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Christian txss DødF 
Frederik Vl l W Trondestigelsr. 

Budslabet om Kong Christian 
1x.s Død torn underlig pludselig 
og uventet. Vel var han jo højt op- 
Pe i Aarene, men man var bleven 

saa vant til at se hain srist og rant 
passen den ene Milepal ester den 

nnden, og for ikke lcenge siden havde 
ban jo overstaaet en tenirnelig awar- 

lig Sygdom deroppe i Tyslland, san 
nu var der ingen as hans nærmeste, 
der ventede, at hans Borigang var 

saa nær sorestaaende. Der var alle- 
eede talt orn at berede ham en sit-n 
Fodsetssest. naar han den 8. April 
nilde sylde sit 88. Aar. 

Endnu faa Timer ssr Kongens 
Dod var der ingen i Familien, der 

anede, at Enden var mer« J Son- 
diras spadserede han som sædvanliq 
i Gaderne, feist og kæk som aitid. 
Om Estermiddagen overværede han 
samtnen ined sine SInnesønnerGuds- 
tjenesten i Holinens Kitte, og Son- 
.«:g Asten sørte ban Forsædet ved 
cn Familiedog Pan Amalienbou 
Mandaa Morgen stod han op ved 

ssedvanlig Tid oa aav en tre Ti- 
n.ers Avdiens oin Formiddagen 
Jan modtng Ministrene samt 24 

ilnderossicerer as Marinen, som han 
.-ersonlia meddelte Medaslien for 
'-.rng oq tro Tjeneste. Endnu frr 
tan sPiste ,,Lunsik« to; han en Eva-d- 
trretnr samtnen med sm Dotter Das-.- 
niar, Eniekejserinden as Russland 
itnder Maaltidet begnndte han at fo- 
le fig utilpas, forlod Spiseværelset 
ng gis ind i sit Soveværelse, hvor han 
tagde sig pna Gengen. Han blev da 

nnqrebet as et heftint Jldebesindendc. 
ifnielejserindem sont stadig blev hosz 
han« lod da strnks to Leger ka1d-:. 

LSfter et kort Blund vaagnede Kon- 
«..en Kl. s; og klaqede over stccrtsk 
Smerter i Brysiet og stor Aandenpd 
Jan stod op as Zeugen og iagde fis 
raa Sosaen. Der var nu tontmet et 
Var andre Medic-unter as Fainili..-n 
tir Stede, og der sendtes Bnd estcr 
Kronprinsew Men spr han naaede 
at komme til Siede, havde hans Fa- 
der allerede draget sit sidste Sus. 
han dsde stille og rolig med Enietej- 
serindens Haand i sm. ——— J Lega- 
nes Bulletin hedder det orn Dodsaari 
sagen: »Symptomerne tydede paa 
.Vjertesefl.» 

Kong Christian lX havde nu at 
lerede i manae Aar vceret en meget 
solletcer Konse. Men det var ander- 
tedes i FItstningen Missornsjels 
sen» tned ham var da stor. Der 
tiagedes iscer over, at han var inst- 
Indei. Krigens ulnkkelige Udsald og 
Tabet as Siesvig - Holsten skulde 
han have Stnlden sor. Vi husker saa 
godt, hvordan Foltesnakken da gib 
Og der saaö da allerede srem tmod 
Kronprinsen som en mere dansksin- 
det Mand. Det var svcere Tider 
sor Kong Christian. Men den 
Gang havde han naturligvtö steerses 
re Stuldte til at bcre Modgang end 
i de senere Aar. Og saa hat-de han 
en aandsstor og stært Deonntng ved 
srn Side. Men det oarede længe, 
sse det dansie Folt saa med rtgtia 
venlige Øsne paa Kong Christian. 
Det hetvede harn en hel Del, da hans 
Born blev saa hsjt sormcelede. Oa 
saa var der jo Fred og Iremstetdt i 
Landet og Fred med Naboernr. Dei 

hsalp altsammen til at sorintlde 
Sternninaen. Men det var ssrst, da 

Kong Christian IX gav ester sor 
Foltets Majoritet oa tod Landet saa 
ei Venstre - Ministerium, at han 
blev riatia sollekcer. Oa stden den 
Ttd bar det dansie Fall iunnet 
saa iszsje for alle bang aode Dnder. 
Vtst er det da ogsaa, at Kong Chri- 
stian IXI Uegertnasttd blev Dan- 
marks Ganspertoda 

