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»Vattgtkercn", 
et hat« Cö, ««1t Nyl)eds- og Ov- 

ubchat Titsdag og In Da- 
om klares ijotstuv shöu I k: 

lyv. esse Had for 
des hauste m Dyssskctikm 

Stank og 82.00i Udlaudet. 

» kmkets 

««nes«;» 

-.xlattgikeren«, 
det eneste danske Blad i Amerika, 

fder udgaar to Gange am Use-, 
udgives af »Danifh Luth. Pubx. 

Honfe«, Blair, Nebr. 
ProveMumre sent-es frit paa 

I Forlangende. 
,f—-— T— 

Blair, Nebr» Tirsdag d. 28. August 1906. 15. Aarg. 

fSnigmordssorsing paa 
Stolypim 

52 Mennesker drædteellex 
lemloestede. 

En revolutioncere Orga- 
nisation staar bag ved. 

J Sondags bragte Telegrasen 
fslgende srygtelige Melding sra St. 

Petersborg: 
28 Mennesler er dræbte og 24 

saarede som Folge as et nedrigt 
Forspg paa at drcebe Premiermi- 
nisteren Stolypin med en Bombe, 
medens han holdt en ossentlig Re- 
ception i sit Hjem paa Øen AP- 
tetassty. Premierren selv blev let 

saarei i Ansigtet og paa Halsen Js 
slyvende Splinter. Blandt de dsde 
er Premierens 15 Aar gamle Dat- 
ter, der sit begge Ben breitede ved 

Etsplosionen og bnliede under for 
sme Kvæstelser, —- Geneval same- 
atin, Premierens Privatselretær, — 

M. Rhostovoss tidligete Guvernøk 
over Provinsen Penza, — Oberst 
Fodoross, Chef sor Premierens per- 
sonlige Vagi, — Hos-Kammertje- 
nerne Davidsoss og Voronin, Ad- 

judant Doubassoss og slere højti 
staaende Personer, deriblandt 6 
Kunden 

Blandt de saarede er en Z AJIJ 

gammel Søn as Stolypin on flere 
heitstaaende Person« i den soci- 
ale og ofsicielle Ver-dem 

Der var fire sammensvorne om 

at udsøre den slcendige Daad. De 
tom lsrende i Ketten De to as disse 
blev drcebte tilligemed·deres Oste. 
De to andre blev ved Vognen, den 
ene som Rust, inen de blev begge 
alvorlig saarede og blev ssrt til 
St. Peters on St. Pauls Fast- 
ning. . 

« 

Om Smigmorderne, der git ind 
i den syldte Sal, tastede Bomben, 
eller densaldt ska dem, saar man 

vel aldrig at vide, da Øjenvi·dner- 
«ne«dra-btes. Den baldige Etgplo- 
sion blceste Fronien ud as Pre- 
miernes Bolig saa vel som band-· 

Lost og Gulv og Siillevccggene til 
«Sidekue. 

Folt vlev bogstavelig blæste i 
Stoller.' De, der ilte sjeblitlelig 
drei-dies, blev srygtelig lemlcestede 
og lasderede, og de, som slap uden 

Lemlæstelser, blev lamslaaede as 
Stødei. Premierens Redning var 

ei linder. Kun et Øjeblil, sør Ets- 
plosionen sandt Sied, var han traadt 
ind i iit Studervckrelse bag ved 
Salen sor at tale med Prins Syd- 
tovsly- Stønt han blev tun let 
saaret, saa saldt han nlligevel suld- 
st"ndig i Asmagi over Kalamite- 
ten. 

Øsdelæggelsem som Elsploftonen 
virtede, er ubestrivelig. Sondetletw 
niede Legemer og Legemsdele laa 
spredte omiring blandi Moder 
pende Bragstumper. Stumpet og 
Stytter as Mennestelsd og che- 
der hængte omlring paa det dreck- 
tede og splintrede Tpmmer —- et 

srygteligst Sinc. Da en Asso. 
Press Reptæsentant om Aste-neu 
blev tilladt Abgang, var de dsde 
vg saarede allerede bragte til Ho- 
spitalet i Nin-heben Men endnu 
Mt Politiet paa ved Fwttellys 
at apsamle KIdstyklet og svøbe dem 
ind i Linned for at bringe dem paa 
Ambulancer til Ligshusei. 

