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Washington, Dec. 8. —- Paa Oder- 
sladen er ds: kepnblilansie Bande to- 

lige og jcevne. J Dylsderne er der en 

hel Del Uro og Agitation. 
Det er Tarisspørgsmaalet i Almin- 

deligbed og Kuda- og Filippinertarifi 
fen i Scrtdeleshed, fom sysselsætter 
Opmærkfocnheden. Kuba dg Filir- 
pinetne kzat bragt hcle Partispøth 
manlet til at dteje sig om denne ene 

Sag, og om denne distuterer man saa 
at sigie Nat og Dag- 

Fsr Præsidentens Budsiab tom 
frem, havde nllekede de mift indflnde’- 
fesrige Ledere bestemt, at der ftulde 
ingen sonst helft Fotandring fotetageg 
i dette Spøtgsmsaal i den kommende 
Stehn- De vilde ingen Revision have, 
itte heller New-weiten hverten med 
Fian eller noget and-et Land« og den- 
ne Besiutning dar taget af Ostens le- 
bende Mel-nd uden at madføte sig med 
Westens Politik-me 

Jtte del alene, men de ovede en saa 
indtrckngendse Jndflydelse paa Prok- 
sidenten at han itte dar i Stand til 
at sie uhildet paa Sagen. Hans føkfte 
Tante var at komme dristig og gaben 
frem nnd Fotsiag om Toldrefotm og 
saaledes kmøkekomme Folkets Ønstetz 
men ved senere Ovetvejelse bestultcde 
han, et han itte kunde eller but-de be- 
gynde fin Administralion med at være 

soa ineget pna tværs af sine Venner i 
Longrcsfm 

s O s- 

Saaledses fftcsd Sie-gerne i nogle 
Uner; ,nbrilnnterne holdt Mode i 
Chicago for at drpfte den genscdige 
Toldfrihed, men bei var tun Pan 
Stromt. Hof Bellnttklsestold var 

Progmmknet, og Fabrikanterne dar 
tillige Pingemændene og de, der havde 
Jndflndelsen. 

Jmidlettid kan Penge og Jndfly- 
dele itte nltid kvæle Foltets Rost; og 
starken lonnner Raubet om eIowa- 
fotm, itte alt-ne fta Besten, fra Far- 
meren, der producerek de vældige 
Kvantiteten der bringet vor udenland- 
sie Handel op til de fvimlensde Tal, 
som nu kepkcesenterek den, men ogsaa 
fta Ostens og det tiltagek i Slykke vg 
Omfang; det gsr sig gældende over- 

alt. 
Nu kommer saa det Spsrgsmaal 

frem, om den Memmelfe. fom Kon- 
gtesfens Ledete tog gngaaende denne 

Sag i Virleligheden var, en klog Be- 
stemmelse. 

Okn det akting ikte havde veret 

visete at gsrc en Del Jndrsmmelser 
til den stote Masse. 

Sohledes tvivler de mete modetate i 
Kongkesfm og saaledes tvivles der 
i selve dethvide Has, hvor Pkæsiden- 
ten igen er fatden isGrublekietz man- 

sle gjotde han dog et Feflgteb i fan- 
ledses at bsje of for de yderliggaaende 
Tatifmcknd sont var snu not til at 

khlejrf hom, fsr han endnu havde 
faaet Tid til at se llart med egne 
Øjnr. 

I f O 

Men del inves, som om den long- 
vende Forsamling i Washington ilie 

rigtig aner Dybden og Styx-ten af 
dest- Follets Rat-b for Paris-Reform 
Maasse heller ilke, at jo mere de poli- 
tiste Ringledeske soget at dcempe det,: 
desto starkere vil det ytke fig. F 

Og tager man sig ille i Vate, kan- 
man tisitere at Foltet tyr til den gamsj 
le Melode og lage-: sig felv til Rette! 
ved Hjcelp as en Revolution indenforl 
dette Omraade, saa al Bestyttelsestoldl 
blirer et Minde. l 

Mange af Lederne indser detteH 
hellete give lldl eitel-, end miste all« 

Hellete lav Bestyttelsestold end sleti 
ingen. ! 

