
Marokko-Mindck. 
Af P. A. Rosenberg. 

Ekønt Tanger ligger saa at sige 
paa Europas TierskeL er det Synd 
at sige, at den indlthrdes Forbin- 
delse er ideel eller blot nogenlunde 
anscændig. Paa en rcedsom Pan-e- 
jt·ude, uden Rahm, og medførende 
en yalv Sneg pjaltede Spanien- 
jatnt et Par Velklædte Arabere, 
drng jeg fra Cadix en tidlig Morgen 
i Zlntningen af M aj. Skønt Oder- 
sarten til Tanger varer ca. T Titner, 
var det ikke mnligt at bekomme an- 

den Kost otn Bord end en halv Zuein 
harffe Sardiner og en Bid ældgam- 
melt, tørt Brød uden Einem Blandt 
Padsagererne var jeg den eneste, der 
jpifte nuget. silofken 12 ankom Vi 
11aa Tanaers Rhed Bnen lJar ingen 
dann Da den for en Del Aar siden 
en fort LVergang var i Englænder- 
1-e—:- dscenden byaaedesjs der en aanske 
and vdami, af hin-J Tllkoler man end- 
us ser enkelte Spor. isaT Ved Lan 

pandez nnn det ferne, Tllkawkkanerne 
Tfsrdez da de fik Vnen till1aae, Var 

emlnnmeliat at ødelasgge ljele dek 
-.-««I«. LlnlaszL For at komme i 
Lied maa Inan altsaa akkordere 
Hed- «1 af de lnasleiide Weils-er ell er 

:;1. ,fotn i dereis zlkoddesfaller af 
Re« made omringer Damperen og 
tii:«nder derei- Ojasln Er Vejret 

txt-san nian risikenk at maatte 
lade fig lnrre det fidste Etukke i 
Lan-) paa saadan en Kavalersd mil- 
den Ialt nappetitliae Efnldlje 

Tot ferer Jndtrnk af Tannen 
soui man faar det fra Skibsdækket, 
er faare Inalerisk: de hvide Hufe, 
est-ad Hanskrasntem omaivne af Pal- 
mer og tnægtige Kaktns· J Euro- 
Væernes Hader skinner blodrøde Pe- 
1argonier. Vandringen op gennem 
Bnen aabenbarer straks Veskueren 
den nIest fantaftiske Mangel paa 
Kultur. Gaderne er snævre som 
Venedig-i- Entøaer, bralaate med tap- 
:s-ede Eten on altid fnlde af JEseli 
Maus-. Affald og lianende kastess 
lnlter til bnlter nd paa Gaden, den 
enesxe Nenovator er Blaesten, somH 
fejer de tørrede Nester op og ned ad 
Gaderne i lyftig Duns. Man siger, 
at den berømte Linedanfer Blondin, 
der gik over Niagara, koste sig af 

--2.«H-harse gennemkrydset Tangers Ga- 
der uden at brcekke Benene, og at 
lian ansaa dette for en langt merke- 
ligere Bedrift end Niagaraturen. 
Lmkring i Kroge ser man Arabere 
fjdde paa den bare Jord, indbyllede 
i deres hvide Kapper, rygende paa 
smaa korte Piber eller Cigaretter. 
Hvis de«ikke bar presserende For- 

Komstt III-Ec- 
Tusindcr af Fivinder nyder den 

fxudkomcie Lindrixig vg Komfoxt, 
som Mikrtlja Washington Kom- 

z fort Sko given Te fiddexr som en 
Durste og man fpler dem saa cette 

·- sum en Etrømpo. Jutet Besvær 
rs used at knappe cller sum-se dem; de 

.- glijier af og paa akkurat sum man 
'. Il. Elanck paa Siderne hin- 

ter at de lrykker« euer kniber 
og de «giver ji,1« ved enlwer as 
Fodexis Bcvæchser. Absolzxt 
Komsort gamma-es 

Deres Handlende vilFrfykke 
Dem; huis ikfe, saa skrtv til « 

os. Se eftcr Nur-net og For- « 

retningsntærket paa Saale11. 
Frit. Scud os Nehmt og Adresse 

O paa cn anplknde otn ikfe sorcr Mattha Wilkljmgton » vmfokx 
Etwas-» oa vc Vil seude Ttnzsrixon »· p.:krohetalt »et nudznizxt y: rtræt af » Martda Washington, 15x·.« «:o:«t. 