Endnu vil vi lige minde om Chris- 
stian le Forhold til Kristendoni- 
men. Vi har scerlig i de senere Aar 

lagt Meerle til hans regelmcessige 
tiirlebesøg, og ved slere Lejligheder, 
sidst ved Kaarangen as Prins Carl 

sont Norges Kotige, har den gamle 
Konge ladet Ord salde, som tydede 
vaa personligt Gudssorhold og Kri- 
ltentro. Dei tjener hos en Landg- 
syrste soln et slsnt Eksempel sor dct 

Folt, ham» regerer. Og det er san 
stønt, sinds-» det, ellers itke er paa 
Moden, at Fyrster"viser dereg For- 
hold til Gud og Kristendom. 

Velsignet viere Kong Christian 
lxs Minde! 

Kong Frederil den 
Ottende. 

Kronprins Frederik telesonerede 
øjeblitkelig ester Kongens Dsd til 

Regerinnens Medleminer og under- 
rettede dem om det indtrusne. Statsi 
minister Christensen begav sig der- 

paa strals til Folketinget og under- 
rettede dettes Formand otn KongenH 
Ded. Tinaets Forretninger suspen- 
deredes sieblilkelia. 

Daan ester (i Tirsdags) mødtc 
begge Riasdaaens Kanne og Prokla- 
merede Kronprins Frederit« sont 
Skoisae as Dantnark under Navnei 
Jrederil Vill. Ester Stil og Brun 
indgav Ministrene dereö Assledsan- 
iøaninaer men blev anniodede oin at 
blive staaende i deres Tjeneste. 

Samme Dag henvendte Statsnei 
nister lslirislensem med Konq Mede- 
rit ved sin Side, sig sra Slotsballo- 
nen til en Follestare paa omtrina 
50,0s)0, der havde samlet sig paa 
AmalinihoraPlads, og sagde: »Er-tu 
Christian IX er død. Lcenge leve 

Firma Frederil X"lll!» Follet share- 
de med trastige Hurraher sor den 

nye Kanne, som derpaa holdt sel- 
aende Tale: 

»Wer aamle Kanne, min højt el- 

sledeFader, bar luitet sine Øjne. Harz 
saldt i Søvn sredelig og stille, esters 
nt han til det sidste havde opsyldt 
sme tonaeliae Pligter. Jdet jeg 
xmertnger den store Art-, sont er an- 

traat paa mine Stuldre, sier det med 
det opkigtige Haab og den inderline 
Bon, at den Almaegtiae maa sorunde 
mia Sthrle til at lede Reaeringen i 
den samme Aand som min elstede 
Faden og at jea maa opnaa den Lyt: 
le at samarbeide i Forstaaelse nied 
Foltet oa dets valate Repræsentantsr 
til Fremme as alt, sorn tan tjene til 
Nationen-J Bedste og vort kcere Fae- 
drelands Lyitr. 

Lad os sorene os i -Ønstet: Len- 
ae leve Fcedrelandet!» 

Senere udsendte Kongen i Statss 
raad en sormel Protlamation til det 

danste Folt am, at han havde over- 

taaet Regeringen ester tin asdsde 
Fader. 

Kong Frederit den Ottende er spdt 
den s. Juni 1843 og gaar saaledes i 
sit 68. Aar. Den 28. Juli 1869 
lslev han sormcelet med Louise, Prin- 
sesse as Sverrig vg Norge, Kong 
Carl den XV eneste Datter. De 
hat 8 Born —- 1. Christian, nu 

Kronprins, 85 Aar, —- 2. Carl, nu 

Kong Vaaton as Morge, 33 Aar, —- 

3. Louise, bliver 31 i denne Maa- 
ned, gist med Print Friederich as 
Schaumburg - Lippe, —- 4. Harald, 

429 Aar, —- 5. Jnaeborq, 27 Aar, 
nist med Prins Carl as Sparta 
Hertug as Bestergstland, —- 6. 

.Thvra, 95 Aar, —- 7 Gustav, 18 

"Aar, —- 2. Daamar, 15 Aar. 
Hvordan Ksna Frederit den Ot- 

tendes Neaerina ital blive, det slal 
Yvi ilie svaa »v, wen sifkert er det, at 

han modtaaes wed Pelvillie as Fol- 
ket, na ester kans lidtalelse at dom- 
me snnes dst so com ban vil træde i 
Faderens MMMI saa denne Be- 
nvndelse svaar annkiiat sor Fremti- 

,den. 