Mcfkinley indsaa alt detle, og hanJ 
der fremfor alle hol-di paa Bestyttel-. 
festen-« omtaler allekede i fm Busialo-z 
Tale Muligheden —- ja Nødvendighe- 
den of en Revision. Og havde han le- 

vet, vilde Sagen have staaet paa andre 
Isddeex han vilde have vcetet stark 
og beslutsom not til « gaa sm egen 

XXVII-W liede Kongressen eilen «.« 
« 

ndez «... .tznd;eeende Ontstctndighedet 
Mc EIN-Wust at en2nnsdes Uers 

faynhed,;sk»g«stzaxurlige Frygt for at 

Jerusalerde ehmegilgt Parti, og 
’-s 

man sitrcds sig hans halvt uvillige 
Eaikitytte til at tage Patti sor dein. 

Ist Ist si- 

Prcesident Roosevelt gør doa alt i 
si!i Maat sar at indfare lettere Iow- 
villaar for Ruba; for saa vidt hat 
lian tiin iiiadt Modsiand. 

Tat traf sta, at liaade Finbai oa 
giltst-ins r Toldspørgginaalet var oppe 

.ihajesteret; man geeb saa til den 
ist at true iiicd at nied mindre man 

Indrsiiiiiiet Fiuba leitete Toldsorhold, 
Vil zyilipiiinerne blive tilst aaet ski Han- 
del. Sitedia, soin Planen var, satte 
den doa intet til, da enhvee godt ded 
at en FilippinerTatis er aldeles nie-ds- 
veiidig. 

Saa det sscr ud, soni oni Riiba slal 

i 
c 

list-eine sia selv nd as den truende Fal- 
lit. hvists Prassidenteiis Jndslydelse paa 
bang Parti er soe svaa til at udrette 
noget. 

di- slt II 

Gn FliibaDeleaat udtryttee sit Falk-«- 
thsiiasteliabed paa sølgende til-mits- 
sulde Mande. Man spukate haiii, am 

tun dna ilte stinteg Amerika hadde 
aiart iiat for Stuba —- aivet Øeii en 

gin Mantua iiaaliegiindt maiiae os: 
tseiitliae Forbedrinaer· udrnddet den 
Nul- Feber o. s. v. Til dette svarede 
Telegatem »Jo, alt dette har J gjort 
en meaet mete. Vi hat det godt nu. 

Voet Hoved er sorget sor; men Maven 
det er Maden, J nu maa sorge 

sor!« 
Da den energiste Delegat strøg sig 

op oa ned ad denn-e Del as sit Leac- 
ii!e, soiii havde lian Smerter der. 

Kulianeren oa hans Mave er sidew 
bleden et Qrdspeoa i Washington «g- 

Mist-. MeKinley sorgen 

Cantan, Ohio. Mes. Mcsiinlest 
Helbred ee i Folge Lageenes Udsagn 
teminelig godt, dette er for saa didt 
sandt som hendes sysiste Tilstand er 

omttent den samme, soin den hat dre- 
ret i de sidste Aar, men der et en Til- 
sajelse, soin cengstee heiides Nækmeste 
iiieget, og det er den dybe Melanloli. 
der til enhver Tid beheester hende siden 
hendes Maiidg Dad. 

Hiiii tlager over, at Livet er saa 
siildstcendig toint, ag snster ofte, at 
hnn iiiaatte saa Lod at folge sin Æg: 
tescelle. Hun taler ille meaet da gaar 
sicclden ud, og mange Timer tilbkin- 
aer hun i trostesløs Geaad over den 
asdøde. Hendes-Liv shnes at viere 

meningsløst iideii hain. 
Mes. McKiiileys Ssster, Mts. 

Barhee, hae soeeløbig opgivet sit eget 
Hjem for at tunne væee has Enten ag- 
preve paa at gøte Livet saa behagelig 
soni niuligt soe heade. 

