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« 20. Aarg 
Ødelæggende Uvejr. 

Syv Menuefker dicht og manqe 
kommen til Stabe i 

Charlesstom S. C. 

Starr Odelæggclfet for jurist. 

Charlcston via Sununerville, Z. 
L, 29. Aug. « Syv Memtejker 
knewes omtommen, og mange er 

kommen til Stabe under en ortani 

agtkg Stomh fom rannte Charles 
icon Sondag Eftcrmiddag. Forbins 
helfen mellem denne By og Om- 
oerdcnen dlev afbkudt. Tre Mænd 
og en Fwinde drucktede, og tre 
Mcnnesker dræbtes as Umstande 
sum wein-veg- af Stormen og kaste- 
deö gennecn Lasten. Ejendomdtabet 
opgjvess forsfelligt, men mein-g at 
oille ovcrjtigc ecn Million Doltarg. 

Haonen er fyldt med Vragstums 
per af alle Slags Fort-ich Mange 
-tibs:sbroer er gledet ud, og fleke 
Zteder er Byens Gaser ufarbare 
paa Grund af omblæste Tkæer og 
lignende Blandt de betydeligste 
Vygnänger. der hat ljdt Stadt-, tan 
ncevnei Toldhuset,Pos1hu5et,5t 
llcicbae15;.:rken og Wahoo Fertilis 
zer Mille, der blev faa godt som 
edeleg:. Sporvefe,«Telefyn ongkandiJ 
alatminftemet bkes fuldftændig lamsj 
met. Da Binden var paa Tit wie-« 
ste, var dens Hurtighed M Mit i 
Timen. Vandet sieg otte zod Jkte 
siden 1885 but Strandlinjen lidt’ 
faa meget som under dette Uvejr. 

Tot kaltes Tom en ftok Lettelse,( 
da san M at vide, TM Foibj 
paa Sullivansøen var i Sittekhed. l 
Okulbaaden Lan-kehre havde taget 
dem om Bord. Men Medlemmerne 
af Cas7idy« Familien, som havde 
Opsyn med Wahoo zosfataulæg, 
Tanne-z- ög man frygter for, at de 
er dritknet Man mener, at ogsaa 
en Tel Neaere er forulykket A J. 
Colburn, en Majkinist ved Eouthern 
Railwav, blev drcebt of et Tag« 
som flej over Jernbanegaarden. 

J Bannen hisierede Sturme-It 
flemt Otte eller ti Sfonnertet og 
smaa Tamvbaade gik til Bunds el- 
ler Nov minponeret. Flere Red- 
nängsbaade flogess i kaker mod» 
Zis-bsbroe11. s 

« 

Zoldatcr fra Fort Moulttje gier-« 
de heitemodigt Tjeneste ved at brin- 
ge Meintest-er i Sikkekhed. 

Eiter en sonsqu Nat blev Eksl 
Heft Esset-ge i Gam- Morges ved 

IIan reddet as Masud sra Ton-I 
soiidatcei .(ikastsmtio«. ekle North 
bavde lian klynget iig til et Tag.: 
Da Hutten. han boede i, Afteneth 
fornd faldt sammem sprung han udl 
gennem Vinduet. To sdvindeky som 
die-v tiibaxm druknede 

Eharieiton, S. C» er en af Lan- 

dets ældste Byer. Den hat W,0()(). 
Jndbyggere Fort Sumter ligger 
midt i dens prasgtige Hann, og For-« 
terne Moultrie, Johnson, Nipleyj 
og Pinckney, der alle ek kendte fra 
Borgerkriaem ligger ikke langt fka 
Byen. 

sOgsaa fra andre Ztcder i Lan- 
dct meldcs om ØdelasggelTer ved 
Uvejr. . 

Fra Savammh, wo» meldcsz, at 

bat-de Telefons og Teltsgraftjenesten 
blev lammet, og der var en Tid 
ikke Tale om nagen requlær Tra- 
sik. Dct elektrifke Lysanlæg vg( 
Kraftstationen Idelagdes, saa Bot-n 
laa i Marte, og Spocvognstrafiks 
ken ftandsedes. En ftedlig traadløs 
Station sattes ogfaa ud af Birk- 
fomhed. 

