogftcwer over Deren, og 
han vil-de netop siynde sig forbt, da 

hun tiltalte hom. 
»Jeg set, at jeg er kommen til det 

rigtige Sted", sagde hun vg smilede 
spendet »Betjenten vtfte mig Beim-. 
Arbede De ogfaa her? Man De sige 
mig, om Bennie Gutan er her?« 

Mk. Lindley betænkte sig lidi. 
«Bil De snakle nnd heim-L« spars- 

te han endelig eftet en We. han 
vtlde tkke tiqu for sig selb, at ban 
fees-sie at vinde Tit-, men« han give- 

l- —- 

de det alligeveL Den gamle Kone 
saa· spendet paa hom. 

»Jeg er annies Mo’r«, fagde hun 
og smilte si«olt. 

»Hvordan stulde han faa hende 
bort nu straks — og hvordan kunde 
det undgaas, at hun sit Sandheden 
at vide andet Sie-th« 

Mr.Lindley bavde ganske glemts sm 
kzwkost Hcm hvistedk til en af Kon- 

Itoristetnh fom sind i Nævhedem 
) »Sig til Sayers, at han stal be- 

1holde Gtaham hos sig, til jeg sendet 
"Bud.« 

Derpaa vendte han sig til den 

gnmle Kom: 

»Gtcrham et — et optaget netop 
nu«, fagde han. »Kom og sæt Dem i 
msit Knab-or en Stund, saa sial jeg 
sorge for, at De Lan snakke med hom, 
naat han blivet fri.« 

Hele Kontotet holdt ov med at ar- 

bejde for at stirre paa den højtidelige 
Chef, som spkte den gamle Kone md 
i sit vrivatc Kontor. Men Døren 
luktede sig eftet de to Stitkelser, der 
var itte mere at faa at vide. 

Den undrende Gæst vilde tage 
Plads. 

,,Nej, itte paa den Stol«, fagde 
lMk. Lindley hurtig — den unge 
Graham havde for et Lieblit stden 
siddet paa den samme Stol med Hat- 
ten i Haanden og bøjet Hoved Sag 
denne Stol —- dek er mindre Træl«, 
fagde han med en venlig Deltagelse 
ved Tanten om det Slag, fom man- 

ste ventede hende. Scet Kurven fr: 
Dem — den ser saa tung ud.« 

»Den er tung«, indrømmede hun 
lettet. »Jeg hat maattet bære den 

selv hele Tiden og maatte sidde med 
den paa Stødet i Kupen, for der et 

LEg i den. Jeg tæntte nemlig, at 
Bennie gerne Vilde have nogle friste 
Æg fra sit gamle Hjem De et itke 

fom de Æg, man faar i Byen.« 
»Hele Kurven et da vel itte fuld 

af Æg?« sputgte Fiemaets Chef med 

et Fotsøg paa« at vcete gemntliq. 
sont imidlettid faldt temmelig uhel: 
digt ud. Den gamle Kvnes Ansigt 
tittalte ham, og han gruede for den 

Sorg, der ventede heade, næsten som 
om det vat hans egen elftede Sen. 
der var kommen paa Afveje, og fom 
km Slaget siulde tamme ham felo 

»Nei, Iangt fra,« sagde hun mun- 

tert og lo af Glæde over, hvor rate 

Bennies Venner var —- han harde 
altid sitevet, at de var rate, og nu 

vkdste hun da, at hvett Ord var sandt. 
Hun tog Laaget af Kurven og be- 

gyndte at fremvife Herlighederne 
Her er tre Pund Sau-L og jeg hat 
kcetnet det fett-, et hjemmebagt Brod 
Han kan have det paa sit Ver-esse 
Maaste De kunde have Lyst til at 

smage lkdt pasu noget af det?« lagd( 
hun til og saa twhjektet op paa hom. 

