
Fdekfgumid 
Søndkrbokg. —Stor Brand paa 

Røutmve Ratten nielleni den lli. 
——17. Okt. opstod der Jldelirand 
pan den prenfiste Timnenenaard 
diiønlmne inellenc hin-r on Illkelml- 
flov. To store, til Tes- kornfnldte 
Laden i lwilfe der ogsna Var indret- 
tet SVineftalde, gik on i Liter. 

Lin Jldens kaonist videsii for-e- 
løliig intet liesteint, inen der knn 
sikkert ika viere Tvivl din, nt Brun- 
den er pansnt, skeider »Dnl1bøl-Pu- 
sicn«. Den er kommen op i den saft- 
lsge Ende af den nordlinile Lade 
on hnr i et Nu oniipiendt liele Lu- 
dc-n, der indelioldt en stor Tel nf 
Bog- on Innreliøften Laden, der 
lna nmiddellmrt neftliq for on for 
største Telen tjente til Enineimld, 
siod ikke til at i«edde, da Vinden but- 

l)en oner den. En stor Del nf Sof- 
nene lnkkedeI det nt fnu nd, inedenszi 
70 starre on mindre Sinn inde- 
limsndte En Tel sknelnstne fra Ziem- 
derliorq hande, til Trods for den 

lange Vej, vovet sig nd til Brand- 
sicdet, einend Flertallet nøjedes 
ined at ingttage Vranden fra En- 

x.i-l-:«le, limirfra ninn lnwde en god 
lidsiqt 

Sinn niistasnkt for Jldsnaasæt- 
telse er anholdt en Maikerøgter 
Mel-J Mndfen, der indtil den 15. 
Okt» dn linn blen jnget dort, lmr 
tnsut nun kiiønlmve 

— — Nønlmne er brændt to 
binnqu fin- i 1861 on i 1878, Ho- 
lnsdlmnninnen dog ikke. 

Nøddinq Hirrucrrk Forli-den Nat 
liar en eller flere Perioner ilnnet 
de fleste Nudelngter itn nun Inn-k- 
ningen im Skolen lien til i Nier- 
l,eden af -x3øjskolennni·deii on knftet 
dem ned i Baskken Ltmterne til- 
liører Knlnnnnd J. C. Hausen, sont 
i denne Tid indlcegger elektrisk Be- 

lnsning og ligeledes fkal forsyne 
Gaden nied elektrifk Lyskx Man fkal 
verre pna Zpor efter Geruhig-Z- 
masndene 

—Arrcftcrct. En Mond fra Es- 
lsjerg, somi nogen Tid har rejst 
med en Tærskeniaskine, blev den 
13. Okt. arresterret her i Vyen som 
mistcenkt for fra en Tjenstepige 
hos Gaardejer Niels Lanridien i 

Hygnni nt have stjaalet et Ur. 

Hygum. Ovcrfnldct af cn TIer 
For en Tid sideu blcsv Guarder 
L!·l)r. Vonslmk af Brøftrup vom-fal- 
dcn uf un nnq Tuc- ude pua Mal-fett 
Tun-u blw Vrcsd over, at Vongbek 
ufldc oftcrsc den Tasudekx Heldiguiiti 
tunc der ijrlp til i Tibe: mcn 

Vousbck haudc da allerede fnact no- 

glks flemmc Zod, san et Rinden hark- 
tcsde—:-. san er doq ntttcr i qod Ve- 
dring. 

Skastbcrk —- Stor Jtdcbkand. 
Den 1:3. Ott. opstod der Jld i den 
tidligorc P. Bcjtsr tilhørende Gaard 
i BurgsbøL Bygniugen, en stor um- 

11 kfet Guard, nedbrasndtc til Grun- 
dnL Nun et Vognskur og et Some- 
lIuLs bit-n rcddede. ngningcm der 
pur rot gamma-L var forsikrct for 
IQJMM Mart, saa den riuvcerende 
Eier Martenfcn, ncrppc lider noget 
Tab. Jlden ucencs at vmre opstaaet 
Ded, at chren b1«emmedo·Brand- 
Vasrucne fm StasrbastJ Iskjolden og 
Tørftrup var ntødtc. 

