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Amerlhn 
Taksigelicsdaqen. 

-o:n -kit er, hak Ptcesidenten an- 

ordnet, at den sdsje Torsdag i Novem- 

ber, ten 2.de, stal fejres som Tak- 
sigelseioag. J den der om uostedte 
Protlanmtion hedder det, at i oder 125 
Aar hat Beboerne af dette Land gjort 
Erfakinacr fremfor noget andet Folk, 
hvorfor tst bot talte Forsynei. Hocrt 
Slægtled hat maattet genxremgaa Pro- 
velfer, dels Kri.·q, dels Torle, Oder- 
svommelfer og andreUlylker,men trosds 
dette et Landets Udoitling stadig stre- 
det fremad. Dei fotløbne Aar hat 
Vettet et Fadens Aar, og Follset vil 
derfor af Hiertetialle Gioeren af alle 
Godcr, og ikle alene i Otd men ogfaa 
i Gerning soge at oise, at vi vil gore 
vore Pligm mosd os selv og Næftm 

Stangegift mod Tnbetlulofe. 
Lin noget underlig Historie fra Mil- 

waulee, Wie-» llyidsceltes, i.det vi over- 

lade til Lceserne at bedomme dens 
Verdi: Fred Kennle i 604 Gast 
Winter Stkeet hat netop iaaet 15 Klap- 
perslanger fra Califotnia og vil be- 

gnnde Elspetimenter med dem. Hzn 
hat nemliq den Tro, at Klappetflam 
gens Gift er en Modgifc for Tuberlus 
lose og alle Sygdomme, som hat sin 
Oprindelfe i Blodei. Krempel er Med- 
lem as Wisconsin Natural Histotn 
Socken Han meddeler folgende om 

sin Theori: »Jeg dar haft leoende 

Klappersianget Ohsos mig i 18 Aar. En 
Dag btagte en Man-d mig 6 levende 
Rottek til Mad for Slangernr. Eni 
af Rottetne syntes at desinde sig i de» 
sidsie Stadier af Tuberlulofe, da den! 
lhaftete nofladelig, og der randt Ma-l 
terie fra dens Riese. Txn dlev fatj 
ind til Slangerne samtnen med de 
andre Fite af dem laa fnakt dode 
sont Folge af Stangebid og blev singt 
of Slangerne. Den fyge Rotte og en 

til var ilioe om Aftenen den fsrfle 
Dag. Den fyge Rotte var bleoet bidt, ? 

og den sont-es at besinde sig bedre.; 
Den næfte Dag var den endnu bedte. 
Stangetne bed den mange Gange; men 

Biddene syntes ille at have nsogen onde 

Folget, tvettimod. Den leedie Dag 
aphsrle Stangekne med at bide den.f 
Den fjetde Dag blev Rotten sulten,’ 
lastede sig over to af Slangerne og 
deæbte dem. Den spiste detpaa del 

balde af en. Da jeg onstede, al Stan- 
getne siulde leve, iog jeg Rotten ndl 
of deres Bur. l 

Dette overbeviste mig om, at Klap- 
petflangens Gift tun have helbredende 
Egenstaben Jeg hat staffet mig Tu- 
dertulosedakteriet fta Sundhedsdepae- 
tementet i Washington Dei meer et 

ot finde nogle feiste Kaninek og Guinea 

Pigs og elsperimeniere first med Bal- 
tetiet og sicen med Stangegi·fien.« 

-Stok Mittel-rund 

Shamokin,Pa.,12. Nov. »The 
Bunjcde Shaft«, der bestæftigek 700 
Mund og Dtenge, brændet i Dag, og 
et meget start Mandstab arbejdet for- 
tvivlet paa at shckte Jlden. Alle At- 

bejderne er reddedr. Minen ejes af 
,,tbe Philadelphia and Reading Coal 
and Jkon Company.« 

Geldwert-. 