,,Tat, feg ved not, at baasde Brode1 
og Smørtet er saa godt, som det tun 

vere, men nej Tal ——. nej, jeg kan 
ikke nu.« 

Den ovevlegne Fonetningsmand 
havde ingen hsfligere Talemaadei 
paa rede Hex-and 

l »An jo, smag lidt, faa ftal Te 
preve, hvor godt det er,« nsdede hun 
»Nat- ja, hvis De itte vil spise noge1 
un ——- og det er kanste heller ittt 

rigtigt her spaa Kontoret«, tilfsjedt 
hu«n pg faa stg engsteligt omtring — 

,,men hvis De svil komme op paa Ben- 
nteg Vctelse i Akten og smage pas 
lkdt hjemmelavet Syltetti. ssom jex 
hat taiget med, vilde De gste micz 
Osaka glad.« 

Mk. Lindley mmnlede noget —- hat 
vkdfte itke selv, hvad det vat. D( 
gamle, medtagne Arbeidsheeefdeh 
san rodede om mellem Kurvenö Jud- 
hpkd, hat-de wrt ham i hanö indetstt 
Seel. 

»Jeg vil overrasste Benu-ie,« pas- 
simde hun videte. »Don ved iltc 
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en Gang, at jeg hat tcentt paa at 
komme! Ze, her er et Sie-ei jeg hat 
stritlet til ha1n, og sont han stal 
beuge, naar det dliver loldt, Da der 

liang en Lage — Frugttage —- fom 
Vor vaere add, for alt det, der cr 

beugt til den, er Zorftellasses, og en 

Frugttage er aldrig i mit Liv knis- 

lyttedeg er mig. De stal sandelig 
bade lidt as den nied hjem til Teres 
diene og Vorn. Maasle dar Te en 

Treng· Han vil synes om den. 

Bennie fixier, at innen Tina er saa 
gadt sgm min Fruatlage.« 

Han sagte at hindre hende i det. 
men hun bavde allekede taget en 

Knio op af Kutven og staaret et stou 
Etnlle af Hagen. Nu pattede hun 
det ind og lagde det hen til dam. 

»Jea lagde en Kniv ned i Kutvem 
fcse jea vidfte, at Bennie vilde smage 
paa Augen« strats han faa den« og 
jeg vilde ilte, han siulde bebe-de at 

vente, til jeg sit hentet en Kniv i 
Kettenet,« vedblev hun. »Jeg er saa 
glad over, at J alleianimen fynes saa 
aodt am Bennie. Men han et ogsaa 
en slinl Trenn. Han last sieevel og 
fortalt mig, hvoe elstvasrdiae J ai-'e- 

iamnten Var mod ham s— oa bis-steil 
dvatig sca cedel Mand, han inne3, 
Me. Lindlev er. Gid Te lunIe 

bjælpe mig til at faa et Glimt at se 
as Me. Lindlen, iør jea aaar.« 

»Jeg er Mr. Lindley,« sagde Che- 
fen i en halvt forlegen Tone. 

»Nei, book jeg var heldig, at zeg 
traf Dein føesC udbrød ksnn,idet. han 
kalte hatn sin haarde Aebejdsnekve 
Da gav sham et hjeeteligt Haandtetih 

,,Det var laamcend et Held for 
Bennie, at ban lom ber«, sagde hun 
lidt eftek og tsoerede Øjnenr. »Der dil 
flsive en flink Mand af bam nu, naar 

ban ee has Dem, det er jeg sitter paa. 
Dei beendet ilte hvee Dag, at en 

Dtena er saa lnltelia at saa en laa- 
dan Plads —- og saa san en faadan 
Mand til Lceeemestee. Jea hat sagt 
tilVennie. at det naesten vat, iom orn 

han havde faaet sin egen Fa’r tiis 

dage. Og Bennie et saadan en god 
Dtena! Hvig feg baee fortalte Dem. 
hvor flink den Drena bar vceeet inod 

mia da sine Zoftre derhjemme! Tet 
hat itle væeet en Maaned, at han 
itte hat iendt os Penae. Jeg hat 
iaamcend været bange for,at ban bat 
maattet spinke og spare for sig se1v. 
Og i fottige Maaned, da Banne-bli- 
gationen forfaldt, teoede vi saa sil- 
tert, at di flulde miste Gaarden, 
men altueat vaa Klotteflet tom de 

290Dollaks, fomDe havde laant hain 
—- eg ieg og Pigebsenene vi satte as 

ned cg geced næsten Øjnene ud ai 
Gliede over, at de ilte flulde tage vort 
lille Hjem fra os. Hekefter slal rsi 
not klare og —« 

»De — de 200 Dollats —« stam- 
mede Me. Lindley. 

