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Glæden i Rusland over 
» 

Friheden. 
Kirtens Loethooed 

tesignerek. 

Fisland frigores fra 
Villaatlighed. 

Grev Mitte vælget Kabi- 
netsmEedlemmen 

Det et vansleligt at meddele de sid- 
ste Dages Begivenhedek i Ruslansd i 
en lonoenferet Stillelsr. Der et 

Glatde og Jubel over den vundne Fri- 
hed, men der et ogfaa Ukoligheder.« 
endnu og truende Slyek i Horisonten., 
Dog er Glceden sillert den over- 

oejende. 
Bi stal meddele et enkelt Telegram 

fra London af 1. Nov» der lyoek" 
lyder sa-aledes: 

»Der er gjort stlore Fremskridt i 
Dag med Henfyn til Ruslands For- 
yngelse, medens Kejserriget i det 

store hengao sig til vild Glæde ooer 

Ciarens Manifest. Demonftrationer, 
tyvis Heftighed tun lan fortlares, naar 

det tages i Betragtning, at Follet i« 
Aarhunbredek bar ldt under Motte! 
og llndettryllelfe, hat ocrret forttatl 
Nat osg Dag i St. Petersbcrg og ans-l 
dre Vner liae siden det histotisie Do- 
lmnent bleo under-firser Mandag Uf- 

ten. Den overste Fnlelse er Gutes-« 
men der et en aloorlig Undekstrom af» 
Modftanv og raoilale ForlangentekI 
sta de yoerligstgaaende Revoltttiotti-! 
stet, og disse lebet til Gewinnsde 
med Troppetne, fac- der formodentlig 
er tobt et Dusin Menneflelio i Gauns 

Dagens Vigtigfte Begioenhedet «.r« 
formt-denklin folgende: l 

Pobiedonesteff, den russilte Wirt-Jst 
Ovethoved og Erlefjenden af Reform 
i R«g-t, ætgetlig over Wittes Tri- 

umf og anende Enden paa sin Jud-flo- 
belfe over Staren, oplagde stn Post. 
chtrnelsen af denne Autolratiets Yo- 
pserslepmst staat i Betydning lun til- 

bage for Kejsersns Gave til Landet as 
en tsonstitutionel Regering. 

Finland blev frigjort fra vilkaarlig 
Regeting, idet der udftedtes en Ordn- 

fta St. Petetsborgn som bsd Gene- 

ralgnveknoren at lamsmenkalde Rigs- 
vagen og geninsdfore den konstitutiv- 
nelle Regering i Brod-Mem 

Prckmierminister Wätte valgte sine 
fotnemfte Kabinetsmedlemsmer, idet’ 

han udtaarede Aletis Obalonsiy for 
Jnloentigsmintftey M. Roanvss for 
Finansmintster, M. Koni for JUNG- 
minister, M. Krobovsty for Unber- 
vtsningsm7nister og Zieglek von 

Shausshausen for Trasstksmintsten 

Seneke Eftettetniuger. 

Det meldes fra London, at Fol- 
set i Rusland paa mange Steder hat 
bespatet Czarens Mcurifest med ny 
Opstmnd. Celebterinaen, ssom begynd- 
te i T«ts««bags, er i mange af de storre 
Bver bleven forvandlpt til Kamp mei- 

sem kaket og Militætet, saa ovsr 

hundrede Mennester er blevcn drehte 

og maaste Tusinde soc-rede. Mekdicp 

ger, som er modtaqet i London, visek 
en Tofalsnm af 134 drcsbte og hemka 
POO sum-ede, og Kottespondenietne 
bar i mange af Byertp ikle vceret i 
Stand til at faa et Overflag over 

Slaotniei. fokdi Optsret ille var 

standfeL 
J Otessa er der attek stor Ov- 

siand. Dei formenes, at det et Po- 
liti-f, der bar opbtags de kaa Elemen- 
tet, som san hat angrebei Vorgang ug 
Svldaietne bar da taget Dei i Stag- 
!eriet. J Warst-w wang Psbelen 
Mundiahedetne M at loslade 300 po- 
WM Former fsk Soldat-me angked 
Hohe-h J Møstow hat Studentetnei 

vg Arbeit-me stsvt sum-new vg fu« 

L —-I 

snvre Stedet lommet der Mekding om 

Ungreb paa Artester og offentligeByg- 
ninger. Foltets Vrede er ogiaa til- 
Dels gaaet ud over Jsdeme, som hat 
Iidt betydeligt. 