Vi fabriketer ogfaa de ele- 
gante «Lcadjng Lady shocs" 

F. Herr-« Boot å Ehe-J cempanzs 
lkiilwaulcec XVII. 
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Tretningeh rører de sig ikke nd nf 
7Etedet. »Hu-n er Tjirvelenii Verrty 
Tthrlen er Allnhs«, siger et nrahisf 
Y ersprog. 

De Velhavende Araliere liærer 
lwide B0111111d5-si«"apper, de futige 
et hyppigst iført en Zæk uf grovt 
Lastred med et lHnl til at stitke Hu- 
oedet nd af, to andre Hnller til Bes- 
nene og en Hatte- soni kan flaas up 
orser Hovedet. Berberne benytter 
Inørkeblaa og brune Burnus og sy- 
neiJ gennencgaaende at være ret val- 

fIillede; deres Ansigter er raa og dy- 
rifke i lIdtryk·ket, mens Araberne 
itnponerer ved Inandig Skønhed og 
et ildfnldt Blink i de sdrte Øjne 
Pragtfulde er ogsaa Jøderne i deres 
sorte Kaftaner. De bærer sorte Ka- 
lotter paa Hovedet, langt Haar og 
Stieg. Jntet Steds har jeg set dem 
san krrefrygtindgydende som her. 
En gnmmel Jøde, der siddende un- 

ser et Pnlntetræ fortærede et Stykke 
NededsL tnldte pludselint, nden no- 

gen Art Ilieflexion fru tnin Side, 
Forestillinnen om Bibelens Patriar- 
ter freut for antafien. Her finde-Z- 
rsnsnn en Mienqde New-re ncest Fla- 
iser, thi Zlcmeriet fldrerer i Ma- 
1«rtt«e, fnu TitnersJ Reise Ira Europa 
—: de lmr et broget snnvset Ter- 
tiasde din Lirnderne; War det kom- 
nker lmjt et dittd hundet oni Sovedet 

ZEtrennper kendes ikke; de Bell)avere, 
sont ifke Haar nun Oure Ben, lnennt-— 
ter en Zlagsi gnle Tøfler, der knn 
Retter Fadens forreste Halvdel og 
inne-J en Europirer ntnnliqe at be- 
vasge fig i. 

Da jen, eskorteret nf en høj Ber- 
der i mørkeblua Bnrnnsk on ræds 
sonit toparret, naaede det enqelsfe 
Hoteh nIodtog Værten mig i Veftis 
lntlen og bad Inig følge hnnt ind i 
lmnss Kontor. Her ndspandt sig 
følgende Smntale (paa Ethelsk): 

»Hvad vil De her-« 
»Sie ntjg onk.« 

» »Jka andet?« 
»Nej.« 

« 

,,De tonnner fra?« » 

,,Sidst fra Spanien; mit Tmnis 
ril er Dnnmark.« 

»Hm De vceret her før?« 
,,Nej.« 
,,Vel. -Saa maa jeg sige Dem, 

sher er farligt at være. Vi kan hvert 
Øjeblik verneer Krig mass-n Ka- 
lsylerne og Sultanen, og den vil, 
hvad Udfaldet end bliver, højft sand- 
synligt ende med et Overfald pna 
Europæerne. Foretrækker De ikke 
et vende hjem?« 

,,Ærlig talt, jeg vilde gerne se 
niig lidt om, da jeg nu engang er 

l)er.« 
,,Vel. Nin Iniq san Teresks Benge- 

Der-es 1ir, Gnldringen paa Der-est 
Finger der, alt, hvnd De har af 
Vasrdi pnn Derecs Lenetne Jeg tnner 
det i Forvnri11q, til Te reisen BE 
inaa derncest have fut pun en pun- 
lidelin Arnber --— Gent Mehrun- 
Ined!« raubte lnm ndad Døren til 
Portieren 