Im Bradfokd, Pa., meldcs, at 
et NegaityL der ledsagcdes af stært 
Bind, sent i Mandags drog over den 
Oel af Staten og videre ind i det 

veftlige New York. En Dreng blevt 
Wllet fra en Bro ned i en mindre 

Izlod og druknede, og en »Stage« 
jäxmsk og en Passagek druknedc mel- 
,1cm dennc By og Salamanca 
I Fm Manyattam Ras» meldes li- 
Tgelcdcsz om ftasrtt RegnftyL som 

Hur braut Blue Niver til at flyde 
sover iine Vreddcr og danne nyt 
twb der i Nærbeden. Den er flyts 
Itet et Par Mit længere fra Busen. 
i 
L 

? 
Cummins vil 

støtte ia Follette. 
Haa Inst-er en progressiv ccpublis 

kanfk Ptæfidcntkandidat. 

Vaade jra Des MoineQ Ja» og 
fra Washington T-. C» lyder Mel- 

dingerne paa, at Ecnator Cuunnins 
offentlig var ertlæret fig for La 
Follette iom det repudlikanske Pak- 

-ti-:s Prwfidentfandidat i 191:Z. Fra 
Washington dedder det at Zenator 
A. V. Cumminsz fra Iowa, som for 
henved en Maaned Eiden lod for- 
staa, at han vilde stotte sskrwsident 
Tafts Nennotninatiom nu ital ha- 
ve ertlasret sig for Eenator La Fol- 
1ette. Tenno Frontforandring ital 
vasre en Folge af Prwiident Inst-J 
Udtalelfer med Densyn til Toldres 
viiionen i iine Vetolntdikader, og det 
hat« vakt itte ringe politijt Beme- 
gelie i Washington Zenator Cum- 
ntins ital have sagt, at Pkæsident 
Taft itte .er i Overensitennnelie 
med den store Illkasngde af Revnblis 
inneres Syn paa Toldrevisionen 
,.Perionlig«, sagde Senator Cum- 
Mttspws jegkdnød Tast, og hvis 
jeg runde-, faa viIde jeg hindre hans 
Gennomination. Senator La Fol- 
lette derimod er i Faust af en Lon- 
aivningzssom baade er betryggende 
og fund. Som en FIlge af den fid- 
fte Kongresfessiong Akbejde harPrws 
Tjdent Taft tabt tun lidt 
og vundet knn lidt i politisk Stocke-, 
oa den nasfte Sessjon vil detnde end- 
nn mindre Prasiidcnten ønjkerTolds 
revjiion: men hvorledess ital han 
kunne faa gjort noget i den Rets 

ning tned et demokratiik Qui-, Tom 
scrtter sig imod, hvad Prasfidenten 
vil have Tat igetisietii'.- Hviis Hrirfii 
dont Taft fkulde frenilwzme et For- 
slag, fom indbefatter alle Tarifs 
koitnttisiiiionens Anbejalinger, Taa oil 
Teinotraterne rimeligvisis fom Zub- 
ftitnt fremleegqe de iannne Forilag, 
de nyiz vedtog. og sont Prcriidenten 
vetoede Tesuden er det et alvorligt 
ZisømsmaaL hvorvidt Konnt-essen 
ooerhovedet vil optaqe Tarifipomss 
nmnlet til Behandlinq. i 

Regt-lustigen af Trnftme oq Ne- 
furm af Milimsriystcnwt vil bcgge 
kommt- op og gøre suer Krav paa" 
«Opmcrrt50mhed, og de er begqo tue-s 

act vizuiqe Epømsmaal.« Tot be- 
reite-Z tin-d Finw paa Paalidvligbedi 
at Senatok LaFollette vil ovtagc 
ssampen med Prccsichnt Taft vg« 
bcgyndcs den Imsd enTalc, fom ban Skal i 

holde for »Statc Grause« i Penn-l 
7ylvania, i hvilkcn han vil imødH 
gaa Præfident Tafts nylig holdte 
Tale i Hamiltom Mass. 