Fka Odes«fa alene berettes der 100 
cræbte og 131 saarede, fra Warfaw 
20 dtcebte og 103 faatede. 

Endnu i Dag til Morgen lommet 
ker Gftertetninger fta St. Peters- 
äorg, svm tyder paa alt ansdet end 
Orden. Atbejderne truer med at ig- 
:1orere Negeringen og atbejde hen til at 

wtette Republsit De udgtver en Avis 
Fka et hemmeltgt Try·l«teri. J en Ar- 
tikel as 3. Nov. hedder det: 

»Forsamlings«frihed, men For-sam- 
k"ngen er omgiven af Soldaterz Tale- 
frilyed, men Censuren vedvaret; Leere- 
fkthed, men Universitetet er "2sat med 

Etappen Personens Ulrænleltghed, 
men Fængflerne er fuldez Witte er gi- 
oet os, men Trepoff fvrbliverz Kon- 
ftution givet, men Enevælden bestaarx 
alt givet —- intet.« 

Proletaciqtet i Øfterrig Mitte-T 

iFra LiTterrTgs Howdstad Vien me!- 

:«e5, at Landets socialistifte Partis 
livngres hat enstemmig besiuttet ot 
sllle efterligne det tussiste Proletariats 
sben ejenbomgløse, ille stemmeberets 
tigede Befoltning) ,,glimrende Seit« 
Ig fordre pjblittelig Sammenkaldetfe 
Jf Riqsdaqen olene i den Hensigt at 

cmbyttes det ncervckrende »parliament 
If privilege« med en national Repres- 
fentatiom balerct Pan lsge og direk- 
tc mandlia Stemmctei. Resolutionen 
alle-en at alle Forsøg paa Udsksa 
linq vil blitw mødt med de strenge-sie 
Forl)oldsrcglek, endog med alminde- 
läg Strile, om nødvendigL En ord- 

net Demonftmtion as 6000 Persone: 
boldtes i Ringftrasse samme Aften 
fcr at stotte Forlangendei. 

Fanget i Johann 

Fm Sau Francigco meldes under 

l. Nov» at ll Hvalfanger Faktoer 
er bleven indfkogne i Nordishavet vg 
Iil iile Uckre i Stand tl at komme 

derka før næfte Sommer i Juli eller 

August Detes Besæining tcellet 440 

Mand, som sauledes blivek nødt til 
at tilbringe Vinteren i det lolde Nord. 

Eftertetningen er kommen i et Tele- 
gram til Letvis Anderer and Fort- 
ök Co. i San Francisco fta Kapt. H. 
H. Bodfist paa Dampfiibet Willstam 
Bayl«es. Hans Sbib og Stonnerteti 
Monterey var de eneste as Flaaden, 
kær var i Stand til at komme los. 

Af be indfkosnc 11 Fort-vier er 8 

Dampeke og R Skonnerter. De flefte 
as dem forlod San Francisco tidlig 
i Foraaket og er ikle forfynede for 
Overviniring i Jshasvei. Hvis der it- 
le høres fra hem snatt, vil min flatte, 
at de ille er i Stand til at lomsme loss, 
og Regetingen vil blive anmodet om 

at udsende en Etspedtion med For- 
syning til de fangne Statler. 

,,Danskcken« og ,,erden«. 

De, som Inster at forny Substriw 
tion paa »Dansleren'« og »Hier-den« 
tilfammen, lan fotny paa begge Blade 
for 81.90. 

Nye Abonnenter paa »Dansleren« 
lon faa baade »Norden« og »Dansle- 
ren« for 81.90; »Nokden« loster ellers 

81.00 og ,,Dansteren« 81.50. Altsaa 
spat-S der ikle saa lidt ved at send-ej 
Penge til os for begge Blade 

soviin ID-. Wsighmg beut-. 
Dein- 

P. S. Derfom Fornyelse for »Not- 
den« sendes alene, bliver det 81.00, 
sein san tilsendes os, og vi vil da sende 
ftit 50 Cents Vætvi af Boger af vort 

eget Forng Cse vort Katalog). Dei 
stimme Tillbud gckkder n ye Abonnsns 
ter paa »Notden«. 

»——- 

Udtalelser af den ento- 

pæiske Presse. 

Mange tvivler. 

Tidligere Fiasko udpeges. 