Terrotisiem som bar Bomben 
insd i Hufei, blev som-nistet ttl en 

nsormelig,. ulendelig Masse. J 
Frailen, som han M paa, fand- 
tes Dpdsdonnnen over Stolen-in 
den han prtvede at wiss-re. Poli- 
ttet nægter at ossenstliggsre dens 
Wid. 

Mig- Qplpsninasrp M bar tm 
tevolntioncte Mr, er det "sikkeri, 
at Zorbrydelsen blev begaaet as de- 

socialiftiste Revolutionisfters Kamp- 
organisation fom en Gengceldelse 
for den Krig, Regeringen hat fsrt 
imod dem. Siden Sstolypins Op- 
højelse til Premiet er over 1000 

af deres Medlemmer blevne arte- 

sterede, 400 i St. Petersborg 
alene, og mange af dem er bleoen 

deportetede. 
For at føre dette Korstog er 

nævnte Kamporganisation, hvss 
Medlemmet tror paa Oprettelfen af 
en ten socialiftist Stat paa Rainer- 
ne af den autoktatisle, med Overlæg 
gaaet ind paa en Tvekamp med 
Regeringen lig den, der san-Umi- 
serede den sank-se Kam-p, Ni«hili- 
sterne førte i Slutningen af Haw- 
sjerdsetne, og som endte med Kei- 
sek Alexander Il.s Snigmvrd. J 
Løbet af et Aar gfotdes der den 

Gang asf et lille fluttet Nihilistsel- 
stab 28 Snigmordsforspg mod Cza- 
ren under Jeriabosss Ledelfe. Til- 
sidst lyktedes det. Nærværende Or- 
ganisations Leder er en fremragens 
de Revoltttionist, som er en ligefaa 
dygtig om ikke dngtigere Organisa- 
tor. Alle Organisationens Medlen1- 
mer var underrettede om, at dette 

For-sog vilde blive foietaget og 
holdt sig i SkjuL 

I I It 

General Min findt. 
Rætmere om Tragedient 

Lordagsx 

Lordagens gyselige Tragedie fulg- 
tes Zøndag Aften af et andet ri- 

volutioncert Snigmord. Genenl 
Min, Seminovfty Vagt - Regiments 
Kommandør ozq Adjudant i Cza- 
Iens perfonlige Suste, blev paa 
Peterhofs Stations Platform drcebt 
af en ung Kvinde, sont fyrede fem 
Stud fm en automattst Revolver 
imod hans Leqeme og dekpaa uden 
Modftand tod sig arreftete. Det 
var Generalens Huftru, der greb 
hende og holdt bende, indtil en 

P«olitibetjent ankom. Det var det 
tredie Fokføg paa at dræbe Gene- 
tal Min. Han blev dpdsdømt aft 
Terkoristerne straks efter Opstandenj 
i Mostov i sidfte December, fordis 
en Batallion, sum han forte, Prat-ä 
tiserede en voldfom Undertrytkelch 
og scerljg paa Grund af den til-i 

mindelige Etssetution af Personer, 
som fandtes med Bau-den i Haand. 

General Min tom tilibage fra sit 
Sommerophold i Peter-bot og havde 
just hilft paa sin Kone og Dotter 
paa Paronen, da en ung Kvinde 
nærmede sig bagfta og assyrede to 
Stud ind i hans Rvg, og idet han 
faldt, sendte hun tre flere Skud ind 
i hans Legeme. Hun a«dvarede Ma- 
dam Min itte at røve en Hausth- 
tafte, som hun hab-de tagt fka fu, 
før hun stød paa Generalen, for 
den indeholdt en Bombe. 

For Politiet tilstod hun sttats, at 
hun havde udfskst Dsdödommen 
over General Min, som belluttet af 
de kevolutionceke Sacialifters Ot- 
ganisattom men nckgtede at opgive 
sit Navn 

General Min havde jusft bemitte- 
ret sin Livvagt, der ellers havde 
futgt hom, siden det sprsie Forng 
var gjort paa at der-be ham; han 
mente, at det ordinare Politi i Pe- 
terhof vilde være tilftwekteligt til 
hans Besiyttelse. 