chlftrnp. — Dsd af fmc Knir- 
ftclfcr. Smcd N. Moqeusen fra Av- 

nevig, der Mandagcn dsn 5. Okt. 
ved at falde ncd fm et Valnødde- 
trce paadrog fig saa svære Kvæstel- 
scr, at hon i meget lidende Tilstand 
maatte førcs til Krcdsfygebuset i 
Haderslcu er Ratten til den 12. 
Okt. afgaaet vcd Dødcn. Den Af- 
dødc, der var en Mund i fin bed- 

stcs Alder, efterladcr sig Hustru og 
tre fmaa Bøm 

F Rufens-. — Fnugct Tun. (-»3«1d.i 
Ratten Inellenl 12.-—-1:;. Okt. lmr 

Iwae forsøgt at one Jndlnsnd lmz 
Efrasdder Jversen her i But-»- Ek 
Bindne stod aabent i Pan-findet 
un Tnven var kommen ind, du Juck- 
sen kotn bje1n. Linn Vilde sont sit-d: 
Ixnnlig Inkke lHunden ind iVan«kstk- 
det, nten denne fo’1« liqe ben ti! 
Vntikken, der er ved Siden af. Juck- 
jen Inwrfede da, at der Innatte mer-c 

neget galt paa Fande, og fik til- 
tnldt .ijælp. Man fandt da en 

kllkmkdtzpskskm lntg Diskem og lnm 
nilde have sig en Klasd11i17q. J Ets- 
den for tog de bunt Ined til Nen- 
dnrtnen Inen pan Veien derben 

njnrde lmn jin stiedig on 1nente, de 
lmvde ikfe Lov til at føre lwn ders- 
hen. 1nen der bjalp inqen »Man-e 
kUko"1««. Wunden der koIn fm Ost-unt 
lnwde innen «Ik1pire1« bos sin. 

Aal-entna. — Tødsfnld Murme- 
iter J. H. Callesen i Nnnndei Aa- 
benmn er den H. Okt. nfqunet ved 
Dis-den efter lcengere Tidsks Zoaghed 
9lfdøde, der var 88 Aue, var en 

nnd dansk Mand, agtet oq afboldt 
Of alle, lmn kom iVerøring med. 

Gram. —- Udcn Lus. Slotsvand- 
mølle lmr foreløbig mnattet stand- 
fe sin Virkfomhed paa Grund af, 
at Vandet er brudt igennetn Un-I 
del-brer og bar ødelant Slnfen. 
Vyem der faar sin elektriske Be- 
liksninq fra Møllen, bar paa Grund 
af Ztandsninqen nnmttet ty til Pe- 
trolenIndchnnperne igen, san lernge 
Ekaden ndbedres, bvilket forhaabent- 
liq ikke varer lasnge 

Rødding. —- Undvcgcn Arrcsmnt. 
Den W. Ott. nndneg fru Ihr-ts- 
1·cst—:«fa-11qflet her et syttenaarigt nnqt 
Illiennestv der var nrresterclt for 
Timeri. Han sknlde en of de sen-- 
flc Tage have været sendt til Harn- 
lsorxL Den Intdvemke, sont sknl viere 
e-: Vaifenlmslmrn og have tjent i 
Ekodszliorg havde afført sin sin Fun- 
gequt og tileqnet sig en nnden Ar- 
reftantsis Klasden nemlig den Starb- 
der—5, som sidder anhuldt for Knieg- 
tnveri Nord for Grcenfen. Trods 
itiriq Eftersøgelse skal den unweg- 
ne endnu ikke vcere fnnden. 

l 

Aal-entom — Lang og tro Time- 
stc. Forleden boldt en gmnmel tro 
og flittig Arbejdsmand Lars Lar- 
sen, der i 3019 Aar bar været fus- 
felsat lwsss det nuværende Aktieseli 
sfab ,,Ci1nln·ia«, op nced at arbejdcc 
Watnle Burg-» soman i Alminde- 
ligljed knldteizs, stnunner fm FlnL 
J den lange Aurrcekke lmr lmn als- 
tid Vist sig tw, villig oq flink. 