Bloomi.19ton, Jll«, 13. Nov» Georg 
Warten en rig Former i Nærhedsen af 
Mafon City, That begaaet Selvmord 

paa en uhyggelig Maade, idet han ret- 

tede et dobbsltlsbet Gevctr mod sit 
Bryst og affykede begge Lebene ved at 

benytte en Pater. Hiertet blev bog- 
stavelig blæst ud af hans Legeme. 

Ist insiqtigh naar J ankomme til Ver- 
densstaden ChicagtU at J ikte falder i 

Danderne paa Vedragerr. Striv til os, 
og vixfkal modtage cber vaa Stationen, 
Duft nsje paa, at Juleekokuriionea afgaar 
fra Ehimgo d. 7. Dec. fra hovedkontoret, 
126 E. Kinxie St» schienst-, Jll- 

Eihaut-Mike 
Berlin, 12. Nov. J Aftes blev der 

af Ministre og Medtemmer af Rigs- 
vagen giriet en Afstedsdinner til Ære 
for Gesamt White, htioti deltoa mange 
Vibenstabsmænd, ForsfattksæA Journa- 
lister, Pengemcknd og Fabrikanten 200 
Gast-It var ti.lstede, og begejftkede Ta- 
ler holdtes for Amerika, Præsident 
Roofevelt og Gefandt White. 

Brand. 
St. Joseph, Mo» 13. Nov. En Iw- 

los odelagde i Morges »Ihr Hutnut 
Homing Mills«. Tabet er 100,000 
Dollars. Jldens Aarsag er ulendi. 
Disse Møller var de stprfte as der-es 
Slags i Besten. 

133 Aar sammel. 
Harrodåburg, Ky» 18. Nov. Elijah 

Bledsoe, sort og for-gi·vende, at han 
var 133 Aar gammel, er i Dag ded. 

»Don lunde hufte en Masse Begivenshe- 
zker fra Krigen 1812 og tjente under 
Lafayette, da benne besøgte Harrodåk 
barg i Aaret 1824. 

kat Jndbrudstyveri. 
Forleden stszte der Jndbrud hos Ihr-I 

waro Ellig, 119 Sixish East Streiet,j 
Salt Lake City, hvor en 18 Aar gam-! 
met Søn var ene hiermit-. Tyven spat-J 
ten-: Gadedøren irr-d og begyndte ats 
widersng hvad der fandreö i HufetJ 
Drengen opfordrebe ham til at forlach Hufei, mien Tyven tastede ham om paa 
Gulvet vg tvang ham til-at findede 
iig rolig. Udbyttet var 20 Dollars vg( 
en Barbertniv samt al tm Mad, Ty- 
ven tunde orertomme at spise. 

American Live. 

Damperen »St Louis« afgaar fra 
New York 12 Nov» Kl. 10 Form, cg 
danfke Passagerer er hjemme 21 Nov. 

,,Pbiladelphia« fra Southampton 
8 Nov» i New York 15 Nov» og dest- 
gaaende Passageret gen-wem Chicago 
2 Dage senerr. 

»Mesternland« fta Philadelphia 15. 
Not-» Kl. 9,30 Form» og danste Pas- 
sagerer er hiemme 27 Nov. 

t 

Sturmwind 
Victoria, B. C» 12 Nov. Daume- 

ren »Rofalie«, fom loher mellem het- 
værende Havn og Seattle, tolliderede i 

Aftes med Fragtdampeten »Fingal« 
her i Havnen. ,,Fi«.Igal« fit et ftort 
Hut bagbotds og blev loben paaGrund 
paa Kysten for ittc at gaa til Bunds-. 
Her ligger den i Dag iet Stykke uden 

for Byen med sin Ladning under 
Band. 