Denne La Follettes Svartale vil 
snart blive efterfulgt af Taler i 
famme Rctning fra Jnsurqcnttepus 
blikanere i andre Dele- af Landet, 
idct Senator Vriftow vil take i Kan- 
sas, Senator Clapp i Minnefota 
og andre Siedet samt Kongrcsmand 
Nah-is i Nebraska 

Præfident Toft vil reife. 
Bevor-ty, Mass» 29. Aug. — Paa 

on Reise-, sont Præfident Taft vil 

foketage omkring i Landst, vil han 
sbespqe U Statt-c san vil Wunde 
Reier den lö. September Te fle- 
ste af Staterne Veft for Mississip- 
pifloden vil faa Besøg af baut· De 
States-, Præfidenten vil beføge, er:’ 

ltlcew York, Pennsylvania, Ohio- 
·:I.l-’jcl)igan, Illinois, Indiana, Mis- 
sionri. Iowa, Kansas, Nebraska, co- 

vloradtx Wyoming, Utah, Nevada, 
ICalifornim Oregon, Washington, 
!Jdaho, :lIlontana, South Dakota- 
,:!Ilinne«"ota, Wisconsin og Maryland 
»Der er den kommende Valgkamp, 
Reisen qcelder, og Præsidentens Ho- 
vedemne vjl blive Toldrevisionen, 
ntcn ne Ziden dekaf vjl han ogfaa 
drøfte andre betydninqsfulde Em- 
ner. Prassidentcn mener, at han it- 
lc alone maa forsvare sine Bewer, 
nnsn ljan ntaa ogsaa gaa angrcbss 
nig- til Vasrksi imod Temokraterne og 
de progress-five Reuublikaneke, som 
lnalp dem til at faa vedtaget de 
Inn-flag, sum lmn vetoede. Han vil 
derfor føre Klumpen ind i ,,Fjendens 
Land«. Præfidenten vil hcevde, at 
de progresTive Republikanerc, fom 
stemte for en Tarifkommisfion, burs 
de have nun-et villige til at afvente 
drnne annnissions Rai-part Videsz 
re vil lmn paar-iso, at de Fokilag 
til Ioldrevissiom fom Demokraten 
ne og de progress-five Republikanere 
forelagde Kongresfen, var daarligt 
ooervefede, on del vilde ikke have 
unsrer ret at swtte store Jnduflriins 
teresisser mm Soll ved forhaslet Lav- 
qiuniitq, faa mmet mindre fom en 
Revision Uaa Grundlag af en af 
Untmregken felv bestemt Kommis- 
sions Underføgelser og Anbefalins 
ger knnde ventes i Lølset af faa 
Maaneder. De progressiv-: Repus 
blikanere vil mnligvis oqsaa blive 
tritiseret of Præfidenten for der-eh 
Stillsan til Netsproeitet Prælidensx 
ten liarfftedle -«ment. at kwig Reci-« 
procitet blev prøvet et Aars Tid,l faa vflde alle indfe, at den var 

aavnliq, oq innen vilde føle sig 
findet af den. 

! 

Verdens største Bro. » 
— 

Den cmmdifke cherina bar for 
Tidksn under Konstruktion en Vro 
over It. LawrencesFlodcn 6 Mil 
oven for Qui-bec, som Haus at sknlle 
blive Verdens swkfte Bro. Over den-« 
m- Vro skal løbc Grund Trunchsrns 
bancss Tug, de elektriffe Sporvogncy 
sum iøbvr op og ned paa beggc Zi- 
dcsr as Flodcsth og desuden 5kal den 
give Plads for al almindcslig Ferm- 
5el. Den fkal træde i Stedurfor un( 
Bro, som i 1907 faldt 5nmmen, me-’ 
dens Phønix Vrokomvaani frachms 
snlvania bvggcsde mm don. Man 
vil mindos den frnqtcligc Katastro- 
fe, der kostcsdc over 80 Meintesan 
Vasrditabet, der beløb iig til ca. 

.«:’-,.’)0«,«00, faldt vasfcntlig Paa IM- 
qcsri1me·n. Trn nye Vro er bei-mutet 
til at sknlle koste 812,000,000· 

Redder 400 Pigen 
Grimqu TM. Aug. En gam- 

nusl bvidlmarot ElovatorsMaud sink« 
til Ein Post i Noar oq rcddede W) 
Bism- fra en brcrndende Woanka 
Don harte de unge Bäuer, Tom han 
kaldto »mi1w Piqer«, ffmskflcwth 
skrims vde Toren til Elcoatomanik 
qem »Taddn!« us Rasmusssvu Not-Z 
modmtlia dansh trodfede Flamnnsp 
ne ou foa fin Eclevatorvoqn gennom 
tnkke Rossi-ver i den brændonchats 
ten Vimnina von West Harrifon og 
Sherman Str. 