Eli-mit — Faact cn Redningsmc- 
daillc. Ni af Lenk- Velmere, fotn i; 
den ftonnfnlde Rat til 1. Zeigt-J 
reddede Beswtninaen, fiise kllkmth 
frn Dammsren »Zchlei«, der Var 

strandet to Mil Pest for Mäka bar 
nn af det tyste »Selst·al1 til Stin- 
l«-rudne-5 Iliedning« faaet overmkt en 

Redningsnteduille 

Flcnsborg. Daarligc Tidcr for 
Skibsfartcn. Fra Flotte-barg strick-I 
til ,,Flieler Zeitung«, at der tmer 
nicd daariige Tider for Skibsfcdr- 
ten. Llf de 100 Skilsa sum tilhørkr 
flensisbomissfe Redcrier, vil Lil- Vin- 
ter Jl) liegge sig i Vinterleje. Ei 
sit-Irre Dampskibsselsiab vil lade- all-i- 
sine f) Lampe-re laykje op. 

Hader-Am — Pas paa mit-Bild- 
trtl Byensks Politiorgan medsdeker, crt 
e: »stør1-e Antal Torvesælgere-« for 
tiylig er bleven idømt Pengebøder 
us Politiet, fordi de ikke bavde med- 

lsragt Bevis for, hvok de havde det 
Bildt fru, som de holdt til Falss paa 
Torvet. Bladet meddeler, at hvem 
der scelger Vildt, maas tnedbringe 
eller medsende et Bevis fra Jagtfor- 
pagteren eller hans berettigede Stad- 
fortræder, gaaende ud paa, at Seel- 

geren eller Forsenderen er kommen 
til Vildtet paa wrlig Maade. 

—- Bidfk Hund. Forleden med- 
delte en Mund paa Politikontoret, at 
lmn var bleven bidt as en større 
Hund, tilhørende en herværende 
Slagter. IHundens Ejer ncegtede atl 
erstatte den skadelidte for de renne» 
Benklæder, saa den overfaldne san 
fig nødsaget til at anmode om Poli- 
tictsz Hjasllx Hunden har i den jene- 
re Tid forulempet flere Falk. Forle-" 

Hden rev den en Herre. der kom cykJ 
llende af Cyclen. Man nndrer siij 
sauer-, at Politiet ikke før er skreden 
lind mod Hundenss Ejenncmd 

·— H 

— Eu pinlig Tildragclsc fandt 
Etcd nun den tun-wirkende Ilssistenskss 
kirtlsnnurd forlodrn En lillc 5 Aar-:- 
Trenxs stillde sordsnssrcsz Inen Gra- 
usrkniluins linndc Afort Grauen for 
link-, san Kisten Inmitte tages op 
c: Hur Nunm- og Grauen gøresis 
from-. Jan Vol do sorgende Forasb 
dri- fmn Folget tslen incgct pinlig be- 
ntrto ns Tildrngelsen 

—- Zkarnsstrcgcr. Nogic Drenge 
cllor letsindixns Iiinsc TVcenncsker hat« 
uiton us Knndlnsd clicr -3karnagtig- 
lied vcd nt drcse mndt pna Spillet, 
lnsornnsd der lnsjsuszs Materie-le op i 
dui nnd-II Lpførelsc Vasrcnde storc 
Twnissforsnsn insd Elutszinnndniøllem 
nsvct et sinkt Stoffe nd as Skorstek 
ncnszi Uns-stin- DOL der nn var op- 
fert til et Stoffe oinsnsor T!IMl«eii,«’ 
altsnn i on lustndelig Høsdcb De paa- 
nnsldcnde link manttct sastic ikke san 
lillv straft ind for at, faa Stillad- 
set pnn Zkorstcnens Rand til at væls 
to on tnqe Mnrvmrket med sig. For- 
lmnlnsntlig lukkeszs dct Politict at san 
fat paa Gerningsmændenc, saa de 
knn san en alvorlig Afstrafselse. 

—
—

—
—

—
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Nordslcsvig. — Hvad man fik til 
Barucdaabcn. En for nong Aftr 
siden fra Lstsrisland indvandret 
Tysker, der hnvde købt et lille Par- 
cclstcd poa Højderyggen umiddel- 
Dort ved Hovedbaneih skulde forle- 
den have Bnrnedanb, og i den Aus- 
ledning blev noglc Nnboer indbudte. 
Først blev der skænket Te og dertil 
sinndisssnkkeix dernæst Smørrebrød, 

snn til sidst koin sum Kronen 
Pan Vasrkct nonct for de indbudte 
Nnbocsr nnnsfc unt, neinlig Rugbrød 
sknnrct i Tcrninqcr i et Fad over- 

liwldt nicd Brwndcvin Man spiste 
natnrliqvis dcsnms Rot nin Skeer, 
sfrivcsxs til ,,Flan-borg Auis«. 