Dkonning Louise omiales som ene- 

ftaaende blandt Europas Fyrstindet 
i to Henseender hun er den 

højeste og den rigeste. Hun hat« arvct 

store Rigdomme efter sine Forældtr. 
Vi kender nu et andet Træk hos heu- 
de, fotn fnldt faa vel er værd Om- 
tale hun er kendt som en levendc 
og alvotlig Kristen. 

sc I (- 

Kong Christian IX vil blive bi- 
fat i Roskilde Domtirle i erderik 
den Femtes Kapel, hvor hans afdsde 
Dronning Louifes jordisie Lehrlin- 
gek yviler. J Overensftemmelse med 
Kongens tidligere udtalte Ønstcr del 
Begkavelfen fotegaa uden stote Cerc- 
monier. Kong Haaton af Norge, 
Dronning Alexandta af England, 
Kong Georg af Gartenland og flete 
af Kongenö udenlandsie Slcegtninge 
vil perfonlig overvæte Begtavelsen. 
Der udtales Tvivl vm, at Czaren 
af Rusland san komme med. As 
ubesiægtede hat Kessek Wilhelm 
meldt siq som personlig Deltager ved 

J 
Begkavelfen. 

Attentat mod Minister Alberti. 

Fra Kobenhavn meldes under 30. 

Jan.: Et Mqrdfnrføa vaa Jultitss 
minifter Alberti blev i Gaar lyllelig 
cfvnstaet af Ministeren selv, idet han 
areb sin Llnariber oq vristede Revol- 
vosren fra l)am. Manden, der blev 

arrestkret, var en tidliaere Assus 
ranceaaent ved Navn Bis-W der var 

isønst til cn Fænafclstermin for Jud- 
lrudstyveri. 

Barte paaltod at ban var dsmt 
uretfasrdth on spnte Alberti vaa 
bans Kontor, on da han ikle vilde 

Ynnre nnnet for at fri bam, tral Futen 
en Revolver frem on rettede den mod 
ssllbertis Vrnft. Men det ail fotn 
faat. Man mener, at Boye er sinds- 
fokvirret. 

Stadfæftelfe at Goch Balg. 

Fra Washington meldes den ZU. 

Jan.: J en elsekutiv Session i 

Dag stadfæstede Senatet Charles A. 

Gofs Nomination til Forenede Sta- 
ters Distritts Advokat for Ne-« 

t-rafta. 
For han modtager fm Kommis- 

sion, vil Mk. Goss ille udtale stg 
om sme Fremtidsplaner. Forft ef- 
ter at han er ketmæssig installeret i 

sit Einbede, vil han bestemme, hvil 
ten Landsag, der bliver den nceste, 
der sial anders-ges. 

Hatpers Minde 
Der var sprst Tale om at opføre 

ei Kapel til Prof. Dr. Wm. R. Har- 
pets Minde, men nu hat man i Ste- 
det beftemt at oprette et start Beblio- 
thel i dette Øjemed· 

Ved et Mode af Universitetets 
Falnltet og Alumni fornylig hat 
man besinnt til Hat-vers Minde at 

opføre et Bibliothel (,,libtaky,» vi 
forftaar af Samntenhcenqen, at der 
menes en Bibliothelsbyaning), som 
stal koste mindst 81,000,000. 

Ware-Modtanelfe i sinHiemegu 
Rev. Ware, hvis Meddelaqtighed i 

Landsvtg vi fortalte om sidst, sit en 

ligefrem hterteligModtagelse, da han 
tom hjem til Leut-, S. D. Ved et 

Mode, som hans Medniahedslemmer 
holdt i Mandaqs Aftes, blev det en- 

ltemmint besluttet at ovfotdre ham 
Itil at fortsætte i sin Stillinq, om 

han ønsiede det. Det tlal tderlia vcere 

Rev. War-es Gvdqørenhed. der bar 
afort ham afholdt. Der cirknleredrg 
en Petitton i Lead i Mandaas for 
at bede Dommer Man-ver om at 
klaane Ware fnr den Fwnalelsltraß 
lsan er tdssmt spr sin Odertsædelsr. 
Hans Meninlsedslemmer ttndekflrev 
ncelten uden Undtaaellr. m ndenfor- 
staaende føjede billigt der-es Navn til. 