Fra Paris meldes: Slepiiclsme 
er den herstende Tone i Pressfens Ub- 
ialelser om Czarens—Manifeft. Au- 
toriteter udtaler deres Tilfredsshed 
med de Tilstaaelser, der er gjvrt dei 

sagster Folt, men peger med det sam- 
me paa, at Manifestet er nogei al- 

:nindelig og mangler Prcecision. Alt 

Haasb am de lovede Reformers Gen- 

nemførelse scettes til Wittes Ober- 
tagelse af Præmierminifterposten. 
Den samftesmmige Anstuelse gives fiel-« 
Jende Udtryl i det halvtofficiøse Or- 

gan ,,Temps«: »Maanestet er hock- 
ken tlart eller fuldftændigt. Alle Kei-. 
ierens Handlinger er Fsølgen af Mod- 
standens eller sttandens Styx-le og 
indgyder ilke Till«id. Hans Hands« 
ling i Gaar var af den Karalier. Dei 
oar en Kapitttlation itke alene over- 

for Konftuiinnalismen men ogiaa fori 
Strilen oa Rev-oluiionen. Dei er at; 
haabe, at de leiserlige Konsessioner 
snart vil tage Realitetens Form. J 
flere Manneder hat det nlyllelige Ri- 
ze lidt under Løfteru Hvad der 
trceves i Dag er Handkinger«. I 

Fra London hedder det: J of-; 
ficielle Flredse her iporeg der lllyst til- 
Ii drøfte den nye Tingeneg Orden i; 
Eltugland paa saa tidligt et Stade.’ 
Llf de:n, der lenkt-er Stillingen i Rus- 

lgnd, udialteg der Tvivl ern, at den 
folielige Regering vil vise sig heldig 
; Rugland. Da Follet er uoplysi og 
Eiie ospdranei til Udøvelse af alminte- 
l. Zie1mneret, er der Fare for, ai 

Eliearrinaen fial komme i Hcendernc 
paa uvederheftige Personer. »Bei er 

tvivlfomi«, faade en Esmbedsmand, 
,,om selv en san mcegiig Mand sosn 
Grev Mitte vil vcrre i Stand til at 

bringe øjeblillelig Orden ud af dette 
Rads. Dog, hvad som helft der toil4 
bringe Rusland toliaere Tilftande,’i 
vil England bvde Mllommen.« J 
AlcnindelIighed indrømsmer Londong» 
Vlade dog, at Czar Nikolas bar tag-t« 
ei ftort Sstert fremad. og udialer det 

Haab, at Grev Mitte vil faa Held i7l» 
at udføre Programmet. Alle Blais 
dene er enige om at Witte er den en-:-: 

sie kussisie Siatsmand, der, idet hnns 
besidder den bøjeste adminiftrati:e; 
Dygtiahed i Forbindelse med en uple:-; 
tet Netsord, er i Stand til at fsre Lan-J 
det ud af det nærværende Uførr. ! 

Fra Berlin gøres der opmært-" 
som paa, at Keiser Wilhelm allerede 

fidfte Vinter taadelde Czaren til at 

give Follet en Konstitution, og Rege- 
ringen vilde simpkkficeres ved at give 
Follet Del i den og i Anfvaret Mani- 
festei modtvaes derfor med Tilfredg- 
hed i Regeringslredsa .Men den ra- 

dikale Presse gsør opmært«son1 paa, 
at Czarens Dekrei tun er Udtryk for 
Autolratiets .Fallit. 

J Vien bnder Aviierne Mani- 
festet Vellommen fom et epokcgørenbe 
Stkidt i Nuslands Historie, Inen Us- 

talelserne er resserverede, idet det nd- 

peges, at iidligere Maniiefier er ble- 
ren gkat magtesilose Ved paafølgente 
Prosllamativner. 

Saadan lyder altsaa Tonen an: 

gaaende Czarens nye Manffesi. Og 
der et vel god Grund til at holde 
Maade i sin Lsovprisning af det. Tlxi 
det er sandt, at Rusland længe nol 
hat lidt under brudte Lpster og feil- 
staaede Forbaabningen Tilintei 
icokende Modifikationer as tidliqere 
Bestennnelser har vceret altsfor almin- 
delige. Ali siigt knnde ske, sasa længe 
Enevælden stod vesd Magt; men ei- 
ter ai Czsaren hat gikvet den fra sig, 
saa lan han jo kkle mere egenmægtig 
for-andre det ene og det andet. 