Et Aar og 9 Maqneder· 

(5,ambkidge, Mass» M. Nov. Nina 
K. Danfotth, den vonsiabte Pige, som- 
d. 17. Mai d. A. drehte Andrew J. 
Entery i hans Hjem i South Zwilling- 
ham, blev i Dag dpmt til at anbtinges 
21 Maaneder i ,,t·l;e Cambridge Hat-Je 
of Correction«. Dei blev i Rette-n kon- 
stateret, at Emeky shavde indbildt den 

»unge Pi-ge, at han elstede hende og 
varende Havn og Statstle, kollidetede i 
da hun opdagede, at han havde Husttu 

Zog Bern. 

Brandftadr. 
New Yott, 12. Nov. »Ehe Eust« 

Niver Bkidge« er delvis nedbrcndt, ogT 
IStaden er vurderet til 75,000 DvllJ 
Det er undetspgt og kanstateret, at 

singen af de store Kabler er bleven be-» 
stadiget ved Branden. 

Heuvisniuw 
Bote Lasset-es Opmætlsomhed heu- 

ledes paa den Annoace fra T. M. No- 
bekts, som sindes i dette Blut-. 

M hell-rede en Fett-Ieise you ern Dig. 
Bruq Lan-five Brenta ulnlne tat-um« W- 
hvek sum-let numbeka erneue, lMO Mit-M Use 
Inn-reden cr. W. Grcves kevnctesksindeö psa hon- 
Æfkr. IM- 

chbrtrndl Skala 
Oconto, Wis» 13. Nov. Et Stole- 

hug veo ,,Little Miner« blev i Dag usi- 
der et Tordenvejr kamt af Lynet«og 
nedbrasnate til Gruntcn Lær-3tinden, 
Miss Edna Mc- Dolvell og alle Ele- 
verne blev alle bedørede, men reddedes 
fta den brændende Bygn7.ng af en Flok 
Art-ihm i Nacht-dem Et af VII- 
n(«1e, en lille Pige, fit betrjdelige Brand 
saar, men vil komme sia, oa en af At- 
bejdernc ftl sin ene Sto fuldstaendig 
fleettet af Lynet, medens han felv, 
mætlvcetdigvis, var uftadt. 

Studenter got Stkitr. 
Bloc«mington, Jll» 18. Nov. Studen- 
terne ved Bloomington Hist School 
gør i. Dag Stelle, fordi 12 af deres 
Kannrerater er elstluderet for lloekm 

Proletmsder holdes, men der menes, 
at Forældrenes Mægling vil vcere i 
Stand til at ordne Sagen saaledes, at 
d: udeluttede Student-er atter optages. 

Ny Instituten 
Washington, M. Nov. Postdepaede- 

mentet that modtaget Usidetretning am, 
at de m) 18 Centg Frimcekter med 
Billeoe af afdøoe Præsitent Harrison 
Vil være færoige til Brug paa Løtdag 

Dpdsfald. 
Toledo, Ohio, 13. Nov. Dr. A. G. 

Mason, Setretaer for »den Nationale 
B--Jvlerforeni.1g« og en vidt betendt 
Forfatter af Striftet angaaendethav- 
len, er i Dag død her i Byen. Han blea 
74 Aar gammeL 

Pan Havets Bund. 
Sau Francisco, 13. Nov. Der er nu 

itke langen Tvivl om, et Stonnerten 
,,Louisa D«, fom ligger klar for fod- 
gaaende, vil fort-ge at bjerge en Del 
af de Statte, der git til Bunds 1862 
Paa den mexitansie Kyst, da Paciflc- 
Poftdamperen »Gott-en Gate«af Man- 
zanillo brændte der. »Gaan Gates« 
Undergang foraatfagede Tabet af 200 
Menncflcliv og Efendom til en Voerdi 
asf 1,750,000 Dollars— En meget stor 
Del af dette Belieb var Guldbarret, 
hvoraf ftørfte Parten aldrig blev fun- 
det- 

Ptæft fra England tll Omnl1a. 
Omaha, 18. Nov. Pastor E. Biclnell 

af Liverpool i England, sont er laldet 
til »Norih Side Christian Chukch«, 
26th and Grund Street, Omaha, ven- 

tes seit-( 10· Dec. Pastor Hilion, der 
nu fratræder, flytter til Sioux City. 