»Ja, del var saa pant af Dem n 

laane bam de Psenge«, sagde den 

gsamle Kone, medens Taaeerne denn- 
pede ned pag Bennies Uldstcetf, sont 
hun holdt i Haanden. »Hvis han 
shavde spuegt mig sooft-, havde jeg 
naturligvis sagt, at han itle stulde 
laane, og havde ladet Gaarden gaaH 
Panteobligationen steivee sig fesai 
Bennies FadersTid, da han en Gang! 
maatte hjælpe en Ven ud af en sleml 
Knibe for mange Aar stden —- nie-n; 
vi havde ellees aldkig laant noget, 
itte saa meget sum en Kop Mel af en 

Nahm Det, fom vi itte hat tunnet 
detale for, hat vi tlkaeet os uden. 
Det hat Bentrie ogsaa altid lcert, 
vg jeg ded. at det maatte falde ham 
vanssteligt at bede Dem mn et Laan. 

Ltnen han var vel neesten rent ude af 
sig selv ·ved Tanten am, at feg cg 
hans Skstre stulde miste dort Hiern, 
tænlee jeg. Men vi stal allefannnen 
arbejde paa at betale tillyage. Det vil 
kaufte tage lidt længere T:id, end De 
synes, det bnede; men di slal betale. 
De behsver itte at være md for an- 

det.'« 
« 

Den taweligr. gamle Bondetone 
med det solbtcendte Ansigt, der lyste 
af Ærlighed, faa’ teolyjeetet paa Fik- 
maets Chef, som sad gansle stille Ig 
stittede paa Kagestytlet paa Pulten 
fortan fig, indtil anene duggedes, 
iaa han maatte tsree Brillernr. Ef- 
tee at have siddet en Stund ligesom 
uvij em, hvad shan stulde Here, trut- 
tede han paa Motten, og en Bettent 
viste sig. 

»,Wa bed Geaham tamtne her lud-« 
Den singe-Mund kont, Antigtet saa’ 

forgeeemmet og gammelt nd, og da: 
htm sie øie spaq den gamie neues 
seyen sprang vp med et heueylt Ud- 
beut-, vallede han ttlbage need-Deren, 
list-leg dg stclsvede i alle Lemmer. 

»Mm", kagde Mk Lindley 

l— 

hurtigt, inden den and-en iunde sige 
et Ord —- han talte paa en ter, for- 
retningsrncessig Munde, men Stem- 
men ftælvede lin — »Gralmkn. 
Deres Mo’r oq jeg har kalt samtnen 
om de 200 Dollars, fom jeg laante 
Dem. Og nu snsker jeg, at hun af 
min Mund stal here, at vi ilke alene 

mener. at De er en paalidelig Mand, 
men at di ogfaa bereitet altid vil hu- 
ve den ftørfte Tillid til Dem-' 

Her fvigtede Mr. Lindlens Stem- 
Ine, og den unge Graham glemte sig 
i den Grad, at han lastede sig pag 
Kncr sog gemte Hovedet i sin Moder-:- 
Skød som en lille Dreng. De haar- 
de, gamleHænder, som llappede Son- 
nens .Hooed, tog faa mildt og var- 

fomt, fern om de havde vceret de Ewi- 
deste og blødeste Domehcender. 

»Hu er store Chancer for en ung 
Mand, som vifer ftg at Mc vor Til- 
lid vcrrdig«, vedblev Lindly, idet han 
klarede sin Hals. »Og selv om en 

Dreng begaar en Forfeelse —- der 

hænder jo somme T«ider, ved De, Hr. 
Grabam —- saa kan han jo gøre Fei- 
len god igen, begynde fra nyt af og 
blive baode en herberlig og en dygtig 
Mand.« 

Kncrgten ryftede over hele Legemet. 
men lsftede ikke Hovedet, og han saa’ 
derfor ikke, at Mk. Lindleys Ansigt 
hasvde faaet et faa mildt Udtryk, at 
ikte en Gang hans bebste Venner vit- 
de have ten-di hatn igen. 