Flciisburg. —- To Mcnncfkcr fav- 
ue-:«. (Fl. An) Eiden den 1. Juli 
i Aar liar Kleinsnied Johannes Pe- 
tri-sein lmende i hinneelliqnda været 
fnrsunnden Du Nesterssn er Hands- 
jvag, untagegs det. at der foreligger 
e: lllykkeistilfælde 

— Lilieledesz bar Arbejdsmand 
Jdlmn Lndvig Hausen været forsvuns 
den siden den 18. Sept. 

Timchn — Krigcn ct erklærct — 

Inod Rotterne i Tønder. Den ga e 

P:«i1mt3pare- og LaunekasseJLk 
Byen bar bevilget 300 Mk. til Trop- 
pcrness Ellkobiliseri119, fortkeller »Vest-l 
sikisiiigs Tidende«. Feltoget agtes 
ilnerksut paa den Munde, at der bli-» 
der lietnlt 10 Pg for hver Rottehale.l 
Man html-er pack demie Bis at kom- 
nce Rotterne til Livi-, sum holder 

ltil i rllcasimder i Wiens gamle Bag- 
Vygninqen Helt vil det næppe lyt«- 
fes-, lmiszi nmn ikfe suetter sig i For- 
lsindelse nied den enropæisk lierømte 
Illdrtedrwlier Zuschlag iswbcnhavw 

Eottrup —- Sørgcligt Djdsfaltk 
For en yulv Stieg Tage fiden holdt 
Osadsinspektøren pua Sandbjerg N. 
L. Jensen Brutlnp ovre paa Fyn. 
Pan ielve Vrnllnpsdagen blev han 
iniidlertid ungrelien uf en heftig 
Syqdouh for hvilken den ellers saa 
snndc og keaftige Mund nu er bukket 
under. Ilfdøde, der var en Søn «af 
(«'-ods:-inspektør Jenfen pua Gram, 
l«-leu kmi 29 Aar gammeL Gan blev 
for tre Aar siden Juspektør paa 
Eundliich sum tilhører Grevs Re- 
ventlom m· Kristimcsscede og Braba- 
trollelmrg,. on da Eøgaard var gaaet 
oder lud andre Hemden werteg 
lnin oqsna Jnjpekwratet der. 

Toftlcad. —- Svarket af cu: Hef. 
Skovfokxed Ehlertk 5-cmrigc Stin 
fm Lindet Skov blev forleden sltmet 
af Luicdmand Boisen Jensenss Heft 
fra Høarring Mark. chngen mmess 
at væve gaaet for ran ind paa« He- 
sten, jom gik pack Marken. Spmkket 
ramte Drengen i Hovedet. Lugen 
lilev iilkaldt og maatte sy Smket 
samtnen: der fkal vcere Haab M at 
Drengen kcm leve. 

Distrup. Laudkt Luftlmllok Ved 
Vejen til Laut-up landede Ratten 
til den 13. Okt. en Luftballon. Den 
kom fra Frankrig og havde to Of- 
ficerer om Bord. Landingerk foregik 
nden Uheld. Ballonen blev straks 
pakket sammen, saa de franske Of- 
fikerek allerede kunde benytte Mor- 
qentoqet til Iszemrejfen med deres 

TLuftskio. 

336. En Aargang af Missionsbm 
det, 1894. Jndb. Nedfal til 40c. 

Danish Luth. Publ. Hause, 
Weit-, Nebr. 