Profetengs Navne (Mol)ununed 
ndtnlegi Ined Trytket pan nnden Sta- 
l:else, ikke sum hos us pna førfte) 
Isiste sig at Viere en nun, fknidig 
Kncent nced et polisk Glimt i Øjnene 

Pan Zpansk foreslog Vierten ham 
nt vasre nnn Fører i den tonnnende 
llge: 

»Denne Herre, sotn forftaar 
Spnnsk, har intet af Værdi paa sit 
Leg-ente. Du fører hour out, hvor 
lnm ønfker det, lægger u«d, hvud han 
druger til Jitdkød, Fortæring og 
Muldyrx ljver Aften fuar jeg din 
Regning for Tagen, attefteret af 
den danfke Herre. Nanr llgen er 

nde, og du har afleoeret Herren hel 
ug holden, nden Legencsbeskadigeli 
ser, paa den fpanske Danipers Dæk, 
udbetales der dig dit Udlceg samt 
100 spanske Pefetas for din Ulej- 
lighed og Risiko. Konnner derimod 
denne Herre noget til i Mellemtiden, 
faar du hverken Erftatning for dit 
Ildlasg eller Lein Gnar dn ind pan 
det?« 

j Araberen nikkede. En Blanket 

jlslen nndertegnet of os begge. Vier-i 
lten modtog alt, hvad jeg besad nf 
ihn-disk Gods, der knndenntngess at 

Lfriste en Marokkuner, san at jen ikke 

iinedbragte nnden peknniasr Vcrrdi. 

Hend lnmd felve Inin Kreis knnde nd- 

Etsrinneszs til. Oq fanledesrs beqan ieq 
Ins-J nun Furt-en med ntin nrnlsisfe 
.«-"«-«nnn:erat. 

I 

Tet Dur rerende nt se den Onlnr 
lmn vifle ntikr Den vol-jede med 
lwer Dag. Mud Slntningen af mit 

Lphold stod jeg ham mesten i en 

jævngod Lkszez Vierdi. 
Vor førsie Vnndring gjnldt Kasu- 

tsnen, ZultnnenO Slot og Fællgslet 
L-·-t·ønt Eultnnen san godt sUm Ulka 

kpyuidcr sig i Jez, hnr lInn i Tanger 
et vel udstyret Zlot med Harem, 
rigeligt besnt, samt Fællgsels KUU 

«det sidste er tilgængeligt for Uveds 
tdnnnende De Forbrydere, der er 

dtimt til livsvnrigt Fangensknb, op- 
holder sig alle i en stor FællessaL 
bunten nf Søjler og unden anden 

Jndgang end et Vindn, der vender 
nd til Vngtstuen, hour en ti, tolu 
Soldater sidder paa Gulvet, rygende 

seller spillende Terninger. Derinde, 
jeg mener Fiellessnleth tilbringer en 

sEneS Mennesker Reslen af deres 

Tilvcerelse med at flette Mantter el- 
«1·1e Jdipszsnger nf farvet Stran. Naar 
in Sange den-, praktiserer Kommen-- 
ierne lInnsjs Lig nd til Tagtem gen- 
I.e1nVinduet. Uden Vanstelighed 
Ii lstedteis det ncig nt konnersere et 

Pnr dikdtnnordere, san godt det lod 

sin not-e ved Hinslp af Gestns og et 
Pnr spnnsle Ord. sen nfkøbte dem, 
gennem Vinduet, en Tel nf den«-J 

EmaatinxL sum fort-essen Viste en 

-ncnsrtelig Fnruesnnsis i Strnnetss 

Ennnnenstilli11n. Te ln on plndrede 
on san ntenet veltilsredse nd. For 
Pcngene — der regnesi pnn Engelsf, 
men nied arabifke Pennestnkter —- 

iit de sig nnnet Tobak as Vngtmestet 
ren on strntte sin san pna Gnlvet 
saa lanae de var, nabenbnrt Gen- 
sland for et Nur Kollegerå en 

:l)ikIrle1·ce1ide1«I on en Landevejsrø- 
mer-T beftine Misnndelse Tet fere- 
skun mig, nt jeg sna Kuinder blnndt 
diese Form-obere inde i Søjlernes 
Snllnnorkw inen sen er ikke sikker 
derpna. 