Maatte tilksis. 
Hr. D. E. Hastings, en vellendt 

Former i Horiom Ja., siget, at han 
havde værei sygelig i mange Aar ind- 
til i Februat, da lian blev faa daatli.3, 
at han maatte gaa tiillais. Temmelig 
haardt for en Farmer lige i Begyn- 
dclsen af Waaren. To Flasler »Kurilo« 
bragte ·ham paa Benne i.gen, saa at 
han overraslede sin Familie med at 

gaa ud i Gaul-den og lhugge V-:d. Han 
siger ogsaa, at det er bellageligt, at der 
find-es Foll, fom endnu ille lendet til 
dette Legemiddeh Dei ser siltert at 

«fotud«sig:, at alle, sont Hin Hastings 
traffer, vi.l hste om Dr. Peter’s »Ka- 
rilo.« Den sælges blot af specielle 
Agenter- Striv til Dr. Peter Fahrney, 
112:11-4 So.« Hoyne Ave» Chicago, 
Jll. 

; Ct Wall Streit Nem-eftylke. 
Ti Moller makes cen Trust. 
Ti Trusts make sen Forening. 
TiForeninger make een Kombination. 
Ti Kombinationer make een Matt-du 
EnMatador makes all the money· 

Liqemeaet lwot lange De hat haft He- 
ftenx hvis den ille·alleredc er blevet til 
Tæring, can Dr. Woods Not-way Pius 
Syrup hell-rede den« 

Rudsisk Landvæsen., 
Landvccsenet i Rusland er i de sidsie 

Aar gaatt saa langt tilöage, at Ben- 
denne, sont for en stor Del hat folgt VI- 

teg Heft: oa Kvæg, mange Siedet ill-: 
er i« Stand til at betale dereg Statter 
og Afgifter. Styltzn liager hoved- 
sagelig i den Omstændighcd at Von- 
derne i det indre af Land-et ejer Jor- 
den i Fellesslah Hoer Landgby be- 
sidder et dist Territorium, ofte langt 
bott: fra Hufene felv, som aarligt sor- 
deles mellem Bøndcrne, der saalcdes 
lun for en lort Tid hat Ret til at dru- 
te Jordstyllet til der-es eget Bedfte. 
SIlvfølgelig søg-:r nu enhver at Pine 
det mest inulige nd af Martem der al- 

drig gødes og stadiq bliver daarligere- 
Netz-ringen hat efterhaanden indsrt, 
at Kennst Tilftand ille gaar lcenger3, 
og hat i Følge Mcddelelfe til Ritz. 
Bur. nedsat en Kommission, der flal 
mvdtage og udtænle Forslag til at for- 
·hindre Bøndernes fuldftændige Rain. 
J Østerspprovinserne, Polen og Ser- 
bien, hvor Landmændene er Seldejere, 
er Tilftanden forholdsvis langt bebt-, 
medens det cgentlige Russland lider 

stcetkt under disfe gamle, fordcervelige 
Foxlhsold 

Kortspil vaa Kistelaaget. 
J London blev man forlseden Dag 

Vidne til en mærlvækdig Scenc. J 
la.Igsomt Tempo fort: en Ligvogn gen- 
nsetn Gnderne, og gennem dens store« 
Spejlglasrude lunde de Forsbigaaende 
se, livorlcdes fire stumme ,,førgenL-:«« 
sad tæt samtnen inde i Vognen og spil- 
lcde Koth i det de benyttede Kistens 
Laag scm Bord. Sandfynligdis Var 

det cn Iller ankxn ,,spleetiy« Englan- 
ders sidste Ønsi:, som lxet blev opfyldt 
af hans V-.-nner, der havde lovet at Ep- 
live hans sidfte Kotetut paa dstnne ite- 

spndcrlige Maade. 