F« 

Skiftendc Emuer 

Digteren, Nlunjtnedcn 
ogsi«odlusrs111ede11 

—l 
Naboetue. s 

I 

Ten enispmlffe Tinte-r Rndnnrd 
ziipliug er en new-ais Mund. Hinz 
fan ikke lide !Vi’11sit", og han fnn ikke 
lide LnrnL Lg du der ued EidetH 
uf lnnn ituttede en Spillenmnd ind, 
Un- lmn ved at nnu nd af sit qudeT 
Zfind· For at forhindre dette til-! 
wd en nf Linn-:- Venner lnnn at im 
i Sommer i et lille Lknidlmz pag 
en Can lmoi der efter Tischtrunk-» Ez: giende itke out en Musik-»Im eller etl 
ncnsikalsk Instrument at opdrive ii 
ette Mit-T- Otnkredsx Klipling ton 
nun-oft mod Tilbnddet og flurtede 
ind. 

Den nieste Tag opdaqede Rip- 
ling, at der pnn den ene Eide af 
Ouset boede en (’85rdvs1n-csd oq pnu 
den anden Side en Kobbersined, og 
begge Smedene bmnrede og banke- 
de fra Sol stod op, til Sol gik ned. 
Kiplinq var uæsten vanvittig af 
kiiuseri Ig meddelte sin Ven dette, 
oxz Vennen lovede at take nied de 
to Smede om Affieren oq se nt faa 
dem til at fli)tte. 

Den nieste Tag kdtn buade Kob- 
bersmeden og Grovsmcden ind til 
Kipling og meddelte hom, at de hav- 
de hart lmns Klaqer dg var villige 
til nt flntte. Tinteren blev san 
glad over dette, at lmn stmks bød 
dein pag en bedre Frdkost og tilbød 
dem at betale deres Onikostninaer 
1-ed Flntningen De gik beuge to 
ind pan beqae Tele, og efter Fro- 
kosten skiltes man fan de bedste 
Beunne nf Verden. Den næste Dag 
opdagede Kipliiig, at Giovsmeden 
Var flyttet ind i Kobbersmedens Hns 
ou Kobbersmeden fluttet ind i Grim- 
smedeiis. Og bnn ndrev sine Hoved- 
baar oq flnttede atter ind til Lon- 
don. 

Dr fnavfcdc Hcrudcr. 

Efter at jcg bar vadjkct ntig i 
varmt Band, dypvet mit Pcnneskaft 
i kogende dito og iført mig minc 
Dandskety tillader jeg mig at fpørge: 

— Er det virkelig Tr. Liibbers’ Me- 
ning, at vi skal give hinanden 
Haandtmk Ined Handsker paa for» 
Sundhedens Skyld? »Man jeg trykj 
kc Tore-is Handskc!« —- fault-des 
skal must altsna fpø1·ge, nnnr man 

vil forctaqe den ,,lldveksling af 
Enavg og Baktericr«, sum man s 

gmnle Tage faldtc for et crligt danfk 
sjsuandsl an ? 
Ak ja! Nccnr man cndvidch Mr Zu- 
stcm og tyqqer 32 Gange ng aldriq 
fpijer en Blonnnc nden først at have 
dyppet den i konnde Band on aldrig 
gnnr nd ndcn stcrilisorct Bat i Rasse- 
borcne og aldrig knssser sin Kont- 
uden nennt-In cn Knrlmlvnndsflaske 
—- — — snn fnn man i Smtdhed 
løbe Pandpn Inod Væggen og raan: 

—— J. P. Müller! Dr. Vramsen! 
Tr. Liibbers! Giv os note Befre- 
riek igcn! 

T b c o d o r C m n l d i »Kbl).«. 
L 

Pnongernc. 
Er mcerkeligt Naturfolk. 

Man bar for fort Tid sidsen op- 
daget et nyt »Naturfolk«, om hvis 
Tkkuærelfe man tfdligere ikksz hande- 
nogen Anelse. Pmmgerne —- faule- 
desjs hedder Folket — beboer en me- 

get utilgængelig indisk EgII.; det er 

et kkigekisk Falk, Tier i mungt og me- 

get minder om de nordamerikanske 
Jndianere, navmlig hvad Legt-umsi- 
lsitzgningen angeor. De er velfkab- 
te, med kraftiges Lemmerx men« deres 
Ansigt er stygt og dets Udtryk fra- 
stødende, fordi Munden er saa gan- 
ffe usædvanligt grimt formt-L 

Der-es Drasgt er meget ftmpel; den 
bestaar blot as et bredt Stykkc Tøj, 
fcm de svøber om deres Krop. Et 
meget freuktrædende Kamktertrcef 
hos dem er den Kærligbcd, de are- 
rcr til der-es Børn, og som f. Eks. 
overfor de ganjike smaa giver sig 
Udslag paa den Maade, at enten 
Faden-n eller Modercn altid bas- 
rer dem om med fig, Iige meget, 
bvad de san tager sig for. 

