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Pmsideuim sank obfolstherkes 
dimme paa Filippinernr. 

Washington, D. C» Feb. 28. Se- 
natel vedtog i Aften eftek en hel Dags 
voldsomme demnlratisie Angteb et as 
Spoonet flillet Forflaa om de For. 
Staters Stilling til FilippinetL 

J Folge Spoonets Forslag, (Bi- 
Iokflag til Hæelovem der blev vedtaget 
med 45 St. mod 27 faar Prcesidenlen 
absolut Maqt paa Filippinetne — 

million-, civil ng dømmende Magt 
flal, indtil Konnteser bestemmek an- 

detledes, ndoveg saaledkg, at de For-. 
Staters Prasident ferget for Ov- 
tettelse as »boraerlial sZtyke" og for 
Beboernes Beflyttelsr. Konnt-essen 
kan naturliaois andre Beflemmelfen, 
naar den Vil, og den foklanger fuld 
Meddelelfe o. s. v. ! 

Men Pkasidenten hat al udovende 
Mant· ; 

Hele Daaen leempede DemnlraterneH 
imod dette Forflaa, men Republilasl 
nerne lod dem tate, saqde ille et eneste 
Drd imod dem oa vedloa faa uden’ 
Debal i del endelig aivne Lieblil det? 
dele Svt)oner’sle Forslaa. s 

Blandt de manae demolkalifle Nin-; 
drinasfotslam der slttlde graoe Grad 

for Spooner, lan nævnes Teller-S· at 
de For. Staters Fotfalnino er her- 
ved udstralt til Filivpineene —— del 

sorlasledesk et andel lId paa. at Pras- 
ssdenten, naak han sil denne vceldige 
Maat poa Filippinerne, slnldc for- 
pligleH at handle eilst Forfatninaen 
»i— det forlaslcdeg ogsML Jovrial 
qenlod Salen af Ord som: Saa f1li- 
ver altsaa Praslidenlen over vort Land 
en risssisi Czan en Tyran, en Defpotx 
Vi faae et Oligatli; det er inicd vor 

Ftihed vore Traditioner, vor For-sat-» 
ninq. ; 

Mr. Baron (Ga.) forefloq i den; 
forlvivlende Tavshed, som del kenn-i 
blilansle Pakti slcdse iaallog, at Pisa-; 
sidenlen flnlde baue Lov at faa MagH til —- 4. Maus 19Ul, ille et Minnl 
lieu-Irre- 

Men Revublilanerne nedstemte alle, 
baade de lomifle, de Edle, de frihedss 
begejstrede, de harmdirtende Nin-: 
dringsfotstag oa faa gil Spooneth 
igennem. ! 

Allurat vaa lamme Bis qil del en? 

Stand fcnere cned del lttbansle For-; 
slag om de For. Stalerg ,,Overlil-; 
synH«:Ret: del blev vedtaget med 481 
mod 20 Il. ( For W Aar siden forefaldt en albe- 
les lignende Veaioenhed. Aun var 

Parl( Hainan den Gang den onl- 

vendlr. Det var, da Thomas Jesserz 
ion sit vedtaget Looen om, at hanl 
slnlde have den samme Magt over det4 
uns ethoervede Louisiana, som Meil- Kinley sil i Daq over Filippinernr. 
Men da var det Demokratetne, det1 
tav og vedtog. O 

s 

Wushinqton, Feb. 28. — Fkongresii 
Cen hat i Daq vedtaget Loven om 

Nebswitelse af Akiqssiattem Bmae 
Ting er enigc, oq der mangler tunj 

stæsidentenH Undersltift, som ftklert 
vil blive« givet. Lotsen ttæber saa i 

Kraft fra Jste Juli d. A. 
Demokraterne var oprindelig ilke 

iilfredse med Loven; de Instede en( 
vderliaere Nedsættelse, ved her-. nu ved- l 

tagne, fom hat vundet helt Bifald, 
tegnes Regetingen at tabe s40,000,- 
000 i JndtæqL Sekretcer Gage vilde 
Inn have haft en Reducering paa 
330,000,000. « 

Krigsstatten ophæves saa full-stan- 
dig for en Man-we handelspapikerö 
Bedinmmmdr. Tobak, Cigarer og 
It opnaat den ringeste Nehswttelsr. l 

Negekingsfefien paa Maul-ag. 