Jlden brsd pludfeliq ud i et Op- 
lagsvcerelse paa 4. Einge, tilhørens 
do Chicaqo and Alton Fern-bauen 
Med det Kamme opftod der blondt 
de 400 Man der arbejdede for 
forfkellige Skrwdderkompagnier i 
Vaningen, den ftsrfte Forvirting. 
»Daddv, Daddn!« streg de ved Ele- 
vatordørene, idet de faa ned. Den 
gamle Mand ytrede kun fom Gen- 
fvak: »Mir girls!« og saa fksd han 
til Pest-s for at hiælpe dem. Dset 

lukkedes ham at redde dem alle. —4 

Flammerne ødexggde Ejendom forl 
81 U »du til 818,000. ; 

Madero populær. — z 
Uden en eneste afvigende Stem- 

nte nomineredes Francisco J. Ma- 
dero i Onsdags af det progress-five 
Parti til Præfident af Mexico. Ma- 
dero var den eneste Præsidentkandis 
Dat, hvis Navn forelagdes Konven- 
neuen. Der holdtes ingen Taler. 
Een Delegat forsøgte at holde en 

Tale til Gunst for Madera Men de 
ønrige Delegater streg bam ned og 
raubte up om Stemtnegivning. Den 
blev enstentntig. Nceste Øjeblik Var 

Teleaaterne paa Taserne og raabte 
i swr fannnen med Tiljkuerne, der 
inldte Osallerierne ,,«Viva—:i!'« Inldt 
l» Minutter varede Ztøjen s-— 

Madeko underrettedes og tog inmd 
:l·’01ninationen. —— Acrgaaende Nomis 
nation til Viceprwfident er der ikke 
Eniahed Dr. Gaum InneLS at have- 
de lsedste Chancen 

Et andkt Lig fundct. 
Neame Lautm, en Fisker her fra 

Ellain ldar fundet e Läg i Illkiszinnris 
flohen just Nord for Broen og End-« 
nefk for Modale, Ja. Man mener, 
det er den anden af Marshallen i 
Mo. Balleys Mordere Liget svarer 
til Veskrivelsen af Charles Parslow, 
Brodeken til«ham, hvis Lig fand- 
tes i Ncekheden af Flor-Ente for kort 
Tid siden 

.....-.—--s.-—--. 

Koleraen. KonstantinopeL 15· Att- 
gust. Officielt meddeles, at der i 
iLøbet af, de sidfte 48 Time-: i hele 
Byen er forefaldet 114 Tilfælde af 
Kolera og 59 Dødsfald. J Kvartes 
ret Hoyhoj synos Koleracsn aftagens 
de: hole Knartisret er asspærret af 
en stært Militasrkordotr Derimod 
breder Sygdommen iig i den euros 
pasiske Forftad Bujufdcre ved Bos- 
nortcs, her er forefuldct 20 Tilfæls 
do, doriblmidt vt Tilfasldc i det rus- 
siske Gefandtfkabs Sonmterboli0. 

« J de sidfko 21 Timrr er der of- 
fikiclt annusldt 63 Tilfwlde og 21 
Tødsfald nf Male-ra. J Zaloniki er 

der forofaldct l Tilfmlde blandt 
Zoldathrno og i det øvriqcs Albanicsn 
disk Tødsfald of Kuh-m 

Lynnddslag i Ikrudtvasrket Jaso- 
ncst mcd Jus-doch Ort-bro, Entster 
H. August Undns et heftigt Tor- 
denvejr i Morgcsz 5luq Lnnct non i 
Viørkborn Eirudwasrk vud Bufors:s, 
boorch der skcte en -Et«Iplosäou i 
Nitroglyccrinfabrikkcm der fuldstasns 
dig jævncdes nccd Jordm Paa dot 
Sied, hvor Fabrikkcn lan, er der 
nn et dnbt Hul i Jorden. 

Lufttrykfet var saa sum-Eh at en 

Mcengde Vinduesrudrr knuftcs i 
'.Qarlskoga, der likmer 3 .Qm. fra» 
Bjsrsbom » 

Eiter hvad der hidtil er oplyst, 
er kun een Person, Arsbejdsmmth 
Johannsfom kommen til Stude, idet 
han fik nogle isjvasstclscr i Ansigtet. 

De sprich i Nærheden liagende 
Fabriksbvgningcr og Maqafincr for 
Sprænastof undaik alle Katastrofewi 
Det Selskab, der efcr .Qr11dtværket,! 
lider «et ftort Tab, da VygniugenI 
var lavt forsikret 

DampfkibssNotitfet. 