Stilltliavskablet. 
Den sidfte Strcelning af det stark 

britifte Stillasavslabel blev i Tots- 
dags .xedlagt ved Fiji-Øerns:. Termed 
fuldstændiggsres ten Telegraflinje, 
som forbinder de forstellige Dele af 
det abstrakte britisle Rigr. 

Russist Vejcæfeih 
22 Guvetnententer i del evropcciste 

Rugland og Kaukasus besidder alve- 
les ingen Cletus-seen Der findes i 

ding uhyre Slrælninger overhovedzt 
tun 30,000 Kilometer chausserete 
La:1«beveje. Terimod findes der 50,0()0 
Kilometer Jernbaner i Rusland. 

Sorovetii det todc Hat-. 
Sorøveruvcesenet i det røde Hav gri- 

ber i Folge R. B· stadig om sig. For 
lott Tiv sit-en blev flere Jlaliqiere 
fra ten erytræisle Koloni plyndrede. 
To italienste Kanonbaa«d«: forfulgte 
Søkøverne og bestød dem« Gut-erns- 
ten i Hodeida hat faaet Befaling til at 

lage Søwvertie til Fange. 

Ei Frcmstridt- 
For forste Gang i den russifte 

Presfes Historie hat den russisie Re- 

gtring ossentliggjort en List: Dort-, 
hvad Bladene ille maa onitale. De 
maa itte omtale Ministrenes Jnckxixet 
ninger til Czaren, Regeri·:gsfkrnrd- 
ninget, Lautets Forfvarsvcesen, For- 
sholdenie ved Universitetetne og Slklers 
ne, politisle Artestationek, Arbejd:r- 
uroligheder, Epidemiey Politiets Virt- 
fotr.ss)ed, Selvmord samt Kirlen Fer- 
shold overfor Tolsioy. Der er aus«-ca 
ilsle levnet de russiste Blade n::get at 

strive om, ins-n det er dog et Frem- 
skridt, at de nu ved, hvad de ikle maa. 

mb edch Jttlcekskurlionsbillet mcd 
»Damit- ll" vaa Dovedkontorot hos A. 
Mortenicn K co» 126 E. Kinzie St» 
Chicago. Der faar J god og rcel Behand- 
ling. 

Ny Boxer Rcvvltc i Kinn. 

Szechnan i Flamme kund 
»Foreignets«. 

Fm Victorick B. C» her-sites under 
S. Nov.: Dampskibet Shinano Mam, 
sont ankom l)ertil i Gaar fra Orient:n, 
fortalfc om nyt Boxer-Oprør i Kinn. 
Ooer f;:le Csheng Tu er Der spredt 
,,anteforeign« Plakatzr, og de uvidenke 
Eine-setz tager raskt imkd de fanati.sie 
Reformlederes Jdeetn Boxerurolig- 
her-me er nu modnx Iselt igennm 
Provinsen Szechuan. B:vægelsen bli- 
Ver almindclig, og man trot, at der 

ÄIen vil blioe alvorlig Besvær med 
Rektllern:, mcd mindre der straks go- 
reg nkget for at standse dem. J Sze- 
chuan er visse Tistritter allerede op- 
flammede til Oprer imod fremmedc, og 
Lsprøret er ovarbejdet af en sytten Aar 

catnmel Pige, Ktvan Ying. Hun hat 
haft fcenomenalt Held med at sikre sig 
et stort Følge, som har ncevnet deres 

knindelige Leder ,,Barmhjertighedens 
GUdinde«. Hun lstdte sin Styrke til 

Cheug Tus Mute, hvor et stort Slag 
kætnpedes med de tejserlige Tropper, 
og det antog-:s, at Pigen var tagen til 
Junge. Men Officerserne havde i dets 
Sted fanget en 60 Aar gammel Kont- 
de, som de henrettede uden at afvente 
Bested om send-es Jdentifikation 