Pan Vejen til Zokkoem Tangers 
Ton-, opdngede jeg en Muste, hvisJ 
Tor stud nahen. Jeg Vilde gaa der- 
ind dn MolInnnned nreb Inig i Ar- 
men vg, i sin Angest sørst paa Ara- 
bisf i dred Einda, siden pnn Spnnsk,» 
sorklnrede 1nin, nt det knnde koste« 
inin Liuet on lJam lIanis Benge, san- 
sremt der tilfældinviszs nnr en tro- 
ende anntiker deri11de. Desuden 
sknlde selv i bedste Fald hele Loka- 
let desinficeres i fjorten Dage m 

kogende Band» naar en »Es-riß 

( 

i 

i 
l 

i 

det· Sna blev jeg saa meget klo- 
nerel 

Pnn Saftden var der Marked. 
En Rnrnunne ventedess frn Fes· Den 
tatn først Tagen efter eg ydede et 
ineget interessant Skne Onitrent 
100 Knmelely med deres Fell-er og 
en Del Pniifngeretz travede ind gen- 
nein Byporten on gsorde Huldt i 
Latinen-:- Tjderfnnt Pan et enkelt 
Rnab nf den sorreste :’l1-nl)er, smn 
lsnr en lann Ztnv, knnelede fnn nlle 
lnindrede hinnteler pnn en Gang. 
Ins-sen, soIn ikke lnIr set det, kan gøre 
sin en Foreslillinn onI Virkningen 
Ct Onv af Hoveder on Pnkler i en 

nnentig Vølnelinie, der sten on faldt 
on onlsider kent.til Huilel Vejret 
aik linefrem fra min Ved Zwiet- 

Enn denyndte Vnrernes Ildkra1n- 
ninn on Entn, nnder Etrinen on 
Winken on en stinnrende Musik, 
inrnernlig fretnbragt Ved stcelp af 
Zirkkepider on en Sinn-Es Tatndnrin 
Vandscelnere trcennte sin fretn med 
bete-J Drnne Liederscetke Pna Rog- 
nen. Kuinden med og nden Slør — 

de sidste natnle og hiesline —- fal- 
thsd Dndler on Appelsiner samt en 

Art saare vntnle Vandmeloner. El- 
lerss bandledeszå der niest med M etnl- 
snger og fnrvede Tøjer Pan et nd- 
lxredt Treppe, nied Benene korslagt 
nnder fig, sidder den nrnbiske Asden- 
tnr-Fortæller med en Pind i Hann- 
den. Nanr der bar snnilet sig en 

passende TiltIørerkreds omkring 
Dant, begynder ban med mange 
Fagter og ivrigt Minespil sin For- 
taslling, men asbryder den pludselig 
paa det mest spændende Sted og 
fordrer Penge, før han gnnr videre. 
TillIørerne knster san nogle Mønter 
til lInIn pnn Treppet: ban roder dem 
tii sin med Pinden, roster Paa Ho- 
12isdet, bvis der ikke er nok (det er 

der aldrig), og giver sna Historienss 
IPointe sum mesten nltid fremknlderz 
Lnttetc Mobnmmed aversatte et Pnr 
nf dis« Ie Sistoriet foi min: de Var 
itfe sceIlin inte1«-Z(ssatite." i 

i 
i—-———— 

i N zx Ek3. En Bednin baude for- 

, nsret sin Zøn et nannnelt 
DEI el En Irkenrøver stjnl , det fra bam Greedende ben- 

vendte han sig til Faderen nied 
sin Klage. wer tuder For- 

) 
tcelleren sont en Hund og vri 

l der sine erndeU »Trøst din!« 
« soarede Faderen — (Panse, 
I hvori Tilhørerne beteiler) 

l »saalrrnge din Fader lever, 
skal du aldrig saone et gam- 
melt Æsel.« Latter og Bi- 
fald.) 