J den sstste Tid ester Praefidentenz 
Begravelse gjotde hun et kegelinæs- 
sagt Beipaud til Graden og satte sig 
ved Sideii as Kisten i Hvælvingem 
For at gøre det behageligere sot hende 
sit man en Gyngestol anbragt og et 
lille Tasppe paa Gulvet. sot at Fug- 
tigheden itle slulde siade hende. Man 
har nu sorinaaet hende til at opgive 
disse lang-e Bespg derude, hun gsaae 
nii tun til Familiebegravelsen, hvor 
hendes Born liggee begcavede. 

Der totnmer tun saa Besøgende til 
det lille Hus i Canton, der hat saaet 
historist Betydntng. Seld hendes kee- 
reste Venner er det mislytledes at 
troste hende i mindste Maade. Hun 
vil helst vcete alene med fine Tanter. 

Oin det sninlte Fest-hold nielleni 
Ægtesælleene haii vcetet sagt og stie- 
vet meget. En as Peæsidentens te- 

gselinægsige Banee var at sainles nied 

sin Hustku lige sst Middag vg lasse 
et lait Stytte as Bibelen sor hende, 
og ingen Grad as Teavlhed eller not 
saa mange Gastee for Middagen, as- 
holdt hain sta at sslge denne Stil. 
Maaste. bemærtes dei, — laa hert 
Løöningeki til den Gaade, at han saa 
let lunde tilgive slii Mai-der og saa 
soetrsstningssuld gaa Dsden i MI- 
de. 

Kantonsoltene eyste paa Hovedet 
naar de set den soegtlædte, nedbsjede 
Enke, og man er tilbsjelig til at tro, 

.at Spaamanden saae Ret, der sprud, 
Isagäy deat hun tkke leJessiteee eit« 

at exists sin Mantis sitt. FÄ E U sys· 
It sue-fein Fort-leise i es- Daa 
seist-spann Amt-Mit Mæn .FM·: i set-es tm einem ceuq sees costs stammt-It II no sm se. Eis-. 

staunt-Luna 

Washington, Dec. 10. — Senator 
Morgan hat i Dag fremlagt et Lod- 
forslag om Udførelfe af Nicaragua- 
Kanalen. Loven foreslaar, at der be- 
villigeg 818s),000,00s) til Bygning as 
standen De sprer 5 Millioner stal 
vare til Stebe nu, og Reften slal i 
lignenbe Sammet bevilliges efterhaan- 
den af Kottgressetn 

Et Raad paa 8 Mehl-Immer, alle 
antcrifansie Vorgere i de For. Stater, 
hvcr lønnet med 348000 aaklig stal i 
Forbindelfe med Fttiggministeren have 
Opsyn med Kanalen. strigsminiftcs 
ten blivet felvfølgelig Randets For- 
mand. 

Senatct bar nu cftcr Udvalgets 
Jndftilling af LanalTraltaten taget 
Sagen op til fidste Bel)andling. 

Senator Lodge holdt Jndlednings- 
talen i Dag om alle de Fordele, de 
Foteaede Stater hat oundct ved den- 
n-: nye Traktatfornt. 

Anbefalcr cn central Bank. 

Washington, Dec. 4. — Inans- 
ministcr Lyman Gage hat formet en 

ny Plan for Bank- og Montsystemet, 
som give-H i hang Aar-beretnin«q, der 
i Das-g blca overgivet til Kongressem 
J Kortljsrb lyder Planen saaledes: 

Nationalbankcrne tundt om i Lan- 
dct burvc i Forening organisere en 

sto: ccntral Bank, der flulde gøre Tie- 
neste fom Sitlerhedsventil for de ov- 
rige Banler og stulde beflæftige sig 
nich Negeringens sinansicllse Form- 
ninger. 

Efter at have udvillet Monden, 
hvorpaa dette lan sit, begrunder Mr. 
Gage sm Plan. ,,Beundringsværdig,« 
siget han, »fom vort Banlsystem i 
mange Henfeender er, viser Erfarin- 
gen os bog, at det nærmeft er beflemt 
til fMukt Vsejk og ille til stcerle Stor- 
me. Dette tan letteng paavises· De 
individuelle Banler staat isoleret, av- 

flilt i smaa Enhedek med intet Baand 
af Gensidighed mellem dem. Te stan- 
te hat ingen Pligts- ellersAnsvarst 
lelse over-for de fvage, og den Stmlc i 
daarlige Tiber, som en almindelig 
Sammenslutning vilde give, mangler 
albeles. 