Nok et russtsk Snigmord. 
Statholdereni Kaukasus 
General Griaznoff, hans 
Zenit og Ordinatis droebes 

med en Bombe. 

Fra Tiflis (29. Jan.) over St. 
Petersborg den 30. Jan. meldes: 

Snigmordet i Dag af GeneralGriazs 
noss var gansie dramatist. 

Snigmordeten har aabenbart 
studeret sit Ossers Bauer. Han laa 

og ventede bag en Mut om Alexan- 
der Garben overfor Jndgangen til 

Paladset, hvor Generalens Karet 
lørtes op for at tage ham ud paa 
hans daalige Tur. Da der holdes 
stakp Udkig efter mistcenlelige Per- 
sonen havde Snigmorderen forkfædt 
sia fom Maler og bar Bomben i en 

Malertande. Saaledes passerede han 
Vagten og naaede sit Skjulefted uden 
at ocelle Mistankr. Just som Gene- 

lralen kom ud fra Paladfet og traad-- 

Ite ind i Karetem sprang Monden or 
paa Muren og slhngede Bomben 

fined saadan Nøjagtighed, at den 

Itamte Generalen i Ratten. Et Glimt 
»o« en baldig Etsplosion paafulgte, 
m Generalen boaitaveliq blcestes ud 

af Kareten og fønderlemmedes. 
Hans Ruft og en Kofal Ordinans 
tilliaemed denncs Heft blev ogfaa 
drcelsi. tin Kvinde, iom ail forbi i 
det samme, blev dødelia saaret. 
Exiiainorderen bleo strals areben. 

Fra Riaa meldes, at der er laat 
Planet for at drcebe General Sal- 
!r-aub, Provinrens Generalattvernør, 
samt siere andre høje Ossicekcr. 

Standakd Oil Selfkabete qusih 

Fra Springfield, Jlls. bereite-s 

folgende under Zo. Jan.: 
Frederick H. Solle, tidligere en 

uafhcengig Oliehandler i Springfielo. 
tsil ved Sanaamon stredgret i Dag 
anlægae en 50,0«s) Dcllais Gestat- 
ninasfazq mod Standard Oil Sel- 
siabei. 

Solle drev i flere ar Olieforret- 
nina i Springsield, og han paastaat, 
at han blev ølonomisl rnineret paa 
Grund af den Maade, hvorpaa Stan- 
dard Oil Eos Reprceientanter op- 

»traadte. Han vil bevife, at manae 

af Byens Boraere lod sia forlede til 

jat lobe Olie af Standards Repre- 
scntanter, efter at disse havde brasgt 
falsle Historier med Henfyn til Soll-es 
Forretninasforbindelfer i Omløb. 

Standard beghndte sin Kamp mod 
Solle i 1899, heder det. Tidlig det- 

ie Aar lom der Oliehandlere, fom 
paastaaes at have vceret engaaerst af 
Standard Selstabet, til Spring- 
iield og beghndte Forretninger der. 
De siassede sig Vogne og sitrede sig 
Kundek rundt om i Bhen, idet de nd- 

gav stg for uafhængige Handlende. 
Omsider beghndte Solles Forretning 
at gaa tilbaae Maaned for Maaned, 
indtil han hlev tvunget til at over- 

give sit Bo til Konkursbehandling. 
Det paaftaaes, at Standard Fol- 

kets Maade at drive Forretning paa 
var alt andet end hæderlig. Solleå 
Forretningsiorbindelser saavel som 
hans personliae Karatter blev angre- 
lset paa det siammeligste. « 

Hvor ek Rockefeller ? 

Fra Cleveland, O, meldes fol- 
gende: John D. Rockefeller hat iklc 
oeeret at se siden Septemoer, og paa 
Forespprsler om ham hat man faaet 

zdet Svat, at hans nuvoerende Op- 
Ihnldssted er ukendt. Georae Rudd, 
IRoctefellers Svoger, fil nhlig el 

ZBrev fra ham og siger, at han ikle 

Etrus, Rockefeller er i Europa. Dei 
ifynes imidlertid, sont om Rudd ved, 
phvor han er, men at han ikle ønsiet 
at lade det blive bekendt. 