-Washington, D. C» Feb. 28. For- 
betedelferne til Højtiden paa Mandag, 
da Prcefident McKinley stal aflægge 
Embedsedm og indscettes som But-si- 
dent for de folgende 4 Aar, nætmer 

sig deres Afslutninq. Ved Festlighes 
hetne vil der blive udfolvet en hidtil 
uovetgaaet Pkagtz men bei er bog 
ikle sandt, som Senator Pettigrew 
fotleden erllækede under Debatten om 

HærlovetU at McKinlen flulde Wut-ev-l 
nes til »Keifet over Øerne i Hund«-. : 

Festlighcderne paa Munde-g begon-; 
der med Guv. Noosevelts Jndfættclfe" 
til Virepræsident. Ved MiddagstidH 
aflægger Prcesident McKinley saa 
Eben oq holder sin Tale. Saa kom- 
mer den vceldiae Parade af Militær,J 
baade Landsoldater og MafkoseL 
Foreninqer o. f v. ! 

Om Astenen flal vcklbiqe Fyrvcerle- 
riet afbtckndeg -—- oq Dagen flutter; 
mcd et sinl Bal, der aabnes af Prcksi » 

demen. ! 
El nf de interessantefte Moment-Its 

under Paraden bliver Mark Lullygl 
Fremføren af to tamme Bjørnr. Marks 
VI lly er fm Arizonc1, oa no1le vrilsle 
Dernolrater hat faaet ham til at op 
trcrde med Bjørnene midt i Paradm 
b— —-»-—.-.. « .-— 

Dc tunnde Tctcg. 
tllnlte paa Seen. New 

York, Feb. 28. —-s-- Medens »Auto- 
nic« af White Star Linien som i Dag; 
tnni hertil, sidfte Sondag seilede af- 
sted for fuld Kraft, tom Pludselig en 

vældig Bnlge rnllende, stnllede op over 

Dastlet og anrettede ttte kinqe Stude. 
To as Passagiere-me blev tastet hen 

ad Drellet og tom alvotliq til Stude. 
Der opstod strnts Panit blandt 

Passagierernh sont flrcktflnqne stnrtede 
til Galoner og Trappeganqe. For- 
holdizvis hurtig lnltcdes det doq Sti- 
lsetg«Officeret at bringe No til Brie. 
Reste-n af Scjlabsen forløb udenllheld. 

Umenneilelig Behand- 
l in g. En ung tvindelig Student fka 
Iowa Universitet, hat i digse Dage 
været Genftcmd for en brutal ng unten- 

nestelig Behandling. 
Mist Madge Mung blev, bogsta- 

velig talt, sat paa Gaben af fm Vætt 
totdi hun af Lcegen var ertlæret for 
angreben af Starlagensfeber. Min 
Youzig aninodede derefter om at blive 

ins-lage part llniversitetets HospitaL 
lwiltet nægtedeg heade. 

Den unge Dame lejede san Heft og 
Vogn og kørte i Nattens Mulm, still 
de on Mnrte til sit Hieni, tolv Mit fra 
Iowa City. Selvfnlnelig var hun 
mere dsd end levende ved·821ntottiften 
til sit Hiern. 

Ny Jndustriritig. En For- 
bindelse er indgaaet mellcm otte af de 

Forenede Staters største Small-Im- 
pagnier, og slal taldes ,,llnited States 
Steel Corporation«, under Ledelse af 
Mr. Motgin. 

Det stetste af Cotnpagnietne, Cor- 

negie Compann representeker en For- 
mue paa s?16,800,000, dereftet kom- 
mer Federal Sfeel Company med 

s125,645,200, de svkige sex represen- 
terer fra 814,000,000 til 890,000,000. 

Den nye Jndustriking vil ialt taade 
over en Kapital af 81,100,000,000. 

t 

Ex-Guvern« Ltnd sra 
Minnesota hat besluttet at nedfcette stg 
t Minneapolts og tndtrceder fra den 
1fte Marts t Kompagnt med Avvokat 
A. Ueland nnd SagfIIUIoUtoter t 
New York Life Butldtng. Mk. Ltnd 
bltver for en Ttd boende t St. Paul, 
men vil« om nogle Man-redet flntte ttl 
Minneapoltz med. sin Famtltr. 

Veændt Ton. Ziel Bann 
Pa» Hei-. 28. s-— Et Weint Tos- « 

—
-
 

Ysammenstsd fandt i Dag Sted mellem 
set Passe-gen og et Fragttog paa By- 
;ens Hovedbanegaard. Passagettoget 
Ilsb med fuld Kraft ind i Fragttoget 
lPassagertoget antændtes og bler 

Ifuldstændig sdelaat af Jlden. 
i Togspteren drabtes, og Assisten- 
ten i Postvognen døde paa Vejen til 
!Hospitalei. Mange af Passageret- 
Ine kom til Stude. 