Pnongerne hat« en Foreftillinq 
cim en Gud, som de kalder Brab, 
eg som de dyrker under mcget 
ejendommelige Ceretnonier· De 
twr paa et Lin efter Tode-m men 

denne Tro er kun et Udsiug uf de- 

,— 

XVI ant sur onde Aundcr dgl 
Spøgelsetx 

Tore-I Fode er tin-steil dtst mast- 

lksliqstc Jed dem; de spiscr uscmlig 
all, Imad de kan fua fat i. Wurs- 
l)U-WL"1«, Druck-, Rottetz Taler du 
andre mindre nppctitlige Zager for- 
tasrcr de udcn ut blinke: dereii 
Lkudlingisdrik cr en Flugs Nie-drasti- 
dcvi11. sum de felv fulnsifertskx 

Tores Luxume er gunsfc for- 
trinligt udviklet: der furtælch sau- 
l("de;—, at des nch lnkkcdo Links kan 
guckend-c bide Tyr og Tllkcnncsketd 
Tot ludcr jo trdligt not·: derimod 
sprvfdtnmcr det mindre sunds1)nligt, 
num- der tilføjeii, at de cudogjaa 
kdn sksclnr de forffclligc Metallcr 
fru binaitdrn —-- alone xsed Lugtcs 
sanft-It l 

Man nimm-, at dem cimd011111w- 
lmcs Naturfolk er en Lcrsning nf cu! 
bidtil ukcndt Menneffvrnctc ( 

Farvcl til Sammet-rn. 

Juwel, du korte Sommer, 
Med Los oa Vlomft ou Vludl 
Men mørke Vinter kmnmen 
Nu man vi skilles ad, 
Med Bud fra Livets Kilde 
Du straalende fremqik, 
Zaa vcntodgsfuldt og stille 
Er nu dit sidfte Mik. 

Tet er, sum fast dig binder 
Endnu ljvert Griec-» hvert Blad, 
Jgeuitem Luften rinder 
En etclig Hungers Kund, 
Eudnu det suser stille 
Jgennem Skovenszi Tut-r 
Endnu er Vintrens uilde 

Lg kolde Sturm ej her-. 

Og aldrig helt er burte 
Te Liuetss lyje Spor, 
thennem Tage korte 

» 
Det grønnes end paa Jord, 

; Der luser geunem Taagen 
; 

Mod nieste Sommer frem, 
Min Zjæl voer frjsk ug Wagen 

l 
l 

X 

xs Vintrean mørke Hjeml 

For tyvc Aar sidcu. Fra St. 
!Eloud, kllkinlr lBox Kl, striver Mr. 
Viktor Nelsom »Jeg har modtaget 

Massen med sinriko i god Behold. 
For tyve Aar siden laa min Broder 
for Tode-It Han,havde i tre Aar 
søgt Læger uden mindfte Nytte og 
l)aude"opgivet Haabet, da han be- 
gyndte at bruge Kuriko. Til hans 
og Vor store Glæde blev han frisk. 
Eiden den Tid har Kuriko altid 
skaaet meget højt hog os som Fami- 
lie Medicin.« 

Dr. Peter-J Kritiko hur Ry for 
uafbrudt Held i Behandlingen af 
But-d- og konstitutionelle Onder. 
Den faan ikke paa Apothekerne, 
men kun ljos specielt ansatteAgens 
ter. Skriv til Dr. Peter Fahrney 
e» Inn-Z Co» 112-—118 So. Hoyne 
Ave» Clticago, Jll. ; 