Desuden ital vi gsre opmsærkspm 

paa to Ing: Det sidste Manifeft er 

væsentlig forsielligt sta de til-- 
ligere, som vi kender til, belade i Ind- 
hold og Form. Det siger vg lover 

noget viriel’igt, saa man tan blive llog 
paa det. Det asnsdet er Folkets 
M o d t a ge l se af M«anifestet. Al- 

sdrig før hat det russiste Folk, os be- 
tendt, taget imod en kejsetlig Prof-la- 
mation med en faadan Jubel. De 
hat forstaaet, at her hat de faaet no- 

get virkeligt 

Pctsidentcu vel hjemme. 

Efter Bestrmmelse naaede Presc- 
dent Roo"fevelt tibbsage til Washing- 
ton den 81. Okt. Han naaede endcg 
I Hassn for Middag, Kl. 11.55. Ved 
Landgtigningen mødte Mrs. Nonse- 
velj k »Carriage«, og de kørte ftraks 
as Sted efter det Hvide Has. 

Da Prwsisdentens Biaad Dolpshin 
ncevmede sig Land, assyredes der fra 
Landet en Salut paa 21 Stud, og da 

Ehan fteg i Land, sang Marinen ,,The 
Star Spangsled Banner«. Da de kørte 
bort hi«lste Roosevelt dem, der var 

samlet for at se hom: 
»Glod to fee ysou«, og de svaredex 
»Glad to see you back«. 
»Turen fra Mississippi Mundiisg 

red Cape Henry til Washington gjor-; 
des i tre Dage og 10 Timet og flogl 
alle tidligere Reforiden 

,,Efch-Townscud Bill«cn. 

Tek meldeg Im Louisville, Ky. osm, 
at Zukineejerne i Etutcn er imod Esch- 
Tomnsend Bill-en ellek deres Lovfor- 
slag om Nontrol af Jernbanerne. VE- 

sentlig alle Mineejere i Kentucky vil 

Its-de T Leuissville den M. Nov. for at 

Lage; Fykxidgreqler imod Forslaget, 
somsatter i« Aar vil blioe forelagtKo.1- 
gregsfsm Midet v"l vksdtage en Peti-« 
tion til Prwsident on Kongresfeng 
mellemstatslige Handelskommission pg 
ertlaere sia imod Billens Bestemimelseyz 
Ei sinnend-.- Møde vil blive holdt i 

Knorville Degen often 
Det paastaas, at da Staten We« 

felv hat Brsug for alle de Kul, der 

produceres, og Operatørerne sauledes 
nraa stole paa andre Staters For- 
liruq, faa vil denne Lovs Bestemmelfers 
state dem. 

1 
o 

! 

Ved chelcgrasists Forfømmelse. 

Der meldes fra FrenIont, Nebr. om 

et Togsammenftød om Aftenen den 1. 

Nov. en Mil oft for Dafe, hvorved 
tre Lokomotiver ø«delagdes, og to 

Tsjkænd blev alvorlig kvæstede. 
Tet var Toget Nr. 4-«?, vestgaaenoe, 

og et ekstra Tug, øftk1aaende, der stiesdte 
fasmmew Begge gik i fuld Furt og 
møbte5, hvor Banen hat en siarp. 
Bøjning. Satnmenstødet stete Pa«1 
Grund af, at Telegrasisten i Arling- 
ton havoe undladt at give Kondui- 
tøren paa bet øftgaaende Tog en Or- 
dre om, at Togene siulle nie-des i 

lington 

Canada faqr meke Land 
Fra Tacom«a, Wash. bereites, at 

de Forenesde Stater vil tabe, og Kai- 
nada vil vinde en Landstrimimel 14 

Mit bked og 200 til 300 Mit Iang, 
som indeholder Guld, Sølv og Lob-l 
ber til flere Millionek Dollats Virtr,l 
lwis Kongressen godtkender den Op- 
maalin·a, fom nu foretages af tunc-—- 

tsfanske og britissie Jngeniører. Da’ 
»den interna«tiionsale Grasnse etablereiy 
Wes. blev det beste-an at der siulde 
Terms Greensemærker 25 Mil fra 
LVugter og Jndskoeringer Nord for 
Pottland KanaL men Jngeniørerne, 
smn nu er i Arbeibe, soetter Gegense- 
pcelene tun 21 Mil fra disse »head- 
waters«. Unuk Mining Co» smn kon- 
ckroleteg af Kaspsitalksier i Illinois, 
protesterer det«kmod. 