. 
Sælger Klædetne· En- 

Tdelig et der gjort Alvor as at hjælpe 
.de lidende Zuni-Jndianete i Apache 
County, Arizona. 

Øvrighederne i Apache Couniy hat 
affendt store Forsendinger Føde og 
Klædek til den ttcengende Indiana- 
stamme. 

Den stærke Tørke sidfte Sommer 
odelagde al Sæden og Nøden hat ver- 
ret en stadig Gcefi, og den stærke Kul- 
de de sidste Par Uger hat for-get 
Elendigheden. Mange af Jndicmers 
ne hat i denne sidsie Tid folgt deres 
sikkert ikke overflødige, Klædningsstyk- 
ler for at kunne købe Mad og undgaa 
Hungergdøden. 

Jernbaneulykte. Ved en 

Togulykte i Ncerheden af Benton, 
Ind» Onsdaq Morgen, Iom 90 
Mennester til Skadez men ingen 
dtcebtes. 

Atter Lnnching. J Tekre 

Haute, Ind» bar en uhyggelig Lynch 
ing sandet Steh. 

En Foltestare tkængte om Vlstenen 
ind i Fangslet oa fik, trodg Fangei 
vogterens Modstand, fat paa Regel-en 
Georae Ward, som Mandag Asten 
dræbte Miss Jda Finkelstein, strebte 
Morderen hen til en Bro og hienate 
ham. Da Monden var død blev Li- 

get skaaret ned. En Hat sendteg rundt 

sor at samle Penae not til at købe 
Qlie sor, oq eftek at denne var stasset 
til Befe, overgpdeg Liget dekmeb og 
brcendtes. 

Mes. Nation som Re- 
d a k t I t. »Peoria lJll.)(7.venina 
Journal« blev sorleden tedigeret as 
Mes. Nation. Fruen strev 8 — otte 
-- lange Spalter, dels om sme Ger- 
ninger og dels om sit Liv, uden Tvivl 
ineget interessant. 

J sin lebende Redattionsartitel 
striver Mes. Nation bl. a.: Jea et 

glad sor, at jeg er i Stand til at el- 
sie be verrste Mcend saa hij at jeg 
sor detes Styld tør ødetaque de Ting, 
sont Meleager dem. 

Da jo mete, jeq elster dem, io mere 

smadrer jen, oq jo mere jeg snmdrer, 
jo mere elster jeg. Ja jo met-e jea 
smadre og elsler, jo mere elster Folt 
mig. 

Al MrS. Nation er sødt Journalist 
tøk ingen næte Tvivl onl. 

Rvinderne tabte. Jndia 
napolis, Ind» 28. Febr. Forslaqet 
til Grundlovsbeslutning om Stemmei 
ret sor Kvinder blev sortastet i Reprce 
sentanthuset. Der var 49 Stemniek 
sor 25 mod Fotslaget. 2 Stemmer 
mere og Rvindeme havde sejret. 

Muntek Beltomst. Asd- 
ley, Jll» Feb. 28. —- Edmund Pol- 
met sta de sallerede private Bankinsti- 
tntioner i Des Plaines og Ashley, 
Jll., samt Ellettsville, Ind» Entom 

hektil i Morges, og blev paa Banc- 

gaatden modtaget as -—— 150 Kapita- 
rer, som hilste ham, itte just med Oel-! 
komstraab. — 

» 

Stattels Palmer maatte under 
Sherissens Estorte skyndsomt ile til 
Palace HoteL sulgt as Kreditoterne og 
Ranbet »Lynch ham«. 

At Palmet tllbragte en ssvnlsö 
Nat, siger sig selv. T 

— Ort ssrste Fothtr sandt Sted i 
Formlvdag Kl. 10, og Palmer sor- 
svaredc sig med, athan Mem-hat itte 
Styls-en soe Faltttew « ;- 

Udlandet 

Boctlkiqcn 
T» berstet for Øjebliklet en Stags 

Spanding i London: hver Time gaar 
man og veniet paa, at General Botha 
flnl ovetgive siq til Lord Kitchener, 
Da at General De Wet, samtnen med 

Brkrlident Steier og Kommandant 

Harz-JA, stal blive taane til Fangr. 
Men tröds forslellige forhastedez 

Meddelelfer om, at endoq begqe Besi qivenkleder alt hat fundet Sted, træl 
let Sagen i Langdracn 

Men qivet er dei, at Lord Kitchener 
hat formcmet at tnncentrere km Hast- 
styrte dels i Transvnal over-for Bo- 
!l)a. dels i Kapsiaden overfnr Te Uset 
-—— m der maa snart sie noqeL 

an — Boerne bar saa ofte i 
FIJW enqelske Veretninqer vcrret 
von :«(fatttnde7:s Rand-. Mulionik 
klarer bei op Egen. 