Anerkendte fom virkelige Heltr. 

Man vil mindes, at Andrerv Car- 

negie for et Par Aar siden oprettede 
et Helte - Fond. Nu bereites det 

fta Pittsburg under 31. Jan., at 

Carnegie »hero - fund - komms- 

fion,, endelig hat fundet nogle viel-:- 

lige amerikanfle Helte, 7 i Tallet. 
De er alle Some-nd. Det er Kap- 
tajn Mark Casto og hans Relat- 
ning paa 6 Mand, der i Fisierbaa- 
den Alberta satte ud fra Atlantic 
City, N. J. i en rasende Storm, vg- 
medens ingen Vidste om de nogen 
Sinde vilde vende tilbage til Land, 
reddede de ti Passageter og en Be- 
sætning Paa 42 Mand fra Linie- 
stibet Cherokee, der var strandet 
paa Bergantine »Shoals,, i Neuhe- 
den af Atlantic City. Det er 17 

Dage, siden det stete. 
Bed Siden af Redningsmedaljer 

blev Kaptajnen og hans Mandstab 
ttllendt en Sum, der beløber sig til 
89,.b()0. Eiter at Kommissionen 
havde asslaaet mange Ansøgninger, 
blev den i Onsdags fnart enig om at 
anerkende de tapre Jersey Stippete 
som virlelige Helte, der var værdige 
til at faa Belønning. 

Kaptajn Casto tilkendtes 81,500. 
Desuden sattes der 85000 til Side- 
til Ilddcmnelfe af hans Søn, der nu 

er 9 Aar. Hvad der af en eller an- 

den Grund ille bruges af denneSum 
i dette Øjemed, falder tilbage til 
scommissioncns Disposition De 

meninge Sømænd Nels Gregerfen, 
Frederick Bouchie, Marcus Nelfen, 
Joseph M. Chitin Axel Holmquift og 
Lunis J. Johnfon, tilkendtes 8500 
hver fornden en Sølvmedalje. Nav- 
nene tvdet paa, at mindst 4 af So- 
heltene er Standinaver, den føtste 
m tredie vistnok Dunste, de to stdftc 
Svenftr. 

En mækkelig Eksplosim 

Fra Delafield, Wis. meddeles: 
Wiltiam Johnson, en 40:aarig Ar- 

lscjder paa Forlængelsen af Wanke- 
jha Beach Oconomowec Linien, 
stulde varme en Del Dynamitftængcr 
i noget Band, som før havde vceret 

brugt til dette. Da han stak Haw- 
den ued i Vandet for at se, om det 

havde den rette Temperatur, stete der 
en farlig Eksplosiow Kødet blcv 
tevet af hans højre Haand, og han 
sit et dybt Saat i Panden. Damp 
Da Gløder fra Vaalet fnldte Luften. 
En Arbejder, som stod 200 Fod dec- 

s:·a, sit et Staat i Hovedet og bl:v 

fmnet overende af en flyvende Tin- 
tande. 

Johnfon blev øjeblikkelig bragt til 
Hospitalet i Wautetsha, hvor en Dei 
af Haanden blev amputeret. 

Det antages, at der var en Dyna- 
mitopløsning tilbage i Spanden, og 
at Bemring af hans Finger var alt, 
hvad der siulde til for at faa den 
varme Masse til at eksplodeer. 

Manna-Krisen 

Kort for Matokko - Konferencen 
traadte samtnen, offentliggjorde »New 
York Herald«s Korrespondent spl- 
gende Ildtalelse af Rigskansier Bü- 
low: Hverten Kejferen eller nogen 
anden i Tysiland ønsier paa Fran- 
trigs Reptæfentanter i Algeciras ct 

udøve et Ttyt, der vilde kunne kranke 
Frantrigs nationale Værdighed. Paa 
Konfekencen stal der hverten vcekc 

JSejkherrer eller besejrede. Tystland 
trwver liae og fri Adgang for alle 
Stater til Handelsforetagendet i 
Morokko oa aalsen Dør for alle Maa- 
tet. Ewig man gaar ind paa disse- 
Wrundiwtninaen haabet jeg, at Kon- 

ferenren ssal blive kronet med Held- 
Ivssland føaet ikke noan Fordel, der 
ikte vit komme ogfaa alle andre Mag- 
ter tilgode.,, 

Sidfte Oprsr i Vladivoftok. 