Summen med min arabiske Vei- 
— Vi blev tilsidst riqtig qodg WH- 
ner — besøgte jeg ogsaa en privat, 
arabisk Musikforening, hvor jeg fik 
fri Abgang og blev trakteret med en 

Slags The, kogt paa Kriise1111111t0, 
tror jeg, men bnor der iøvrigt blei; 
taget nieget lidt Notith nf mig. Del: 
tagerne, en :3()—4() Stykkuz st 
paa en Bastmaatte: deresz qnle Tes- 
ler stod onikring i Vierelset Min 
anviste man en lau Pnf nnd et 
Treppe over, Stiman eneste MøbeL 
Vasgdekorutionerne oar alle i Vll 
nambruii Stil, et Bin as LUkonstrenc 
snntes niia endoq likiefieni Aue-i 
Te sire irldste -T-«"eru1 blundt de til- 
stedeocerende sisillede en th imtet ist-n 
nogle besyndeiliqt ndseende Stren- 
nei11strunienter, aktompannerede uf 
et HakkebriedL sont tratteredeis nied 
snmn Trælninire, oq Reiten afsnnn 
sun, nnisont, et Sinn-:- Lniknied sont 
de gentog Inindsr the Wange lwer 
Gang nied en ni) Variation, on alle-— 

samtnen nøjnntin eng-. Tet lod i 
Inine Ører rasdsoint naonlia fordi 
det aldrin endte pnn Nrnndtonen 

IJ Forhindelse Ined Krnseinnnteteen 
YIJavde det en nbestrioeliq sønndnss 
ist-fide Virkning. Men nkidt i Nar- 
tosen Iagde feg doa Maskke til, at 
der ganske ntvivlsotnt var Fioartth 
Iser imelletnl Mit Blik fuldt pnn 
Virggenes TUkønftre, hvor de zarteste 
Farner i nendelig sine Ooergunge 
og Variationer uirker paa Piet« 
netop sont denne Musik paa ØreH 
oq ieg snntes plndselixL ieg forstodi 
et Hjørne us denne ntin san frem-l 
mede Rates Rassen Diese Fignrer 
fortæller intet, hur intet sjceleliqt 
elier aandeliat Jndhold som oi for- 
drer af vnrt Maleri, vor Musik: Inen 

rent sensuelt naar de nniligvis saa 
sintFnuancerende Effekten at vor 

» » 

« «il Gengceld maa forekomme 

LHerbarbnrtsk 
Ei det ntcenke- 

lia U vt kuude leere et og andet af 
disiz «;olk med Hensyn til Kunstenii 
rentjemotionelle Side? Deres Øre 
hører ganfke distinkt Kvarttoner, soin 
for os Iydek ,,s01ske"«. Hvad er 

c Grunden »falsk«? Der har oæret 
Tider, hour man i Europa ansun 
Terzen for tilidelig; Franeo frn 
siøln indførte den i det 13. Aarbnir 
drede og mantte i den Anledninn 
døje bitter Kritik nf Datidensis Kon- 
sernatioe, som ikke respekterede andre 
Satmonier end Knnrten oq siointen 
en knn kendte den tosterninige Bat-J l 
J Kritiker over den unge Mozarts 
Klanersonnter klages der over hans 
,,øresønderrivende Dissonanser on 

søgte Lrixiinalitet«. Quem ded, 
hvad Frenitiden kan bringe! Kred- 
ser ikke Cbopin i sin Krornatik Tige- 
sont onikring sinnrttonenk Maaske 
xiør Musikkens Udvikling det engung 
Innligt at ndtrnkke Stenininqer, 
soni end-un hniler udifferentierede i 
chelens dunkleste Kroge 

Saale-des kan man dromcne under 
Judflydelse as ariibisf Te og ara- 

lssisk K·once1«t. Den europoeiske Kunst-J 
strenge Gudinde tilgive tnig rnin 

Anmasselsei —- 

Da jeq om Ilftenen sad paa Ins- 
tellet i mit Verrelse, der vendte nd 
nnod en smrver Bindi-, børte sen 
plndselig lige under tnine Vindner 