StilliTngen i Norge. 
Stvtt Flertal i Stor- 

t«hinget for Kongevalg. 

Norge andettendes af 
Magterne. 

Fta Kristiania meldes under l. 
Nov.: Storth.nget hat sent i Gaar 
Aften med 87 Stemmex mod 29 ded- 

taget Regeringens Forslag om, at den 

udjtyres med fuld Besmyndigelfe til 
at fothandle med Prins Karl af 
Danmarl angaaende hans O.vertage1- 
se af den norste Krone, — bog med 
den Forftaaelfe, at Prsins Karls Volg 
til Konge stal forelcegges det norsle 
Foll til Gosdlendelse gennem Referen- 
dum. 

Fotslaget fra ti Medlemmer as 
Stlorthinget om en Folleafftemsning 
om, hvorvidt Norge fremtidig stal an- 

tage en republikansk eller en monarlifk 
lStatizfdrfatnsing sblev fonlasftet med 

86 Stemmer mod 30. 

Finansminifter Gnnnar Knud«sen, 
der holdt paa en saadan Folteafstem- 
ning, hat indgdet sin Asfftedsanspg- 
ning, og den er mo·dtaget; Statsminj- 
ster Miclxlsem der dar Finansminister 
under Ullinisteriet Hagerup, csvertager 
fra i Dag Finanssdepartementei. 

H. C. Harge, tidligere Selretcer ved 
den sinnst-norle Legation i Wash- 
ington, er udnccvnt til nsorsk Charge 
d’Affairs i Washington 

Te Forenede Siater, Rusland, 
Storbritannien, Italien, Schweitz .)g 
Brasilien hat allerede meddelt det 

norste Udenrigsdepartement, at bed- 
kommende Lands Regerinaer er rede 

til at trxsde i ofsiciel diplosmatisk For- 
"l«ind-lse mcd Not-ge Disfe Meddelel- 
set er indløbet som Svar paa Umn- 

riagminster Lewlands Notifitaticn til 

fnnrtliae Manier — efter Kong Oz- 
cars officielle Nedlceggelse af den noc- 

ste Krone — om, at den norske Rege- 
ring ønslede at aabne diplomatisi 
Forbindelse mesd Magierne. 

Magternes Svat er holdt i den nceft 

bjerteligse Tone, og flere af dem rrl 
ledfaaet af en venlig Belkomsthelsen 
til Norge som Medlem af de fuldh 
snvemsne Nat-inneres Rce"lle. l 

Sverrig skiftcr Flag. 

Dei gamle Unions-flog blev den l. 
Nov. sccnket for sidste Gang over hele 
Sverrig, og det nye, teue, gute-Hain 
Flog git til Veer medens Butterier- 
ne saluterede, Kirkeklokkerne ringede, 
oa Troppeme paraderede til Mill- 
tærmufikens Toner. 

J Stcctholm var he·le Giarnisonen 
s:illet til Mønftring, og Støvsteparten 
af Byens voisne Befolkning fyldie 
Gaderne Præcis Kl. 9 gil det gam-« 
ie, l.-cedrede svenfke Flag, benyitet ned 
aennem Tidekne, indtil Forensingen. 
med Norge, atier til Tops og viftcde 
fristt for Binden fra Sloi og Kitte, ( 
fra offentlige og prkvate Bygninger 
samt fra hvser Masteiap paa Havnem 

Kona Oscar overværede Skuespillet 
fka Stets-tagen medens Tnsinder 
loniale Voraeke ssamledes i Ncerhedeni 
og hilsic den gamle Msonark med vcel- 

dig Jubel. 
Lignende Ceremonier fandt Sted ii 

alle Rigcis Byer og i hvseri Skolehus 
isaa Landen Skolesbøtnene samledes 
overait og hilsie det n«y Fing med Be- 
aessi·rinq. 