Antollet af døde som Folge af 
Snigmordsforssget paa Stolypin. gives fenere til 32. Men Stoly-« 
pins Dotter er ikke dad, som førft 
bereitet. Men hun er meget haart 
saaket og vil næppe overleve sine 
Bestadigelser. Czaren sendte Stuh- 
pin fslgende Telegram, da hart 
bavde hsrt om Eksplosionem 

»Jeg Lan iite finde Okd til at 
udtrykke min Jndignation. Jea 
haabet med hele mit Hinte, ,at De- 
ves Dotter og Ssn samt maa gen-I 

l 
! 

vinde deres Helbred, ligesaa de an- 

dre tilstadekomne Personer«. 
De sociale Revolutionifters Cen- 

tralkomite yar udstedt en Proclama- 
tion, hvori det erklæres, at med- 
mindre Regeringen ftraks forandret 
Taktik, vil slige Handlinger fvm 
Inigmokdssforføget mod Stolypin 
blive fortfat til det ndekfte, og Re- 
geringskevræckentantek vkil blive 
dræbt i Hundredvis. 

Flere Snigmokd. 
J Dag til Morgen bringet Bla- 

dene Budsiab om to nye Snigmord 
i Rusland. Agerende Gitter-Umwer- 
nør i Wen-sum von Liakliatsti, bleo 

studi, mens han kørte i sin »Cab« 
Ligesaa figes der, at Aberst Rei- 
man er snigmykdet i Luga, men 

Rygtet er itke stadfæstet. For Reften 
gaar det Slag iSlag med Snig- 
mordsforspg og Arrestetinger. Of- 
sicerer, som fkygter for at blive tag- 
ne for Trepoff. ladet sig rage for 
ifte at ligne ham saa Ineget. Der 
er Kamp for Alvor. 

Hiælp til Menighedeu i Sau 
Famil-ca 

Siden vi kviterede sidst, har vi 
modtaget fra Menigheden i Wis- 
ner, Nebr» 8!7.:')l); Mrs. M. Ma- 
thieien, Neenali, Wis» Il; Ebene- 
zar Women Societt), Tats, J. T., 
Zö; Jolm West, Ruskin, Nebr., sä. 
Til Dato bar vi alt i alt modtaget 
til denne Mission 5787461. 

Til Sannncnligning kan her med- 
deles, at »Dansk Broderiamfnnd« 
ifølge Rvitteringer i »Bien« hat« 
indiamlet og iendt til deres stude- 
lidte »Brødre« i San Francisco 
88,081.47. Altfaa flere Tusind ex 
end vort Kirkesantfnnd har sendt 
Hun dre der Den ncevnte Snm 
er famleti henved 200 Logen Hvad 
vi hat« sendi, er kommen fra ca. 50 

Menigheder, nogle Kvindeforenim 
ger og faa enkelte. 

Altfaa: Vort Bidraq 8788.61 
»Broderiamf.«SBidrag 88,081.49 
Dette anføres til behagelig Brug 

for Sammenligning. 
Men — skal vi blive bestcemmede 

i vort glade Hat-b — mindft 82,000 
til Hjælp for Menigheden derudel 

Den trcenger til det og mere til. 
Lan vi ikke yde den en saadan 

Die-ewi- Vist knnde vi det. Vort 
Samfund tceller ifølge Seltene- 
rens sidste Beretning 159 Wenig- 
l)eder og 45 Missionspladser. Alt- 
saa har endnu knapt en Fiel-de- 
d el ydet Bidrag til denne Hjoelp i 
dien Hvordan kan det vcereP 
VilJ ikke vcere med alle? En Tid 
flød Kilden temmelig stadig, men 
nu i lcengere Tid er der kun tilflydt 
Rassen en Draabe af og til. Skal 
vi standfe der? Trossøfkendes Vær 
med alle at welke de betrcengte den 
notwendige Hjcelp. Embedsbrø- 
dre! Se til, at enhver i eders 
Kredse faar en Anledning til at yde 
sin Skærv til denne Nødhjælp. 

Venligst henstillet, 
A. M. Andersen. 

DampikibøMotitser. 
»Osc—ar lI.« har forladt Chri- 

stianfand med 1106 Passagierer og 
rsentes ’il New York den s. Sept. 
190si. Passagerer for Chicago og 
længere Vest kan ventes to a tre 
Dage fenere. 

Ærbødigsst 
A. E. Johnfon F- Co. 

Den hellige Kris. Af Jøhn Bunyaitk 
sPcm Dansst ved N. Th. Inne. Jl- 
karsttetet af C. Bank. 217 Sider. 
J Omsiag 90c. J kmp. sind 81.70. 