»Bi! De ilke lige saa gerne oberh- 
de mig Kurven og Skcerfet og det 
hele«, fagde han med sit mest din- 
dende SmiL »Jeg vilde sple mig 
meget smigret, hvis De vilde —- sog 
desuden agter jeg at lade Dem tage 
denne unge Mond med Dem hjem en 

Uges Tit-, for at han kan hvile nd 
vg leere sin Moder rigttg at tende. 
Naar han kommer tilbage, ssal han 
finde Skærfet hangende over km 
Pult. Jeg teurer-, det vil viere for- 
nuftigt at lade det blive hcengende 
der oq bver Dag minde ham om hans 
Mo’r. Dei er heldigt for en Søn 
at tcente rigtig ofte paa sin Mo’r." 

Ta Mr. Sayerg en Stunb efter 
tom ind, fo«r han beftyktet tilbage 
vers at se fm Chef, der i Personolejs 
Øjne var Jndbegtebet as alt torrett 

og bojtideligl, sidbe i Kontos-et og 
stære Ftugttage af med en Papitkniv 
og spife uden at bryde sig om,at hans 
Zer var mistcentellg sugtige, ca 
at llare Draabet undertiden samlete 
sig der og tullede neb over hans Kin- 
der. 

,,Vars’god, Sayeks«, fagde Ehe- 
fen. »Ein-, gammel Frugttage, ladet 
paa Landet. Jeg hat ogsaa boet paa 
Land-et i min Barndom Hok, Sa- 
vers, vi oil lade Naade gaa for Rot 
med den unge Gtahamx han tan be- 
holde sin Post. Forsyn Dem med Ka- 
ge — den et udmcertet. Gib min 
Sen itte var reist til Universitetet nu, 
Den vilde sittert have fmagt ham.'« 

Og Sayets tog sig et ftvkt Styl- 
le Lage og ftirtede forvirret og user- 
staaende paa Firma-is Chef. 

Hos Fru Eutir. 
CErit Lie.) 

Dei et en taaget sen Eftermiddag 
paa de ydte Boulevarder. Eos-blas- 
fene siimm i Baden, som blinket hen 
over Asfalten 

Jeg hat spurgt mig ftem fta Gabe 
til Gabe, til jeg ontsider staat het- 
ude i en of Parifk Udkanter, the 
Bebyggelsen er tarvelig, og Ptckget af 

.Arbejderforstaden tydelig trckder 
»frem. 

Endelig, der er det: et enetages 
jHus med bestehen «-Opgang. Jeg gaat 
«ind og ringer paa- 

En Pige luttet op, og jeg leverer 
mit Kett- 

»Jeg et selv Fru Curie,« siger hun 
rned en let, fremmed Alcent. 

Jdet hnn aabnet Deren til Stuen, 
jfokdet Lampelyfet over hende, og jeg 
’forstaat, at jeg virtelig kunde tage 
Fejl af henber Den merke, enkle 
Kjole med Forklædet giver virkelig i 
sprste Øjeblit Jndtryk af en P-ige. 
Men det fvinder fttats, nsaar hun be- 
gynder at tale: De brune Der spit- 
let saa levende og intelligente, fom 
de tun got det, hvor de givet Udtryk 
for noget mere end Has- og Ketten- 
ailiggender. 

! »Bei er vel Nobelpkcemien?« spor- 
iger hun leende, idet hun peget hen 
jpasa en SM. »Jeg stal sige Dem, 
Hjeg hat formelig meet belefket as 
’Journalister i denne Tid — og bet et 

Isaa underligt for mig, som ille er 

vant til den Steigt De sperger og 
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graver om alting. Tet er, som om 

Væggene rives ned onitring mig, on 
der lommer en scor Luftning ind i 

Ztuerne. Dei er ligesom sorbi III-ed 

Husfreden.« 
Fru Eurie taler rapt og ruller paa 

R«erne, som Rusierne pleiet 
»Da De er polfk af For-fel, Feue?« 
»Je-g er født 1867 i Warfchom. 