Det er afsides beliggende Smaabyer, 
ter fynes at live me·st af Boxernes 
Overfald. Snese af Smaaftedek er 

jcevnet mesd Jorden, og adstillige Kir- 
trr brændte. Eiche-en fom er otnvendt 
jil Kriftendommen, masakrereg, her 
k: treffer ham- En New Chwang 
Korrespondent fortceller om en Kamp, 
som fulgte et Sammentmf af en Flok 
af Band-Kerne og nong russiste Offi- 
cerer. Medens den russiske Putz-Dicke- 
baaD ,,,Sa:nsen« dampede langs en vis 

Floh i Ncetheden den 5. Oktober, an- 

grcb en Røverbande paa i det mindste 
700 Baaden Kampen varede flere 
Time:, Og da det angribende Parti 
endelig trat sig tilbage, var der tyve 
Kinesete efterladt døde paa Stagmar- 
ten. Russerne havde fem bebe 

Frnnhc Bckmnringcr. 
Fra Paris telegraferes: Den dansie 

Kronprin5’ Besøg i. Berlin virier til- 

f.-,nelads3nde stærkt foruroligende her. 
Ser alvorlige Blut-: som »Le 

Temps« og ,,Journal des Debats« nd- 

trykker deres Bekymring for, at en Til- 
nærmelse mellem de to Hoffer i Ber- 
lin cg Køksenshavn stal bane VI for 
et endnu venstabeligere Fokbold mellem 

Tyskland og Rusland end det allerede 

bestaacnde og saaledses forvolde Frank- 
rig Sind-: 

Fslere Blade paakalder i naive Ven- 
dinger Prinsesse Marie og udtaler 

Haabet onl, at hun vil virke til at for- 
hindte alle mod- Franktig fjendtlige 
Mach-nationa. 

Tnsiuder Tons as Ris. 

Fra Manila meddeles under 6. 
Nov.: Fillipiner-Kommissianen hat 
købt op imcsd tyre Tusinde Tons af 
Ris i Indien cg paa den østasiatiste 
Einst i den Hensigt at afvende den Ris- 
hung:rsnød, som truer mange Provin- 
ser. Kommissionens Plan holdteö 
fkjult for at und-gaa videre Forstw- 
rklse paa Østens Mars-ed og for at hin- 
dre muligc Kombinationer i den Hen- 
sigt at forhøje Priserne. Regeringcns 
Risbeholdning giver den nu Kontrol 
orer det lotale Marked og hindrer Ope- 
ratørernc i at tage usblu Prifer. 

Lang og tro Tj:neste., 
J Kommunen Jdaar i Holland er 

der for nagen Tid «siden død -:n Kvinde, 
sont hat tjent fire og halvfierdssinds- 
inne Aar i sammie Familie, først som 
Burnevige, detpaa som Enepige og til- 

sisdst fom Husholderste. 

»ou-: ll'«—6tsknrsionm, sotn afgaar fra 
Chicago 7. Dec» vil antagelig bringe stere- 
Pagsaqerer til Standivavien end nogen 
tidligrre. 

f Den fraufkc Kulstrchc cudt. 

Paris, 18. Nov. Kulstriken er nu 

forsaavidt endi. Omtrents de to tredie 
Parter af de ftrikende har genoptaget 
Arbejdet, idet Arbsejderms Kongres, 
der holdes i Lens, hat stemt for Gen- 
osptagelsew 10,000 strikende, hvoraf 
mange bsevæbnede med Køller cg bee- 
riende Faner, demonftrcrede i St. 
Etienne i Dag. De marcherede gennem 
Gader.1e, men syntes blot at more sig 
sclv uden at have noget ondt i Sinke, 
Ohvorfor Mkslitæret sitt ikke intervenere- 
de. 