Geværsalver, kedsagede af vilde Ara- 

berhyl. 
»Der er det?« tænkte jeg. »Ni: 

skal vi formodentlig staates allesam- 
inen.« 

Jeg saa nd ad Vindnet Gaden 
var fuld af Arabere, som affyrede 
Bøsser i Luften og skreg. til. Da de 

fik Øje paa mig, gjorde de Tegn op 
til mig og lo, saa man sna de hvide 
Tænder bag Skceggene De var 

aabenbart ikke kriaersk sindede. Midt 
i det tæt pakkede Tog, sont kun med 

Møje kunde klemme sig ind mellem 

Murene, bevoegede sig langsomt et 

lwidt MulæfeL der paa sin Rnn 
bar et sært udseende Dukkehus, be-l 
flkkdt med lyserødt Silke. Det vari; 
« Vmllupstog, fik jea at videxi 

Vrndgommen føkte MUICVflEt OA Es 
.Ukkehuspt sad hans Tilkomrnende.( 

Pkm gn Ridetnr ndenfor Byen 

saa jeg sidenefter en Begravelse En» 

Tel Vlralsere laa paa Knie og rodedeI Ined Heenderne i Jorden under eni 
monotvn Klagesang, der nrermesr 
usindede onc ziattekoneerter ved Mid-! 
natsstid Jøvrigt sik jeq ikte Lei- 
lighed til at anstille merniere sagt- 

;tnaelser, eftersoIn Illkohannned for--f 
lde niig at se derhen; det knnde Inn-I 

Lin-, afficere en eller anden as de ef-; 
jterlndte on foranledige l)am"til at 

lkonnne hen til os Ined en Knin Jen: 
siod Pan dette Tidspnntt Illivlnnn « 

nie-d i lle Pefetos. 
Lad nng slntte disse fpredte Lp 

tegnelser, sont truer med at gaa over 

alle Bredder, med at onitale en nn- 

ken :)iidetur, der paa en as mit Op- 
lwldszi sidsre Tage sen-te niig nd til 
det hemmte Forbjerg, Man Epartel 
lworfra man ser Atlanterlmvet lirnde isine Volaer niod Afrikas Nordvesr- 
tust Besen aik nlod Vesi,·kn1 forlii 
de enropreiste Legationsvillaer J 
noale Tiiner red vi genneni en fro- 
dirs Exsn nted Inangelmande Planke- 
i·a«l«s1, vlandt lmjlfe en lilla slvnvol 
voan foretont Inig skerlig yndefuld. 
Jener-.l lilev Eanen ode oa niennesfcss 
fr-rlndt. Et njasvnt Klipveterrwn 
nied Enlvievnsle on lekurenalni i 
klievnerne liesner sig over ananda 
len nied denså spinkle .,Jødeflod«. 

unklar man er konnnen op over det, 
Inrrnier man siq Forbjemet. J en 

Most blinde en Fler Rimeare slaaetx 
Lesr on lavet sixs Ontter af Illig-koler 

Te saa infanle nd, lmlvnøx1118, som« 
i Ide var. Untelte — sormodentltg 

freinragende Tiplolnater af Ztanisj 
jnien --— lmvde darbei-et den ene- 

Salvdel af Jssen glat oa ladet LIan 
ret vokse san langt, det vilde, Paa! 
den anden Halvdel Det afgav etk 
cjendonnneligt, men ikke restetisk til- 
talende Skue. Te saa Paa os sra 
dcres dthter Ined det ondeste Udtryk, 
sen ncindes at have set i noget men- 

ncskeligt Øje, naar maaske lige nnd- 
tages en Teaterkritikers ved en Pre- 
n.ie«re. »Slemtne Folk!« saqde Mo- 
lnunnced on blinkede til mig. J ie- 

resii Ncerbed følte jeg ham iiæsten 
scim en Landsmand Tet er den 
Elags vilde Brester, Europceerne i 
Marokko kan resikere at falde i Klei- 
erne paa, og sker det, er deress Liv 
ikke mange Penge værd. 