Mine Forcrldre er polsie. Mit Pice» 
navn er Ssllodowsti. Nu kalder jeq 
mig Fru Stlodotvsli Curie. 18 Aar 

gammel tog jeg Lærerindeelsamen og 
blev Gouvernante hos en Familie ude 

vaa Landet. Men i Begyndelfen nf 
90-Aarene tunse jeg itle længer mod- 
ftaa min Lyft —- ja, jeg tan gerne 
sige Trang efter at ofre mig for de 

naturvidenstabelige Studier, og iaa 
rejste jeg resolut til Paris-, bvor jeg( 
fulgte de forsiellige Forelcesninger --— 

og traf bekundet min vordendeMand. 
Under hans Vejledning ftuderede jesg 
videre og tog efter nogle Aars For- 
løb Aandidsatetsamen llden dette 
vilde jeg ille knnne have opnaaet den. 
ofsicielle Stilling, som jeg nu hat« 
— jeg er Lærerinde ved Ecole nor- 

male fuverieure i Sevres.« 
»Vi( De ogsaa for Fremtioen. 

fortsætte som Lærerinde? Jeg me- 

ner nu efter Modtagelsen af Nebel- 
præmien?« 

»Im jeg vil fortiætte!« Fru Curie 
ncrften flog Hwnderne samtnen. »Ja 
vist vil jeg det. De maa vide, de 

Penge tunde itte falde heldigere. Tet 
bar loftet os ftore Udlcrg at drive 
vore Etsperimenter —- og vi hat ille 
hakt Right-m at pfe af, det lan jeq 
forsitre Dem!« 

Jeg lastede i det samme et Blit 
vaa Værelset. Det var uden nogen 
sotn helft Lutfus — ganste som 
fransle Borgersaloner plejer at viere 

mev et Uhr paa Kaminen vg stive, 
tedelige Mobler langs Væggene. 

»F 1895 blev jeg gift, og i vort 

Ægteflab hat vi et Barn, en 6-Aar«g 

gammel Pige. De forstaar, jeg bar 
itte ineget at fortcelle om mit Liv. 
Dei byder paa lidet af Interesse. 
Alt» hoad jeg har levet, har jeg levet 
i min Videnflab —- og der tunde jcg 
not fortælle Dem et og anbet. Men 
Aviserne har jo fvrlcengst bereitet riet 
vigtigs1e. 

»Naar dultede Jdeen til Deres sto- 
re Opsindelse fsrst op hos Dem- 
Frue?« 

Hun lo hen for fig. 
»Bei er saa vansieligt, for itte et 

sige umuligt at svare paa. Tror De. 
at for Etsccnpel en Digter tan rede- 

gøre for en as sine Bogers Oprindel- 
fe? Hvav min Mond og mig 
angaar, faa er jo Sammenhangen 
den, at Ntntgeky sont De ded, i 1893 

apvagede sine »Straaler". Kott 
Tid efter uvvidedes denne OpdageLs 
se, idet Medlem af Jnftitutet, Mr. 
H. Becquetel, opfandt et Stof, et 
saataldet Uranium, fom adstiller frg 
fra Rtntgenstraalerne deri, at det 
henter sin Straalelraft — sin Ener- 
gi —- itte fra et andet Stuf eller Le- 
geme, men fra en for Øjet og vor 

Jagttagelse fremmed og ufynlig Kil- 
de. J 1898 var saa min Mond og 
jeg faa hellvige end yderligere at 

»udvipe« denne Opdagelse, idet vi 
fandt Radiuniöstosseh sont er umke- 

lig mere virtsomt. Men det kostet 
Penge. hele Nobelpreemien vil neiten 
medgaa til at usdvinde bare et eneste 
Gram.« 

»Mir det itte nndetligt for Dem 
svm ung Dame at give Dem af med 
at dyrle videnltabelige Studier her 
i Franlrig, hvor msan jo ille er vant 
til, at Damer .« 

,,huft, jeg er Polatinde«, svaeede 
hun, »vi er bunte til at gere, hvad 
vi vil; og scra traf ieg hurtig min 
Mand, lom hjalp mlg i et og alt.« 

»Mu- De ovetrastet, da De sit at 
Me, at Nothelpreemien var bleven 
Dem tilbeltf« 

»JSA DAVVS jO høkl en Fuak fmkqe 
Um den Ting, saa det kom ikte »Tai 
kxext vludfeligi. Men naturljgotsz 
blev jkg Wen-after Min Mond ««.: 

jeg band-e jo ikke dromt om den Ære 
—— --— Nu taler og sirioer jo Alver- 
den om os, faa jeg næften geneter 
mig. ved at gaa Ud paa Gaben. Tcenk 