Sondaqslnkning i Minncapolis. 
Minneapolis vil fra Søndag den 

5· Nscv. af blisve en ,,tør Sondags 
By«. Vorgmester David P. Jenes 
bar gjort, hvad Borg-weiter Dunne i 
Chicagso weg-rede sisg ved at gørr. 
Den 31. Okt. uditedte han en Pro- 
klasmaiiom sont byder, at alle Saldo- 
ner og Udstænktringssteder spal svcere 

lultede frsa Mi«dnat mellem Lordag og 
Sondag indtil Mandag Morgen, og 
dette, trods Sondagsloven hat været 
det dødeft miulge Bogstav i Minima- 
Polis i over en Snes Aar. ,,Orderen 
betyder ,,B.usiness«. Sonsdags Lut- 
ning flal itke være et Gls-periment. 
Det skal blisve et F«atstum, saa lcenge 
dset blsiver min Pligt at diregere«, sag- 
de Jones. Protlamationen er stsilet 
til Politichef Jnmes G. Dioyle, og han 
stal holdes ansvarlig for Ordrens Ef-· 
terlevelsse. 

»Denne Ordre maa udføres strengt 
og apartka og jeg vil holde ethvert 
Medlem af Politidepartementet ,,fwm 
top to bottom« ansvarlig for dens 

Gennemførelsr. 
,,Berctn7ng om Overtrædelsse af 

denne Ordre maa fendes til Dem scf 
rette Vedkommende den pasafølgende 
Mandag, og alle saccdianne Betetninger 
maa De straks overgive til mig. 

,,O"m nogen Patroljemand ellek 
Kredsemsbedsmand fovsømmer at mel- 
dc Overtrædelser af Laden, maa det 

straks bringes til min Kundstasb. 
»Von saa god at omsende denne 

Ordre til enhver Kreds i Departemen- 
tet og faa den opslaaet.« 

David P. Jones. 
Dette tyder paa Alvor. Det for- 

lcellss med dct samme, at Jones ef- 
tpr de radikales Mening hat været 

nnget sen til at foretane denne Re- 
form. Men — oplvses der saa —- 

bcm hat først lagt en sikker Grund- 
vold for den-Z Gennemførslse, scerlig 
Ved at faa sig en ikke -- politisi og 
dygtig Politsstyrlh saa hsan nu hat 
ket rette Materiale at arbejde med. 

En Dagbog fm Krigm 

Saintidig med at Liget af den stier- 
ftp ruSsiske Helt i den nys affluttede 
dirig, General stscndradjenko, bleo 

stcdt til Hoile i Alexander - Mwa- 
sllostret E St. Petersborg, blev det 
telendt. at Helten havde efterlsadt sig 
m Dagbog, som fandtes i hans Ad- 
judant, Løjtnant Grinetvitst Besid- 
dclse. 

Denne Dagbog vil sikkert blive et 

af de vigtigste russifle Akftykker an- 

gaaensde Port Arthurs Belejring. 
Den er ført Ined den ftørste Onihu 

Vg Ined·delcr alle Enteltheder af Be- 
lejringens Historie 

Jtnsidlertid var Czaren bleven sat i 

stendskab o«m Dagsbogens Eksistens — 

og da Grinelvitfj nu kom til St. Pe- 
tersborg for at overvcere B«iscettelsen, 
ytrede han Ønfke som at lære Dasgbm 
gens Jndhold at tende. Der er acep- 
pe Tvivl om, at adfk«illige nu skælver 
—- medmindre de gør Regning paa, 
at Czaren felv aldrig faar lceft Io- 
gen. 

Grinewitsj var en intim Ven af 
Konsdradjenlo —- og hat forkyaabenb 
lig v·dft at gøre sig bekendt med Dag- 
bcgens Jndhold, inden den blev afte- 
neret Pan allerhøjeste Sied. 

Det kunde jo ste, at den tkke blev 
san let at faa Fingre i nu, — hvis 
nemlig Kondradjmkos Meddelelser Ek- 
ke stemmer overens med det officielle 
Syn pna Krigölbegivenbederne 

Fjerde Slægtled. 

Dr. Peter Falhrney Fc Sons Com- 
pany, 112-—118 South Hoyne Ave» 
Chicago, Jll» tilberedser en Medicin- 
tendt under Navnet Dr. Peter’s Ku- 
:iko, der er bleven bcrømt som en- 

Jamiliemedicin hiele Verden over. 

Dette Præparat har gaaet i Arv 
fta Fader til Søn i sire pack hinan- 
ten folgen-de Slcegtled Dens Histo- 
rie gaar tilbaae til Revolutionsttdem 
Den er fandsynltgvis det crldsfte og oet 
meft yndede Lcegemiddel, der findes. 

»Dansteren« er det eneste dqnsie 
Blad t Amerika, Tom udgaat 2 Gange 
om Ugen, kostet tun 81.50 anklis 