Danish Luth. Publ. Doufr. 
Blaiy Rebe. 

t"fizZ2st-an-däki;cigi Cubak 
Oprørsbevoegelsen griber om sig 

Dens Aarsag. 

Opsistanden Paa Cuba viser sig at 
vcete as langt alvorligere Natur, 
end man fra sprst a«f anwg. Op- 
rørsaanden griber om sig, og Pras- 
sident Palma ser ret alvorligt paa 
Situationen Regetingen ruster sig 
for at vaere i Stand til at melde- 
hvad der end vil ste, men paa sam- 
me Tid soger den at raade Bod paa 
Forholdene, saa Blodsudgydclse ng 
al den Elendighed, der følger med 

Krig, maa undgaaes. 
Folgende Telegtammer sra Ham- 

na læses under 25. ds.: 
Præfcdent Palma hat officielt la- 

det udgaa et Opraab om frivilliige, 
der stal udgore en national Milits 
as Jnsanteri og Kavaleri, som saa 
stal virte samtnen med Regeringens 
Tropper under Landgardens Chef. 
Batallions oa Regiments Chem- 
nes Betaling vil blive 8200 om 

Maaneden, Adjudanternes 8125 
Kaptajnernes 8100 og meninge Sol- 
dateks 82 om Dagen. — Dette med 
Hensyn til Forberedelsetne fra Re- 
geringens Side. 

Et andet Telegram lyder: 
En Melding, sorn er modtaget her 

li Havana) fra Las Ernte-Z, Santa 
Elara Provin5, siger, at Borgme- 
steten, Politiet, ncesten alle Raads- 
medlemmer og Embedsmænd i 

Byen, tilligemed alle Landvagter 

l 
l 

Nr er stationerede der, og 800 Blit- 
geke hat fluttet sig til Jnsurgen- 
:erne. 

Senator Frias i Cienfugos hat 
Inodtaget Telegraxn, der melder om 

en lignende Tingenes Tilstand i 

Frinidax 
For at sorstaa en saadan Situa- 

tion, særlig Foltets stcerte Tilslut- 
ning til Opstanden, maa man ten- 
de deng Aarsag. Det paastaas, at 
ncerværende Folterejsning er en 

Protest mod Dittatormetoder, som 
Prcesident Palma og hans Raadgi- 
oele hat benyttet sig as. J 1902. 
da Palma blcv valgt til PræsidenH 
lsasvde han isngen Modtandidat.! Foltet var tilsreds med hans Ad-» 
ministration og samlede sig om hamJ 
Men ester at Republitten havde be-» 
staaet i Z a 4 Aar dannede der sigk 
to politiste Partier, de Moderate ogj 
de Liberale. Palma stillede sig i» 
Zpidsen for det moderate Parti, 
og alle Regeringsemxbedsmænd som 
tilhsørte det liberale Parti blev as- 
løste af Moder—ate. Derover blev 
der Missornøjelse Saadan var 

Stlllingen, da der i Fjor skulde 
holdes Præsidentvalg. De Liberalc 
paastaar, som det synes med god 
Grund, at dereg Parti havde et 

stort Flertal ude i Foltet. Men 

Prwsident Palma og hans Venner 
tontrollerede Valget saa fuldstcen- 
digt, ved Hjcelp as deres politisle 
Masline og Psolitiet, at de Liberales 
Kandidat, Gomez, blev fuldstcendig 
sneet under. 

Paa samme Tid, som Præssident 
Palkna gør Krigsforberedelsey spger 
shan at afværge Krig. J saa Hen- 
seende hat han tænkt pasa at ud- 
stede almindelig Amnesti, saa at alle 
Jns-urgenter, som i Lobet as enl 
Maanedstid nedlcegger Vaaben og 
vender tilbage til deres fredelige 
Syssel i Hjemmet, stulde saa fuld 
Tilgivelse. Men det er hans Kabi- 
net ikle med paa, og er der nsogen 
Styx-le i Jnlsurekttvnem saa git 
not itte mange Jnsurgenter med 
paa det heller. 