Suspcudercdc Rigsdagsmodkr. 
Wien, IS. Nov. Underhusets Moder 

i den østrZJske Rigsdag blev i Tag sus- 
penderede paa Grund af Slagsxnaa- 
let forleden, der foraarsagedes af tysie 
og czechiste (bøhmisie)M-ed!emmer. An- 
ledn«",kgen til Tumulten var Spørgs- 
maalet om, hvorvidt Navnene paa ds- 
skymiske Jcernbanestationer stuloe vcere 

østrigfte eller bøhmiske eller beggie Tel- 
paa en Gang. 

Vulkanernc uroliqr alle chnr. 
Rom, 18. Nov. Vulkanen paa Øen 

Stromboli lidt nord for Siciiien er i 
Optør. E.1 uhyre Jldspgle hæver sig 

Thøjt op over Bjergset og gloende Sken 
jkaftes uD til alle Sf.der. 

Mange Hufe er allercoe ødejagte. l 
l 
! 

Auckland, N. Z. 18. Nov( J 
Folge Telcgram fra Somoa v-« Ton- 
ga, er der stet et 'heftigt vullanst Ub- 
brud paa Øen Savait, den veftligfte og 
største af Øgruppm Seks Kratere er 

Ii Virksorrhed og udsender stadkg ng 
Zog Flammev En Lands-by er dækker 
overalt mcd 2 Tommer Affe. 

Kotigelige Nonne-. 

Den portugisiste Konaefamilic er vel 
forfnnet med Navnc. Carlos den lste 

hat ilke mindre end 13, .::rnlig: Car- 
los Ferdi.nand Louis Marie Bitt-or 
Michel Raphael Gabriel Bonzague 

»Xavict Francois d’Assisi Joseph Si- 
mon. Hans celdftc Søn lxar 17 Nasvnse 

; og hans anden Son, Manuel, 18. Men 
det lcengfte Navn af dem alle hat Kon- 
gexts yngre Broder, som ikke sit mindre 
end 22 Navne i Dauben. 

St. Petekö Estcrfolger 

L Pavens Jndtcegter naaede forriae 
YAar den lønne Sum af 8,700,000 Pd. 
tStserling (170 Mill. Mk.). 

Trætte Øjne. 
E.1 fraan Fotfatter hat gjort den 

Opdagelse, at Øjnene, naar de er nd- 
mattede af Strivning, findet Hvile i 
at se nogle faa Minuttet paa et Styl- 
«ke kulørt Sitten-j- Af den Grund 

hat Fokfalteken omviklet sit Steinein 
med lyse Silkebaand og føler sig nu 

helt lettet ved at se paa bette, bvet 
Gang han dyppek sin Pen. 

Fyra Gaange, min Far. 
; En fvenst Præft ivrcde mod Ti- 
.ds:ns umsoralste Tilsbøjeligsheder og op- 
"l:-oldt sig i en Diskussion hetom bl. a. 

ded Fremftillingen paa Teatret af 
l»Den flønne Helene«. 
L »Ja, men;« sagde en af Selslabet, 
»hvor kan Prcesten have saa meget i- 
mod »Helene« at in«dvende, De hat 
vcl ille en Gang set Stylket.« 

. 
»Jag! Fyra Gaange, min Far, 

fyra Gaaxtge!« 

l Ded- ttier en frygtelig Plage for Sinon- 

rsn, faa vel sum ccldren Felbredes let. 
Doan’8 Ointnent staar aldrig feil. Ofe- 
blikselig Linbring, varig Demut-elfe- 
ethvert Apothek, 50 Gerns- 

Til Sala. 
Godc Stovfarme af forfkellig Stsrelfe 

her i Luck vg Omegn kan kobeö billig- Ums 
vg bei-g os eller indleeg Frimeerker for 
nærmerc Oplyznlngen 

Johan Jsrgeufen, 
West Denmaxt MI. 