C. F. Ticstqm der nnkom til New! 
York den 29. Aug» vil affejle der- 
fra den 7. September oa kan da ven- 

tes til Christianfand den 17. f· 
Maoned. 

««United States«, der er afsejlet 
fra Christianfand med 672 Passa- 
gerer. ventes til New York den 5. 

Sept» hvorfm Skibet atter vil af- 
feile den 14. Sept. og ventes da til 
Christiansand dekf 24. f. M. 

gäiidkifkijäfdt 
Den tyrkiske Negering har an- 

vjst 3(),UU tyrk. Pund til Bekæmpels 
se af den omsiggribende siolem 

Tød Videnskabsmand. Christia- 
nia, 1-4. August. Professor i Ægyps 
tologi J. D. E. Lieblein er i Gaar 
død, 84 Aar gl. 

Fra Mauser Island, meldes, 
at der indtil Zøndag den 13. Aug. 
var nedfaltct U),()0() Tdr. Sild og 
wisset Wo Fadc Sildeolie. 

J Czarcnsi Nærvcerelse indviedes 
Sondag den 13. Aug. i St. Peters-» 
bot-g en rllkindckirke til Ære for de 
i den japanka Krig faldne Sømænd. 

. 

Til de norske oidcnskabelige Hab-H 
uudcrføgclser er der af Privatc tegsI 
net 1 Bidrag paa 2(),000 Kr. ogi 8 Bidmg paa hvert 5000 Kr. 

. . 

Zioniftkonqrcssen i Basel har rieb-; 
taaet on Resolution. bvori Jøderne 
opfordres til at agitere for csn um- 

fanqsrig lldvandrinq, navnlig tilj 
Palæstina og Syrien. ( 

Fra jljoidesk i Ungarn nwldes, at( 
Laznr Manojlovic, Kasse-Mr for det 
fcsrbiffe literasrcs Zelfkaib, hat be- 

draget Zelfkabet for 4()0,000 Kr. 
Gan er bleven arrefterct. 

I 

Ved Uforkigtighed var 6000 Bd. 
Petrolenm forleden løbet ud i Mosk- 
waflodm hvor den kom i Brand. 
Flere Skibe og nogle nærliggende» 
Bygninger ødelagdes. Skaden an- 

flaas til 100,000 Rubler. 

J 1882 dømtes i Tyskland 151 

Personer til Døden for Mord, i 
1890 133, i 1900 89 og i 1908 
kun su. J 1882 behandlcdes ved 
Edfvornerctterne 5591 Sagen-, men 

i 1908 kun U 12. 
I 

Et voldsomt Ilvejr tue-d hæftige 
Negnsknl bar fijencsøgt Byeu Lodz, 
Russland- Vandstrømmene rev Ga- 
derncsski Vrolægninq up og traante 
End i .thts«csne, og flere Vrorr skylles 
des bott. Et Huss fmrtedc samtnen. 

I 

Den 1. Januar 1910 fnndjesss der 
over hole Jordcn godt og vol 10 
Mill. Tclcfonupparater, tue-dens- de 
tilhørcnch Telcfonledninger var ca. 

539 Mill. Kilometer ou den i Anlas- 
qonr nedlngte Kapital ZU Milliar- 
der Kr. 

L 
De iman Vindyrkcre. Edsoors 

ncsrctten i Douai lmr afsagr Tom 
over ZU Vindnrkerkh der havdc del- 

taget i Urolighrderne i Markte-Ti- 
ftriktot. « af Dom idømth Fasng el 
fra l Maaned til 4 Aar, og Re- 
iten frikendtes. 

Tørkcsn i T1)s2"la1w. Berlin, 15. 

August »Lokalanzeiger« misddclexx 
at sandelen nusd Mælk i Berlin er 

blcvcn indskrænket i betydelig Grad 
som Folge af TørketL En af Hoveds 
anrsagcrne til Kniapbeden er den, 
at en ftor Dcsl af den Mælk, der 

sendes til Byen fra Udlandet, bli- 
vcr fordærvet under Beis. 

Persim. London, 15, August Til 
Neutrer Vuroau tolegmfcsrcs fra 
Tom-kam Her gaar Rygter om, at 
den tidliqere Shah igen hat ind- 
fkilust sia og afveutcr den videre 

Udvikling af Situationen omVord 
pau sin Lampen ReschidessSultns 
nchsJ Rede-klug bar fremkaldt ftor 
Glædc blandt Tilhcengerne af eu 

konstitutionel Forfatni11g. Trefvens 

jske Officercr er ankomne til Tebe- 
ran for at reorganifere Politiet. 