Dem-» her bar vi lcvet i kctte sam:.·«: 
Jus i R Aar « lige siden di qifteke 
og — oc( her var faa qodt cq freveligt. 
— Nu foler jeg det, fom det pludseli.x 
var bleven til et Glaghus, book alle 

tun kigqe sind. Men alligeveL Det u 

cndnu saa not, at jeg enbnu gribksk 
mig i at fvsrge, om det hele Vikkeliq 
er sandt, ellet om jeg drommer --« 

Vor Samtale blev her afbrudt, idet 
Det ringede i Entreen. Jeg reiste mjg 
og tog Assked. 

citat-s for wage Mand! 
Elektrisk sslte krit. 

Dei Unfug-te stu- i Verse-h 
For at nvettere Vukeleksey Eis-clle Belt- 

oi itsdsmse dem alle sit-den Vnsor ele- et 

u emth sendet vl enbvesh sum ern-n et 
derUL et ei Muse Ins-sites also-Ihn uden ’t1 
cl» tut Mochi-Lemn- 

Dette ist et vol-et Tillsnd us et Zion-It Fik- 
aut. send jagen Neuge; der fis-site hielte et 

not-tilgen Gove. 
Mensle De Lin-knist. et tnkt ns nec- 

Ilimet. Its-files og nehm-. but mit-tot Uns- 
dommens Glis-de- og blivekk for Iicllikx cum- 
tmsL lidek De as Ryxsmektenslsml U For- 

døkelms niblmlltunsøsunnek nk H- tnrt Il 
! peinli- as etneuilen RAE-H cls sum De 

Islive hell-ke- et vecl sit bkuse convey Flec- 
trir bel, 

Yl vest. m- 1)e vll Min- hesllmstlct us im- 

bekqles wirt sitt-Its- Ul andres-. ou nisalecseg vil 
H blin- erstattet fuk wikt frivilllges Nil-tec- 

Vi mem- netnp hvml ri si ek. send »I- De- 
tes Nov-« oH AJ »Don- med minnt-»kr· o- 
bskltet vll b ve sendt Dem Instit-. 

IERSBY sPEclAL TY. c0., 
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IchNDEK. 
sOM LIDEK 

Si XVI-ide- sein-unte. 
ltnn liebt-n le sei-« seh- 
mtsd UmnmeLil -. blau 
missen-let cis-O- strebte 

--. — s- pmi ele might-ebne Dele. 

IF det mit-non bvacl in en Jan-Eile ss 
ersieh-. anvendt imlvem sk. Inn sen-. 
For Futka 08 Witwe-lde sie-wendet 

man stg til 
In. K. D. Futter- Detkoit. Nich- 

Vaar- so«mmor- 
Lvstrajser 

fort-Last nu missl Je Impuls-re »g- 
hurtlxxuemie Dis-umkle Ums- 

reinli- 

Amsrioan-, 
Dominions o- 

Whito Star Linie-n 
De, sum »Im-ke- at tmsksge tlcst gam- 

lk- 1,-in(1, gis-It klogt i pr. umgaaendo 
at tilskrjvks disse- 1«iuicsrs Humor sur 

Ekskukslonspkokksm. hvilksst tilmke 
tue-J l'risls"ste. l)ampskibsljstk« o. s. v· 

straks ins-enden fru. 
Da Prisen pas Zde Klasse km Jet- 

gismlp Land or ums-it, ttlsk)·1»ls«s(lis» 
Som ague at Ist-sage sammt-. til Ana- 

rest at kobe lieturbillcsh 

Um met-mon- Ulslysnjnget litt-kris- 

PKANcls c. BKOWN 
VII-m FAM. mit-Nr 

90 W. Durham St» chiusm lll. 

"-ou-cv« fiv- Ins-« 

TAKS THE WAIAIII 

snsuflouss 
THE III-f UIS 

Tllk Wohl-MS Ftlll 
IAII Isfssscs 

»An-N E. Roma-is 
Gen.A-t. kais-. l)ept.. 0msbs. Neb- 