Dct dagligc Brød — 

Dct er Morgen —— saa tidlig 
Tllcorgem at Byen endnu ligger i! 
dUkørkc «--— for Enden af Gaden 
soin over Hugtagene beayndor det 
a: lysnky — men nedc midr i Gas! 
dcsn rugcr Mørkct. Og det er udcn 
for en af ,,3trøget«s ftørste Bemer- 
lmtikker» — der staar en Klynge 
ocntende sivinder og Vørih tause, 
nnd Mucor over Ar111ene, frysendc 
i den raakolde Morgenluft; de bar 
ofter Faktigfolksss Skik knn lmltct 
fHovedet ind i Sjaler og Torwe- 
der. 
er Gang liøjrøftcch Narrenw- 

drere stoer frem over den dugfed- 
trde Asfalt, vendes Hovedeme i 

Klyngem man ser halvt nysgerriat, 
hol-ist foragtcnde eftcr disse senk- 
Nattefugle, der endnu larmer op- 
som var hefe Verden en ,,Tingel- 
Tangek«, og som vilde Ratten al- 

drig faa Ende, og nu og da sen-— 
dest- der lavmælt en haanlig Be- 

mærkning efter et Selskab af Spek- 
takelmagch men ellers er helc 
Klyngen saa ejendommelig morgen- 
tavs i den timelange Venten. 

Man ventcr jo paa Brodet til 

Kassen: den store Bager sælger hver 
Morgen i disse tidlige Timer Bria- 
det fra Dagen forud til halv Pris, 
—- og det gælder om at komme tid- 

ligt, før det bedste er folgt. Ja bvad, 
man er jo lidt lækkermundet, oq 
tit kan man jo slumpe til at faa 
en»Krinalc eller en Smørkagc cl- 
lcr et lcekkert Stykke Wionerbrød 
ind mellem alt det andet, — alt 
det grove, daglige Brød, som skal 

s- D 

ti! for at stille de Inange Munde-Z 
Sult. 

Terfor tonnner man :idligt, 
dersor venter man ndensor den store 
Bagerdntikszi Spejlglasrnder diese 
merke :Ucorgentimer. 

Jeg ljørte en Samtale der sur- 
leden Morgen tnellem to af de 
ocntende Nonen 

Den ene spnrate efter en Ellkadam 
Jenseit, sum not· tnod Scrdvane ikke 
var kommen. Lg den anden ina- 
rede: 

— Nale hnn kommen saamaend 
ifte, Skruget; hun var paa Ves- 
oar hun, for Ui snlgtes ad, ui oor 

jo i sannne Qui-, —- men saa li’sotn 
TU adam Jensen og jeg kom samtnen 
nd as Poeten, saa møder vi jo Man- 
ien Han havde oæret nde hele N at- 

jen, natinligviLs, med siamnterateh 
ne, ja ---; det var jo Lønningisi 
dng i Gaar, og sensen havde jo 
altsaa, sotn han Plejer, drukket der 
Oele op. Nu saa han jo Madam 
Jensen og mig komme, og saa raub- 

te han jo, -— hour vi sknlde hen 
og saadan — og da hun saa sagde, 
at lnin sknlde herind efter Brød —- 

om han saa ikke snuppede Pengeue 
fra hende og løb ned i TVZscelketod 
dykasldelen ligeooetfor. —- Oa Ma- 
dam Jensem — hnn maatte jo gaa 
op, maatte hun, med den tomme 
Rum. 

De to Koner stod lidt og saa paa 
lnnanden tause, — saa sagde den 
ene: 

Ja—l), det Kammeratlio, det 
Jodelasaaer manae baade gode on 

sflinke Mcend Men vi Koner hat« 
Ho bat-e at holde M,nnd for Mien- 
dun-, de regnet 043 ikke for noaet. — 

Men den anden — hun, soni 
Lande fortalt Madam Jenseits Hi- 
storie, hnn saa hen itnod Bank-r- 

tindnet, saa, at det elektriske Lyss 
detinde tasndtes, — og bnn sagde: 

—Jeg tror alligevel, at jeg oil 

sba noget med biem til Madam 

sJensen -— Skroget —, for etlers 
Fljiar hnn ingen Mad at taae med 

ipaa Fabrikken — 

Døren til Bagerbntikken eratme- 
Ides, og ind gled hele den mørke 
EStkøm af Kvinder og Børm sont 
kderinde skulde hente det, der nn 

var deres daglige Brød. 
Maria Behrens. i .,Kbh.« 

s 
s 
» 
s 
s 
s 
s 
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KOBKDSPONDANCE sKOLBN 
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tilbuder Unvetvisninq i Fug henhsrende til 

Ei Ists-L cclllksk III 2s link 7 III III. 
Ei III-IRS lllssls III II llsIsl I FII sls 

Si konstatle lllIslIs III 12 astr. 4 FII sic. 