Latinsk og Arabifl Konstantin- 
opel, »i. August. J et i Gaar af- 
yoldt Ministerraad vedtoges det at 
give Tilladelse til frit Valg mel- 
lem den latinjke og den arabiske 
Strift i Folkefkolerne, dog paa Be- 
tingelse af, at Koranen can læses i 

drabifk Skrift. J Mellemskolerne 
skal kun arabijk Skrift anvendes. 

De norske Socialifter. Christi-ania, 
15. August. Storthinget behandlede 
i Tag et Forflag af Socialdemokras 
ten Egede Rissen, der henstillede 
til Regeringen, at denne ved Affati 
telfen af den næfte Finanslov skuls 
de fremkomme med en Udredning af 
Zpørgsmaalet otn Militærudgifters 
nes Nedsættelse Forflaget bleo for- 
kaftet med 88 St. mod 20. 

Kreta. Ta den kretensiske Oder- 
kommisssær Raimis Mandat udløber 
ved Stutningen af denne Maaned 
(Auguft), har det Parti paa Kreta, 
der arbeider paa Øens TilTlutning 
til Grwkenland paabegyndt en stchk 
Agitation. Porten bar i den Anleds 
ninq paalagt sine Gesandter bos 
Gar-antimanterne at tnge de for- 
nndne Zkridt til Varetagelse af Tyr- 
fiets tlkettiqbeder paa Kreta. 

Tørken i Jndieii FraEimla mel- 
des, at Vejrs og Høstberctningekne 
fra de af Tørken ramte Distrikter 
lyder ftadig alvorligere. Delhi er 

Midfpunktet i det af Tørken hjems 
iøgte Distrikt. Der er Mulighed for, 
at de militoere Operationer i An- 
ledning af Durbaren i Delhi un- 

der de nuværende Forhold maa op- 
givcss. Monfunen er vedblivende fvag 
og uregelmæsfig. 

Den norffe Udstilling 191(1.Cl)ri- 
stiania, lö. August J Statsraadet 
i Tag bicv der beiluttct at freinsæts 
te ist ziiegeringsforiiag for indem-e- 
rcnde Zwiting um Bevilling af 
5()0,u()() zir. til en lldfiiliing i 
tut-i, forduit paa tre Terminen 
Der ber, udtaler Handelsministerict, 
irre hverfen undcrijaanden eller of- 
sirikslt rette-I Oenvendeiie til frem- 
iiche Nationer om Tcltagelse i llds 
stillingen. 

BXOURSlON RÄTBS 
Nebraska state Pair, Ljncoln 

via The North Western Lin-L 

Tickots un sali- sk-I)t. 4t11 to 
drit; nsturn limit Seept 11th. 
Gram-l tlpmunsnsnliun ot· the 

AgricnltnmL l«jn« Nin-k, Indus- 
txtsiiil nnd IsJJucsiItimiul jutonssts 
us th« statt-Oh .X1-1)1,Y to tjcket 
agents Thi- Nurtlt Vcestcm Une. 

EIXCURSION RÄTZS 
Intor state Live stock Pair, 

sjoux City, Iowa 
Vio- the North-Westen Line 

Müh-. siijitmnbek 18tl1 to 231«d; 
return limjt Sept. 25th. Lin-ge 
list »i· at«t1-m-ti0118. Urpat tsxposL 
tjsm »t· lin- stock and kann pro- 
(1n(«.t-s. APPLv tu tiekpt agents 
The N()t-th—W(sst(-Isn Lim-. 

WANTBU 

Huml liuustskijug Magazine 
require-s this seisvicsos Mai-oppo- 
stpntatiw in pwry couuty to look 
after subscription remwals and 
to pxttknd cimnlatjtm by speseial 
Ins-thods whioh han« Insova un- 

nsmnlly sueisikssfnL salnkzs and 
(-.()nnnissi0u. Presvioug oxpekiimoo 
siegst-Why but not esseatiøL 
Whole time- m· spare time Ad- 
(1r(-Sa. with tspf(-1«eneps. »J. F. 
Fairbanks Good Honigs-keeping 
Magazine, 381 Pourth Ave-» New 
York Sitz-. 