Mangc Bank-Novcricr. 

Los Angeleg, Cal» Dec. 9. s— Hen- 
n) J. F!eishman, der i mange Aar hat 
haft den betroede Stilling som Kass- 
serxr for Form-er oa Zwbmcknds Bank 
i Los Angeiog, ei forsvundem og med 
bam MWDW tilbørendc Bauten 
Man har sagt ivrigt efter ham liac 
sidcn i Lord-Jag, U han forsvandt. 

Han bavde telefonseret at han foltc 
sig utilpag oa først Vildc komme ned i 
Kontoret senkre. 

Da han imidlertid var anset for at 
Vcrre fuldstckndia paalidelig, faldt det 
ingen ind. at satte Mist-ante, og førft 
da han heller ilke indfandt sig nerstc 
Dag, blev man mistænksonk, nnd-It 
sagte Penqeskabsrt oa fandt Behind- 
ningcn minus de s100,000. 

Det bemerktes, at Fleishman begnndi 
te sin Kaktiere i famme Bank iom 
Dreng for 26 Aar siden vg eftethaang . 
den arbejdede sig op tfl den mest betro- 
etse Kasserer. Han levede adstilt frn 
sin Huftru. 

O O II 

Bell Maine, Ja. Dec. 6. — Vogt- 
mand Rollo Simith blev stuldt on 
drckbt i en Kamp med tre Revere, der 
i Morges tidlig forspgte paa at rove 
Rats-Bauten i Chelsea, en lille By 
syv Mil veft for Bell Plaine. 

En ung Mand, der vendte hjem no 

get sent, overkasiebe Rsmrne paa M 
den, han blev dersor banden og kneblet, 
og en af Banden blev sat til at pagscj 
paa hom. 

For de com ind i Bauten vliev de 
imjdlettid fotsiytrede af Smith, der 
udspurgte dem om deres Ærinde. 

Da han tagen ttlftedsstillende Svar 
tunde faa fra dem, trat han sin Nie-I 
volver ogs rede. I 

Eun- vitnk keins haskidoq k Fit- 
kobet og band Kugle ramte Smithi midt i Pandekk faa hanc aJ tdpd om. 

Nov-sm- fjunede stg Si wan 

somst, og man har siden intet Spor! 
fund-et af dem. 

» 

« si- sx 1 

Wilmington, O» Dec. S. —- Trei» 
mastersede Mcend brød ind i Baltimore 
og Ohio Stationen hen ved Midnat,! 
bannt Telegrafisten, tog 8950 ud af; 
hang- Lomme, samt 82055 fra Penge-I 
siussen. De begav sig saa til Lang-I 
deng Mølle tværs over Gaben, hvor 
te sprængte Pengestabet og tog 850, 
ht m fier de flygtede Førft Kl ) nceste 
ZU Dran fandt man den bundne Tele- 
grifist, og da var de allerede langt 
berie. 

II III sit 

Stormlake, Ja» Dec. S. — Albert 
Phillips og Louis Broot blev fanden 
stmdig i Mord af sprste Grad og btev 
idmnt Dødsstraf. De dræbte to 
Mond i der-Is- Forsøg paa at undslip- 
pe Votitiet, der vilde arresiere dem 
for at have plyn-dket Grenville Ban- 
ien i Jowa for 82,000 i November 
Mcaned. 

si- -i- si- 

«-«:- :lena, Mont, Der 6. —- Stationg- 
« nt n ved Sterling, paa Great Falls( 

on Canada Linien blev overfalden 1 

Ast es af en enlig Røver og plyndtet 
for 515200 

Ist Il- sit 

Vltlantcy Ga» Dec. 6. —- Douglas- 
Vill: Bauten blev i Aftes plyndret for 
Sigm-a Noverne undslcm 