Tspn dnqtiae enqelsle Gen. Frenckx 
der snrfølqer Vollm, hat i Følqe Tele- 
qram fm Flitchener tilspjef Lincrne en 

Del Tab vaa Fianvner l17), Ammuni 
tion nzi Lrvnedismidlcr. Men Bin-me 
fmvksss tun 4 faldne ved Summean 
det. 

FRqu hat alisaa naaet at forene 

Isiq nnsd De Wet, oq der Denke-«- nn pack 

»et alhmsliqi Slaq derncde i Kaptile- 
nien. 

mic; paa Haiti. 
ts- sto Mala, Feb. 27. Clavus-« 

stridialwederne Inellem de to Reliublik 
ler Haiti Da Jan Domitian irucr meh 
at resulfcre i en Uria. Dei er Gan 
Dominqn sst er kriasssmlx sum km 

sie-r en froheliq «?lfswrelse paa Such-a 

O V ctdcs nS cht 
L- i r e j le O p l o b Marseille, 

Fraun-ich 28. Feb. sttilarbcjderne 
hat gjoti Streite i Gaar Vlftes og nu 

er over 12,s)00 Mund ude. 
Joag trængie ],Ul)0 Sirejlende ind i 

Stibsbyaaerierne og Dolkerne oq pro- 
vedc paa at anrctte Stude. De dre- 
oez tilbage af PolitieL men gjorde 
voldsom Illobstand. og mange blev 
sauredr. 

Streiten er den alvorliqfie fra se 
nere Tiber. 

Sultanen ou Maledo 
n i e r n e. KonstantinopeL BR. Fels. 
Eitltanen bar kfter Lllcaalerneg Rand 
heiluttet ai gem- Ende paa Oprøret i 
klliakedonim Han agter at hinten- 
trere 50,Wl) Mund Paa den huma- 
risle Geruch 

Agitationen i Maledonieu tilslri- 
veg- en Nevnlutinnglomite med- Hoveb: 
lvakier i Sosia, Bulgarien. Fiomi 
icens Formaal et ai qvke Maledonien 

imfhængigt af TyrlieL 

NegepOpftanix Paris 28. 

Fels. —-s ,,Eclair« nxeroclen at et al- 

vorligt Oprør u !-i uot ud i den fran- 
sle Koloni paa tflfenbenlysten i Nekr- 
heden af Baule. En fransl Styrlc, 
sont sendtes paa Relognofcering, et 

dtevet tilbage med Tab. 

Brazilien og Portugal. 
Lisfabom 28. Feb. —- Den for ven- 

talte Begivenhed med den braziliansie 
Konfuldattets Bortsprelfe til et tKlo-! 
ster, hat nu sprt til, at den btazilian- 
sie Regering hat hjemlaldt sin Konful 
i Oporto; han hat Ordke til at komme 

hjem og lage sin Familie med sig Ije- 
blillelig. Han stal altsaa tage Dat- 
teven med. 

Spanien pas Ruba. Ma- 
drMssFeb 27. —- De spaafle Blade 

Lfelgele -Begivenbederne angaaende Au- 

bas Forhold til de For. Stater med 

spændt Opmærksomhed. Almindelig- 
vis antages, at der forestaar en ny 
Opstand paa Kuba, mer-mindre de 

For. Stater bøjer fig- 

Amerikanfle Krigere. 
I).,1verpool, Teb. 27. — Her var ftor 
IVegejstring i Dag, da en Del Ameri- 

ttanere, der har gjort Tjeneste under 

Englands Fanet i den sydafrikansie 
Her-ig, seitede af til detes Hjemland. 
Soldaterne vil bære detes ,,Khaki«- 
Unifotmer lige indtil de ankommer 

ytil deres Hjem i de For. Stoter. 

t Otte Timers Ariude- 
dag. London, dfeh. 27. —- Unber- 
l)nset bar ved anden Behandlqu eftet 
en lang Drbat vebtaaet Leben om s- 
Timerg Arbeitsde for alle Minear- 
Dejderr. 