Skciv eftet Cirkulære. 

R. J. MORTFNSSN. 
8 

WANTED—SUCC1;—8 NAGAZME requires 
the sekvices of a man in Vksshingma Co. 
to loolk after expiking subsckiptions sncl to 
secure new business by means of Special 
methods unusually esiective7 position pk k- 

manent; prefer one with expekience. but 
would considek any applicsnt with good 
natur-It qusli ttcationsz salaky 51.50 per dav. 
with can-mission opt1011. Address. with 

references, R. C· Feuer-Ich Room 102. suc« 
cesS Magazine Bittg» New York- 

En Ashandling oni Haaren-— Afialden og Staldethpd 
samt dettz Behandling as den norsse Sp« kialist i Haar- 
sygdomme, H. Acliershang, M. M. T» vi sautmnge 
det inn- Ovlag stinktek til, frit blivis tilseudt erinner, 
som iiibseiidtsr sit Norm ng Adresse 

Afhandlinqen inne-holden 
1. Haarrts snsiolnqiskc Bimbninq for Miit-leitet 
2. Kortiamtfvrcmstilling om Haarcts og Haus-lum- 

dens Lin-nomi- 
3. De viifelge Aar-sagst til Haares-.- Asfaldrn oq 

Staldethed og 
4. Den ern-sie Vehandlinq s m har vist siqsukcisiuld 

gis som i Piaksis ei bevist at vcm den ein-ins riq 
las 

Afhanvlingen ledsaqcss as Attester afgivne under Ed 
oq Srgl vev Roten-n Public fra de most fremkagende 
Stuntinavrr og andre Mr i Landen lsvor iblandt flere 
Lassen Pia-ster, Advokater m. sl., sont hat anderm- 
sti. fi nun Bebandling. Im er dsrii nieste i dem-c 
Speciiilitu Te Folcnede Stat.r, sum vaa renne 
Mande- givcr Publikum Beviscr og bctrvggcnde Zik- 
kerhsd. Vcsdlæq Pol-to sor Asbondtiiigen og samme 
vhl blive sendt ojebliktelig. 

H. ACHERSHAUG, M M. D- 
909 W. North Ave-, Dept, P» chicago. Ill. 

sTOKAKTElIE 
JULE-EXKIIRSl0N Ell 

MEU DEI SAMLE PMUUSLISE 

cllMRll LllllE 
EIASLEAET Is4o. 

Alle Gekos-der slaaot 
OVED MINISTER PAA 

4 Mai-, is WEI. 
M Tlll TIL skANMMVlEll 

00 NYE cunaktl Varus-Illi- 
LllslTlllTs sc Isllllknllll 

Usvots Monat-seen 
Sag-te exlsteksncle like-skkue Ist-hin stinkt-Eh 
790 Poet laute- 32.000 Tot-, 70.·000 ins-. 
Vordan Mikle hurtig-to as olsganlssts sltlhs. 

Afgaar Nov. 4, Nov. 25, Dec. Is· 
p- slorsklscls hurtlgs Dodhiltskrus dampsltlho 

Lllclllll sc csslsllllt 
620 Nod lange, 30.000 Besteht-sind 

Wachse-I Luiltsols og Mantels-Im de batest-to 
Dampsklbo l New York-Liverpool Rats-h 

Afgaar Nov. Il, Dec. 2, Deo. 9. 
lls kismpemsnslge Dohbsllskkuo bsmpsltlln 

lIEllllll se slxllllll 
600 Nod lango. 14,150 Ton- 

To sl ils stät-sie som nagen-lade anlölsst Bostoa 

Afgaar Nov. l7. Doc. l, Dec. 15 
Nöie kokblnclelsek mecl alle 

sksnelinsvisko og Finsko liaan 
ss vors Agentsk sagassmls spsclells nyi 

Tlilllllll lchklsslls llllllllllllllllbllllllllllllL 
Fz G- WlljTleh Jllgkz West-« Des-h- s--s- ccsssls DhAlllsUlld AM) lUMJllLPfl sTs., Ilchccs 