Disse eller det liberale Parti vil 
i dets Sted, ast Præstsdent Roosevelt 
stal stride ind og wagte Man 
menek, de vilde være billige til at 

nedlcegge Vaaben, dersøm Nonse- 
velt sendte en Komisston af apar- 

tiste Mcend til at undersøge de i 

Fjor foretagne Balg. Nogle mener 

dog, at de yderliggaaende Liberale 
oil fordre disfe Valg helt foriastede. 
J hoert Fald heddet det, at de Li- 
berale tun kcemper for et ret Balg- 
princisp, ikke for Person. 

l 

Ropfevelt fom Sprosreformator. 
Han adopterer CarnegieH 

,,phonetic fpelling«. 

Fra Oyfter Bay meddeles, at 

Præsident Roofevelt har godkendt 
den asf Staalkongen Andrew Car- 

negie ftærtt ansbefalede ,,phoneth 
spelling« af dct engelste Sprog oq 
gioet Regeringens Bogtrykker Ordre 
til at lade alle offentlige Dokumen- 
ter, fom udsendes fra Det Hvide 
Has, Præsidentens Budstaber ind-« 
l-efattede, tryskke efter den af en 

»Komite for forsbedret Strivemaade"l 
anbefalesde Staoemaade. ! 

Denne Komike, hvis Formand er» 
Professor Brander Matthews vedI 
Columbia Universitet, har udarbsej- 
det en Liste over 300 Ord, hvis 
Staoemaade er gjort simplere. 

Vi flal her give et Elsempel eftxr 
,.Chi. Rec. Her.« i Form as et 

Breo, som en Stoledreng, Willie» 
skriver til Præsidenten. l 

Mr. Rooseve1t. 
Dere sit- ancl FremL 

l hav lierrl you are for esier 
spelling. So l rite to say I am 

glatt Teaclier says you are a 

trooly good man sc we slmd 

coppy after youszwhen she saySJ 
now l cant spel. it will be a joakl 
on her now l think. 

Good by frum yure frend sc 
admirror Willie Jones. 

Vi nærer dog" en Smule Tviol 
onl, at dette»Brev er strevet helt 
korrekt efter den nye Metode. Men 
oi lan gøte os en Foresftilling om 

Zilnplificeringen fra Ord som 
,,throusgh«, der staves »rhru«, og 
»tbough«, der ftaves ,,tho«. 

Det er dog ingenlunde fornylig, 
man har begyndt at tcenke paa at 

bringe Staoningen asf engelfke Ord 
i Ooerensftemmelfe med tdekes Lyd. 
Men faa oel fom en faadan sprog- 
lig Reform hat haft sine Talsmænd, 
sasa bar den hæft og hat endnu sine 
Modstandere. Men for at denne 

Spkogreformsbeoægelse flal kunne 
cnten faa Fremgang eller ftandfe, 
faa behøoedes der netosp et faadant 
Slridt, som Roofevelt har gjort. 
Han tvinger naturligvis ingen til 
at indføre den nye Stavemaade, il- 
ke enaang i Regeringsdepartemen- 
lerne har han ordret den indføri. 
Men Roofevelt har her som altid 
vift sia som den praktifle Mand. 
Naar han gaar foran, faa ved han» 
godt, fsom Drengen striver, at an-« 

dre vil ,,copy after himkc Tiden oill 
faa vife Reformens Fottjenfter. 

Velsnning for et Middel mod 
Sovesyge. 

J de niedicinfte Tidsstriftcr 
meddeles Jndholdot af et Dekret, 
ved hviiket Kiongostatens Regerinqi 
udlvver en Belønning paa 200,- 
000 Francs til enihver uden Hen- 
syn til Nationakiet, der opsinder et 
Lcegemiddel til Helbredelse af So- 
vesvgen Den lykkelige Opsinders 
Adkomft til den ikke ubetydelige Be-? 
lønning stal bedømtnes ais en Jury, 
sammensat mf tre Lceger under For- i 
sæde asf en Jlke-Lcege, alle udJ 
nævnte af den belgisie Konge. 

Sovesygen forekommer nceften 
«ksun i Vesta.friska, hvor den both-i- 
ver Negrene i Tusindtal, medens 
den staaner den hvide Befoikning. 