Endnu en Times Ridt med Ha- 
vet, der piskes af en rask Brise, paa 
højre Haand,- i det fjerne Ørkenens 
lslaa Vierge, —- saa dnkker Havet 
srem ogsaa paa vor venstre Haand, 
on der tegner Kap Spurtelsz thr- 
tnarn sig som en Streg mod Oce- 
mxets uyyre Flade Fyret staur un- 

oer tust zwnunanda og har man 

medbraqt Fødevarer, kan inan hos 
Furxnesteren faa tysk Flaskeøl Det 
rur aanske nicerkeligt at sidde i dette 
tin-irre Lde bøjt oppe over det sy- 
oende Hav nied :’·lralieren ved Ziden 
as siq. en stinkende Berliordretch der 
under Pausknd af at ,,drive« Mul- 
dvrene nnder bete Dort Ridt lnwde 
lurnksl sig i Halen paa dein stifteviss 
lfor lsvilket lJan oppebar den be- 
stedne Gage af 50 Øre i danste 
Penqefi, paa Jorden Ved sin Fod on 

et sknnmiende Glas Lugerbier 
paa Vordet foran sig. Her drog 
Colinnlmssv forbi. her passe-rede Cor- 
te3, Vaseo da Gama on houd de lied- 
der allesamt-nen! Her »runde e« 
ung- de fransfe Krigstssfilie for at 
drimpe sydpaa til Casalilanral Hund 
r-il denne ensomtne Vedet af et 
Bierg endnn faa at se, so1n den med 
sit røde Øse stirrer nd over Havet 
i Ratten? Foret blinker frn dens- 
Top: Kulturen har taget den« Der 
er det første Skridt: flere Vil følae.— 

Waa Grund as Storncen inaatte 
jeq nente endnn i to Tage paa at 
komme over til Gil1raltar. Tbi 
Trasiken er ikke beregnet paa Men- 
nesker, men paa Kreatur-er, as 
lsvilke Marokko udfører et ikke gan- 
ske ringe KvantunL som Gibraltars 
enaelfke Garnison saa omscetter i 
Veef. Naar Vejret er nroliat, kan 
Werne ikke besørges om Bord —- 
de hejses op en for en fra Ruban- 
dene — og saa maa eventuelle Pas- 
sagerer vente paa bedre Lejliglied 
Endelig bedagede Befret sin, Køerne 
kom om Bord, der Var ca. 100, oq 
ledfaaet af Vrerten paa Hotellet og 
rnin srnilende arabifke Ven færgedes 
iea nd til den elendige Kasse, som 
stnlde føre mig tilbaae til Europas 
Kødgryder. Pan Dækket fik Mo- 
barnmed fine Penge plus en Ekstra- 
Trikkeskillinq. Gan overvældede mirs 
med Velsignelser paa Spanfk ng til- 
føjede nogle arabiske Ord, som man- 
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Ett smulc Etwa-Effekt lcan stem- 
bklnges l et Vækelse med Alsbssts 
ine. det- givet Væggeae et kigt. 
frisch og aydeligt Udseeade, som 
latet ander Materials kam gis-ke. 

l tøkt Pulvek,fækdlg til Bkug ved 
leadlng med( lcoldt Vand; fald 
Brugsanvisnlng pas enhvek Pslclcox 
pasføkt med en 7 Tom-. flad Vægs 
blitzte-enth- lczm blsado og pas- 
føkc det. 

chøb kun l leelcer mærlcct tydcllg Als- 
bostine. Uadgss Eltekllgnlogek. lflao 
shstteklngek og lividt. soc for lsvldt: 
ssc for iskvet. Palclcen dslclcek fr- 300 
til 400 los-dotiert Alsaidcs. sfslctls 
lcr ellek fslmek iltlkr. 

Spud os l Dsg et le krumm-Im for Prøvoliokh 
««Vink om I)elm!atlnn’7. Prøve at Lott- og 
VESLKBMOUSUS og Nat-net pas den nmkmegto 
Handlonde· sælges last-krank OR Maler-Zu- 
tlker, Apothekep og Kobmuodskokrelmngor. 