St. Annes Ben stjaalet! 
Fall River, Mass. —- Kaiolikerne i 
»St Annes« Sogn er i den ftørste 
Soer fordi et Heigenben er bleven 
sijmtet fra der-es Kiste. Noglie for- 
tmrpne Kitkerøvere var trængt ind, 
bar-de ødelagt mange af Kirkens De- 
tokationer oq hellige Kar, havde bredt 
d- Præstelige Otnater ud paa Gulvei 
og siddet paa dem o s. v» men værre 
end alle Ødelæggelser of Beträgen- 
standse er Tabet of Benftumpen, der 
engang havde stddet i St. Armes høj-I 
re Arm (?) Det var bragt fra Frank- 
rig og havke kostet 83,,000 det var 
tilmed i Folge Katoliterne det eneste 
of denne Helgens Ben her i Landet. 

Benet gemtes i en lille Guldæsie, 
som igen var indlagt i en stor solid 
Kasse med Glaslsaag, ssom alene havde 
kostet 8600; denne var slaaet i Styk- 
iepog Benei var borte. 

N e g e t s la v e r i. Birmingham, 
Ala» Dec. 1(). —Negeten Ben Milom, 
en fothenværende Slave fra Lowrence 
Sounttx er bleven arrefteret for Ska- 
:-.«csalg. 

Han stal under Løfier lmve intieti 
unge Negere til at ledfaqe heim tilj 
Finden. hvot de blev folgt til en Sla-i 
r-·bandler. En af de folgte undlomT 
og hat uddelt Historien. 

Angrebet, meng hun fov.l 
Washington, D. C. Dec. 1U. — Mrs. 
Aha Denn.is, en fafhionabel Dame- 
ffraederinde blev fanden i sin Seng i 
Murg-es tidlig, nccsten beende· 

Hiernekassen var brceitet, og det 
renstte Øte var næsten siilt fm Hode- 
i,-et. Hendes Magd-er og Sengetøj var 

k.:enn-:n1blødt of Blod 
Mus. Dennis tom til Vevidsthed for 

et Øjeblik, mens hun bragtes til Ho- 
spitaiet, hun sagde, at nogen havde 
,,slaaet« hen,d-e, men da man ivrig 
Vilde udspørge hende, svarede hun blot: 
»Weder mind!« 

Noveri hat aubenbart ikke været 
Motiv til Handlingen, via en velfyidt 
Pengepung fandtes liggende paa Bor- 
det. 

Der et tun lidet Haab om at redde 
braves Liv. 

Julevejret er alle-rede ankommen 
Hvad vi stal drikke iJIt’ehelgensør- 
get Lundin its Co» 2443——2445—— 
2447 W. Kinzie St., Chicago, Jll» 
for. Læs Avertissementet i Da- 
gens Nummer om deres Udmærs 
kedc Fuchtel-dritte — Jntet dansk 
Hjem bør vcere foruden denne gode 
danske National-Drik. - 

.Og Mit-r hu der-If i Inten, 
Din Masmstqdes ei en Smulez 

N Sttnte, Luvnst elle- Grsv 
VII-, ei xngqng af Zeiten iso. « 

Ud Ia » d E ts. 
Krigcn i Sydafkika. 

Prætoria, Dec. 9. — Der gaar for- 
siellige Rygter om Kommandant De 
Weis nye Operationen Nogle siger, 
at han hat famlet en Heer paa 6000 
Mand, of hvilkie 1500 er Oprørere fra 
.Zapkolonisen. Andre fcettier Tallene 
Imme, men der gaar i hoeri Fald 
Skrcek i Englændeme allerede 

Forleden var Oberst Wilfons Sim- 
ke lige paa Nippet til at blive omringet 
af Die Wet, men Englcenderne fik ha- 
stig Hjælp fra General Remmigiton,’ 
saa de flap derfra med ringe Tab. 

London, Dec. 10. —- Regseringen 
bkgynder sikkert nu at frygte for de 
mutig-: Folger af den kommende Par- 
lamentsamling. Jkke blot har det li- 
berale Parti eenftemmigt erklceret sig 
for en Politik, der for enhvser Pris- 
fanr Krigen affluttet — og denne 
Ecnsiemmighed er san meget Werk-eli- 

gere,lsom Ktigen netop hat vceret 
Uenighsedspunitet inden for Partiet. 