Atter roligt. 

Fra St. Peteröborg meldes der 
under 1. Febr.: Grev Witte hat i 

Dag modtaget folgende Telegrarn fra 
General Linevitch, der kommanderer 
Heeren i Manchuret: 

General Artainonoff bereitet under 
1. Febr» at der atter er Ro t Modi- 
vostok. Alle de, der deltog i Opftan- 
den, har udtrylt deres Angek, dereH 

Hengivenhed for Kejseren og dercs 

Forfæt at blive tro imod deres Ed. 
General Mistchenlo er ankommen til 

Vladivostok. 
Paa samme Tid berettes der fra 

Vladivostol om den sidfte Opstano, 
og hvorledes den blev nedlagt. Den 
23. Jan. blev 32 af Oprørerne findt 
ned nied Mastingeværer. De blev 

l-egravede med fuld Militærbonn-r. 
Men ved Siden deraf bereiteö, at u- 

maadelige Processioner, hbori der var 

Tusinder af Soldater, Mariner og 
Civile, der bar det røde Flag og 
sang revolutioncere Sange, fulgte 
Ligene til Graben. Kisterne var 

deekkede med Kranse, der bar Jud- 
sirifter som: »Til evigt Minde om 

Msrtyrerne og til evig Skam for 
Morderne.» 

Blandt tre Officerer, som Oprsrer- 
ne droebte, var Oberst Uremnoss, pg 
Kommandant General Selivonoff 
blev alvorlig saaret. 

Foruden de 32, der blev dræbt 
under Demonstrationen den 23. Jan. 
blev 400 saarede. 

Ztanipen i Gaderne fortsatte nogte 
Dage, under hvilken Kosaklerne itlc 
tunde holde Stand. Oberst Uretnnosf 
blev studi af Mcendi hans eget Ris- 

qiment Men hvad der hjalp til Fre- 
drns Genoprettelse var, at General 
Mode, da han fil Kommender den 
26. Jan. git ind paa at trætke Kosals 
lerne tilbaqe og loslade Fangerne. 
Den 27. Jan. udstedte Soldaterne 
folgende Proklamatiom 

,,.Ka1nmerater og Borgere: Byen 
er nu bevogtet af Voluntører i 
Stedet for Kofakkerne, hvilke er 

fiernede. Lad Kampen flutte og Or- 
den herste.» 

Da blev der Ro, og Forretnina 
genoptoges· En Petition om Opro- 
rernes Benaadning er sendt til 
Czaren. 

the vor Sag. 

Det er itte vor Sag at tilraade 
oore Leesere, hvad Mediciner de stal 
eller itte flal tage; men om Antallet 
af Helbredelser kan tages som Maa- 
lestok, maa Dr. Veter’s Kuriko silbe- 
lig være et mere end altnindeligt Lee- 
gemiddeL fom fortjener alle tænlende 
Mennesters Opmcerlsomhed. Den 
blev førft tilberedt af gamle Dr. 
Jahrney i 1780. Kendstabet til denne 
gamle Urtemedicin er ikke saa nd- 
bredt, som den lunde være, af den 
Grund, at den aldrig har bietet folgt 
Paa Apotheler. Den er bleven tilde- 
redt uforandret af fire paa hinanden 
folgende Slcegtled, til hvem Recepten 
er gaaet i Arv som et Familiestyllr. 
Videre Qplysntnger kan erholdes ved 
Henvendelse til de nuveerende Jude- 
havere, der nedftatnmer i lige Linie 
fra den aarnle Dr. Fabrney. Dr. Pe- 
ter Fahrney å Sons Co» 112——118 
So. Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

»Oöcar U« er afgaaet fra Ebri- 
stiansfand, Norge, med 246 Paslas 
qerer oq venteö til Ner York den 
10. Februar· 

A. Fibiaen Et lille Konaelvett ist- 
belbiltorisse Foredraa »s» de fire 

Konaer Hekodes t nn Teltammte«, 
Pris indbuzden 90c. 

Tre Julefortcellinaer. M Stier. s 
Omilaq 10c. 