ALABASTINE co» 
fand Kapids. Mich. New York city. 
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ske var mindre smimendcz thi V·«D.ud- 
sit-roten fnrsmd dem ng Urincdc Po- 
åis«» Ekm sfud Wunden fru, ou un- 

der et infernalsk Brøl nf de jammert- 
isnocdc Kreatur-en der dinqlede 
Irrku m tjllch nud Zkilsctss Olymp 
Um Hi mirs-In mod- lesirultnris 
Mwa Hundsme End nxsgllcm de 

Lust A5U1·t«nlcsszsJOHN-, i lwilkc de 

umnlv san Vksrdcns Skmlnscpasle 
(,,(·83ad«5 MnaminU 

Arbcjd ikkc for andre. 
Vi vil etnblcre Dem i Deres 

mrn Forkctning vcd at fcnde Dem 
pna Kredit fra 810000 til 8500.00 
Vkrtdi nf Husholdningsartikley fan- 
som Kasse, The, Sasbh Parfumer, 
Frugtrxtraktcy Lundins Kunde-tie- 
rcdc Encbærsirnp, etc. Skriv til 
Lnndin cfc Co., 2445 W. Kinzie 
Strcct. Chicago, Jll. 

klemmelighedeu ved 

Ansigtslakve 
meddeles nu — 

"FRIT 
llvjlken Skønhed er pnskeligeke end 

en yndig Ansjgtskakve og elegante Ju- 
velek. EN LEJLlGIIBD FOR ENIIVW« 
KVINDE TIL AT OPNAA BEGGIL 
for en begrænset Tid. 

Anvisning og Opskrift kot et apum 
en iejlfri Ansigtsfnrve er en Hemmiligs 
bed, som længe hin- været bevogtet St 

ustlændinger og Gkælcete. 
Dette opnuaede vi efter tlere Aal-s 

Arbejde og stort Udlæg. Det er des 
Hemde-» som bruges as de sagtest-e og 
smulckeste Kvindet i Europa- 

llundreder ak amerikanslce Kvindek, 
som nu brugek det, bar udtrykt dere- 

Beimg og Tilfkedshed. 
Denne Hemmelighed er let at kot- 

scaa ug nem at folge, og det vil spat-s 
Dem for Udlæg til »eream", sminlce- 
var-d og Bleger, give Dem en smnk An- 

sigtgfxtrve for bestandig og frier Hinten 

km Blegnek, daarlig Kuløk etc-. Det ek 

nlene værd mange Gange den Pris, vi 
bedek Dem om at Sende for en Dia- 

mantring at nyeste ,,(lesign". 
Vi Sælget Dem Ringen for knn lidt 

mete, end den kostet at fabrikeke. —- 

Prjsen er mindre end Halvdelen ak, 
hvad andre tagen Opslcriften given 
kkit med Ringen- 

Det er en regte »mse out-« Diamant- 
king med gnistrende Glnns, absolut ga- 
rantmset, meget fin. konnet som ev 

,,Belcber" med ,,Titi·-1ny set.ting" af 12 
Kt. GnldsslcaL Hos Dei-es Juvelek vit- 
de den koste adskilligt over 82.00. 

Vi vil sende i Posten nsevnte Op- 
Skrift frisc, naar Dei-es Ordre for Rin- 

gen tillige med 82.00 i M. 0., Frimsekkek 
ellek sedler mosltages. 

send Dei-es 0rdte, ist- Forsyningen et 

opbtngt. 
Dette Tilbnd geres for en begkænset 

Tiil iok at avettere og indkiike voke 

vater. 
send i Dag, kør Lejligheden gast- 

kahl-. 

T- c. MOSELEY 
R But 23rd stkeet, New York city. 

— 

vi vil give stoke Pro- 

fan miet· til Kvindek tot lud· 
z-—· samling at Navne og tot It 
Steige vore RoseltiesIc send Dei-ed 
Nav- i Das eitel- vot nye Plan tot 
stok Portions-te med lidot At- 

bejda shiv i Dag. Adresse- 
c. T. UOSBLUY Pkemium Depattmedt 

32 s- Ntd stkeet, New York Sitz 

DANMARKS KOM» 
storrelse 23x28 Tom-net Trysx b 

Forskciiigc Ein-ver, viser klart Jem- 
Ianer. Byer, Kobstæder sog lklzislikerx 
zamt a1le betydelige Landsbyer. sto- »- 

Gaarde og Ich-kein 
Tilseudes i en Paprulle portofnt kor 

45c. ifrjmærlker. Enhver dansk Mand 
bat-de eje et Kost af Danmarlk 

DAleH WTH. PUBL HOU5E. 
Blaik, Neigt-. 