Men Regeringen selo begynder at 
indse, at der maa en human Behand- 
ling af Boerne til, hvis Krigen nogen 
Sinde skal tilendebtinges. 

Dei førfie Skridt til ved humcm 
Optræden at vinde baade Voernes, 
Udlanoets og rettænktendie Engloende- 
res Tillid cr, at Concenirationslejren 
stal fiilles under det borgerlige Styre 
—- Fangerne dieri have større Frihed, 
og Militcerets raa Behandling i det» 
hiele afsiaffes overfor Kvinder, Børni 
og gamle. s 

Denne Humanitet, der ikke just gaar4 
ud over Anfiændighedens Grcenfer, er 

en meget klog Politik — lige foran 
Parlamentets Aabning. 

S1)dnen, Australien, Dec. 9. — Au- 
stralien blider det første Land med en 

fornuftiq Ordning af det vigtige Ar- 
bejderspørggmaal 

De konfødserede Stater der har nem- 

lig nu vcdtaget Forsiaqet om: tvungen 
Volk-gift, of alle Tvistemacil mellem 
Lilrbejdere og Llrosejdsgiveve 

En scerlig Ret eller Retslommisfion 
med Magt til at fremtvinge Lydighed, 
nfsiger Kendelscrne, og enhver Strej- 
ke cller Loclont, fom iværlsættes i den 
Tid, da Kendclsen endnu hviler hsos 
Reiten, ktehandleg simpelt hen sdm 
Lovbrud. 

Prassident for Voldgiftsdomftolen er 

en as Højefteretgdonimerne. Reiten 
hat Mnndighed til at faftsceite en Mid- 
delstandI-Løn, men den stal ogsfaa 
nonlcrgge Arbejdsgiverne at benytte 
Foreningssarbejdete paa Vcerlst"ederne. 

Arbcjdcrfporgsmnnlctluft. 

I 

Kong Edwardo Kroning. 
—- 

London, Dec. 1l). — Kong Edward 
har i Dag i et Ministerraad fastsat 6. 
Juni 1902 til Kroningsdag. 

Parlmnentet sammenkaldes til Mit- 
de den 16. Januar. 

Skjulcstcdct fundct. 
Sosia, Bulg., Dec. 9. —- J Følge en 

Meddelelfe fra Saloniki er Miss Sto- 
ne og Mme Tfilka siiulte i Ncerheden 
af Rilo, 5 Mil fra Byen Dubuitza i 
Bulgari«en· En Makedonier, der var 

paa Siedet den 1ste Dec. har bragt 
Nyheden —- og man santager nu, at 
amerikansise Udsendinge er bleven sat i 
Forbindelse med Røverne. 

Dannmrk og Amerika. 

Kobenhavm Dec. 9. — Amerilansle 
Pengemænd anftiller Underføgelfe af 
de pyritforinde Lag pasa Island De 
har til Hensigt at opnaa Ret til at 
udnytte Lag-ene, hvis disfe er Mal- 
bare. Dei engelstse Selslab, som hid- 
til hat haft Eneret, hat aldrig betalt 
de styldige Afgifter, og dets Eneret er 

derfor ilte bleren fornyet. 
! 

sit stelltest en Fscciiilelfe i m Das. s 

Brug Wann-As Wtctsø Wlne of Tu- 
syrup, det bedste hostemiddel paa Juden 
26 og 50 Feind 

Snestorm ich. 
London, Dec. 9. — Atter gaar der 

en vceldig Sneftorm hen over Sini- 
land og Nord-England Jernbane- 
færdselen er adfkillig vanfkelig. 

Saitcntcnstgd. 
London, Dec. 9. — To engelske 

Kriggskibe stødte i Dag stimmen i 
Sherness Havn. De led begge bew- 
delig Stude. 