Sovesygen blev koste Gang tagt- 
tagei i Senegambien og bestrevet 
af en Englander for omtrent hun- 

drede Aar sidenz mein først langt 
senere er den bleven ftuderet nøjere. 
Det hat vtst sig, at det ejendvm- 
melige Symptomsbillede hidrsrer 
fra en Betændelfe i Hjerne og 
Rygm-ar«v, fremkaldt af et Stags 
Trypanosomer, der overføres fra 
de fyge til fiunde Mennesier ved 
Stit af Tsetfefluem s« J 

Gftet et Fort-berstan med ket 
-ubeftemte Symptomen Mathed, 

»Træthed, Svimmethed og Hemd- 
pine, indsinder der sig hos den 

»fyge en stedse tiltagende Trang til 

Søvn, saa at Patienten maa vort- 
kes til Maasltisdersne, under hvilte 
han imidlertid ofte falder i Spvn 

Iigen og tun nie-d største Besvcer hol- 
des vaagen. J de senete Stadiet 
as Sygdommen, som kan vare i 
Maaneder, ja hele Aar, tilbringer 
Patienten saa at sige at sin Tid 
sovende, og under tiltagende Af- 
magring indtræder Døden, der nee- 

ften uvægerlig er Sovesvgens 
Følge. 

J de senere Aar har Sovefygen 
bredt sig med mægtige Stridt, csg 
fra sit oprindeliqe Hjiemdfted er den 
Vandret ind i Central-Müh og 
Kongo, hvor den fotmodentlig an- 

retter store Ødelceggelfer blsandt de 
indfødte, siden Regeringen har nd- 
sat saa ftor en Belønning for et 
Middel til dens Bekæmpelse. 

1266 Harvest Bands Wanted 
in Minnesota and Dakota 

along the Soo Line 
To Mrvkkst thi- grekttest orop ever raised 
in the West. Thousand »t« men must 
m- lmd AT »N( l·J. Wage-s rang- from 
Slst to stLoO per day WlTll Nu R D. 
The rat« to the öeltjs from St. Paul and 
Minnespolis wenige s·’).50. Tickets on 

sak- ldAlLY August Ist to Jälst 1906 
iticsltisives, 

Ask the nearest SUU LlNE repre- 
tntjve or writ0, 

W. li, PALLAWA Y. 
General Passenger Agent, 

Minneapoljs Minu. 

Bøger. 
En modig Mand. Vistop Hamrningp 

tons Liv og Pol-, fortalt ,er Uns- 
d-om-men. Als E. C. Dawson. J 
fortsettet Oversættelse ved Pasiot 
J Becher-old 180 Sinn J Om- 
stsag 50c. 

Swaa Stene til Herreng has. 30 
Sider. J Omssiag 10c. 

Ugudeligshedens tte Artikler. Af Pa- 
stor C. Wagener. 21 Sidet. J 
Omflag sc. 

Zkitzn fra Ksøbenhavn Wf V. L. 
Jndhold: Jndledning — Ratschl- 
derfoslkene — Høkekfollene — Kunst 
skkinkeren — Den stjulte Futtigvom 
— Den mystiste Lejer. 171 Sidet 
J komponeret Bind 81.00. 

Ved den Inst-te Floh. En Fortcellins 
fra Armenien. Asf D. AlcocL Paa 
Don-ff ved Paskor Matshiesem 228 
Sider. J Omslag 81.00. J kom- 

poneret Bind sl.50. ( 

Den ny Præstegaaw As Elith Pe- 
densem 300 Sisden J Omstas 
80c. Fint indbunsden 81.20. 

Herren er min Tilflugt! Nogle If 
Davids Salmer fra Absalons Op- 
rørs Tib. As N. C. Hausen. 154 
Sider. J Omsiag 50c. 

Spurven sg Guds Villie. En Oder- 
«vejekse mod Tidesns Banns-. As 
Pafwr G. Münster. J OsmsL 10c. 

MRsssionsbibliotkjekeL Riedigevet af 
Harald Jenseit. — 1. Beste: Alex- 
ander Mackay. En Levnedstegi 
ning. 48 Siden J Omflag 20c. 

Do. 2· og Z. beste: Mme. Gay: J 
Afrikas Jndre. Minder fra Zan- 
kbesimissionem 62 Sider. J Om- 
siag 25c. 

Do. 4. Mie: Jvhn Eli-ot, India- 
netnes Mich 16 Sider. J Om- 
slag 10c. 

Gen-new Braatdsspetnk Af Gerttud 
Mitan 126 Sider. J Mag 
soc. O M W We. 
bonI-h Padllthns M 

ums-. naht-. 