Hofskandalen. 
London, Dec. 9. —- Det er nu sit- 

kert, at en Duel fandt Sted imellem 
Prinsregenten og Dronning Wilhel- 
minas Adjudant. Denne sidste faade- 
des-, men er i Bedring. Prinsen vialg- 
te Vaabnene. 

En Jctnhæl for Polen. 
Berlin, Dec. 9. — Medens Regerin- 

gen tilsyneladende behandler Urolig- 
heberne i Polen, som var de tun af 
ltden Bsetydning, er det og øjenfynligt 
not, at den forbereder sig paa at nd- 
vife meget større Strcenghed mod Urv- 
stifterne, og Bismarcks bekendte,,Jern- 
Regel« vil nu trcede i Siedet for den- 
Grad af Eftergivenhed, fom i de for- 
lisdne 11 Aar har gjort Polakkerne 
»altfor livlige«. 

Rusland og Øftrig vil man benytte 
fig af samme Strcenghed ovekfor op- 
rørske Polakker sont i Tystland. 

Brnges af de fashionable Damer hele 
Verden o-rer. Det er uden Tvivl den 
ftørste Forskønner, som ameritanske 
Kvinder nogen Sind-e har vceret til- 
budt. 25 Cents. Tilbersedt af Modi- 
son Medicinse Co. Spørg Avotekeren. 

»M·aa jeg se en dansk 
B o n d e?« Konsulent Kornerup, 
der forledsen holdt Foredrag om Fick- 
krceavl i Hjørring, fortalte følgende 
lille Historie: 

En ung, russist Pige havde taget 
Ophold paa sen Højstole paa Fyn. 
Lidt efter lidt leerte hun at forstaa og 
tialse D·ansk. 

Saa en stønne Dag ftger hun til 
Forstandierem »Man jeg ikke se en 

danst Bunde?« 
Forstandersen sparede hende smilen- 

de, at det var lutter Bøndetkarle og 
Piger, der var paa Høijfkolen. 

Det vilde hun imidlertid ikke rigtig 
tro, og Forstanderen bemærkede der- 

for, at de Folk, hun faa ved Modet 
forleden, det var Bønder. 

»Nei, dset stal vcere »rigtige« Bim- 
dsert Sasadan nogsle, som aldrig va- 

sker sig, og som er fulde af Lus!« 
Den Slags hat vi virkelig ingen af 

her i Landet.« 
Den russiske Psige satte et sorundret 

Ansigt op. 
»Ist-cis Hjiemme i Rusland hat vi 

slet ikke andre end den Slsags Ben- 
den« 

En Redaktors Brcv. 

Mr. J. H. Moor-e, Mi. Morris, 
Jll·, Rednktør af den hsøjt agtede Ti- 
dsende »Evangeliebu ct«, strivcr spl- 
gende Brev til Dr. Peter Fuhrney i 
Chicago om et Æmnse, der turde vcm 

af almindelig Interesse: »Im holder 
nu paa med den sjette Flaske af Deres 
,,Kuriko«. Aldrig før har jeg haft 
nogset, der har gjort mig saa meget 
godt. Havde det itke været for Deres 
Medicin, havde jeg ikke sværet i Stand 
til at hold-e mig oppe i Vinter og nd- 
føre alt det Arbejde, der paahvilser mig. 
Hvad min Helbredstilftand i det hele 
taget angaat, ksan jeg sige, at jeg er 

stiftete nu, end jeg hat været i mange 
Aar, føler mig bedre og tan udføre 
mere Arbejdse.« 

Dr. Peter-s »Kuriko« beviser sin 
Værdi for alle Personet i all-e Nos- 
stillingser, fra Arbejdersen i sin Hytte 
til Prinsen i sit Pialadsz der er kun 
en Ting at bereite, og det er, at Dr. 
Peter-'s »Kuriko« er en god Medicin. 
Den kan ilke erholdes paa Apoteker. 
Speciellse Agenter sælger den. Hvis 
der ingen sindes i Deus Nat-bed-; 
sttiv til Fabrikanten, Dr. Peter Fahr-- 
ney, 112——114 So. hoynssAve.,-«Gyi«- 
cago, Jll. 