andepesten i Kap. Kav- 
ftasseth Feb. 27. Der er forefalden 
7 nye Tilfcrlde af Peften her i Byen. 
To af de bade er Europa-etc De fle- 
ste Tilfcrlch Opfiaacn tilskrives Rot- 
ter; men Aliyndiqhederue er i ftor For- 
leqenheh foer de Ums-die difer be- 
stemt Slv for at melde miktasnkeiiqe 
Tilfaslde til SunhbcdgmadeL Bycn 
fvrer nu Kriq med Stiotterne, og nam- 
le, daartige Hilfe brwndes af til 
Grund-Im 

Kinn on Magierne Pe- 
kinq, Feb. ER. Magierness Renne- 
fentanter holdt i Don Mode for at faa 
beitepnt Grundlnnet for den nf Kinn 
-1fkrckvede Stadeszerftatning. 

P e l i n g, Feb. Lis. To kinesiste 
«I53nbchnm-nd blev i Dna offenlia 
halsliuaqede Dei Var Chih -iu, for- 
Henværende Storfekretckr, on Nu 
cheng BU. Rettcrttedet vonicdes af 
fmnffe, tysie on amerikanste Soldaten 
Wonnen omqnveg af japanesist Frid- 
folk. Beiw- dc dmnte Var iført dereg 

«-.C-:nl1cd5qut, mm beendet de tiliva- 
Iende Vkrrdiahehijtegn 

tsliih Siu aik ftolt on rolig i Døs 
den, men lfhenn Yn hnvde taget Spi- 
inn. 

Pesten i Indien« Bom- 
bay, Feb. 26. Der er i den sidste 
llne forefalden 800 Dødsfald her, as 
dem stuldeg 400 Vyldepesten 

Frri Filinpincrna Mani- 
la, Feb. 28. Filippinerkommissio 
nen bar nn orqaniferet Provinsstnre 
for But-dran Viohinfcm fredeliae on 
ameritanenliae Følelser smies frem- 
der-ftende, men Jntnmentføreren Mo 
rels staat endnu nied Inn Mund i 

«Itroniiifen. Til Guyeer bar man 

tlogelig Valxit den tidliaere Intui- 
«1cntsorer Seropio, en Onkel til Aqui- 
naldo. lEn betendt Jnsnrqentfører 
Ilnxiel Mimndo et fatden i smmp 
mod Kapt. anes Korps. 

Manne indfødie aflceane Trofkabsv 
eden; selv i en Jnfiimentrede sont Als- 

lsm)-Provinsen hat Hund«-der gjnrt 
dctie frinilligt. 

F r a n si D o m. Paris-, siSeb. 
28. -—s »Le Temps« for i Dag Ingri- 
ber itcerit den Mksiinlen’slc Politik 
overfor Ruba. ,,Prcesideni YJicKinley,« 
erklcerer Bladei, »er i Færd med at 

opføre det Stuespil for den civiliscre- 
de Beiden« at han brnder fine hel- 
ligfte Forpliqtelser. Ud af en Erob- 
rings3- og Annekterinaspolitik, der er 

itil modfat Washingtons og Jesser-- 
sons Principper og san stiler hen 
imod Udvikling af Militatisme, maa 

nlvoklige, indem og udenlandste Fol- 
ger ftemlsmmr. 

Tystlands Folketal opgi- 
ves nu bssicielt til 56,845.014.; deraf 
27, 731, 067 Mein-. Siden 1895 et 

Bekollningm bleven for-get med ca. 

QMIM IRS-iso- JQJJ.-.I—.- I 

s Sidste Nyt 
Hærloven bedingen. —- 

Wafhington, Marts 1. — Hærloven 
fblev eftet en kortere, men heftig De- 
-bat i Reptæsentanternes Hus færdig 
i Dag; Demokraterne angref den 

ffcerkt, navnliq for Punkterne angaa- 
end-.- Kuba og Filippinerne, men Af- 
stemninqen, der viste 159 mod 134 

Zi» var en næsten bestemt Partiaf- 
’stemning. Noale enkelte Republika- 
nere stemte med Demokraterne. Lo- 
ven ganr nu til Præsidenten. Tinge- 
ne nndqcmr fault-Des Extra-Minder 

Russland oq Kinn. Pe- 
king, Marts 1. —- De tinesiste Besalb- 
-ncr-Jtiaedc, Vrins China og Li Hang 
Chana hat i et Møde med den ragst- 
sse Gefandt Protefteret mod Ruslanbs 

Fordrinq ncm Manschuriet, da denne 
faktisk er det samme som fuldstcendig 
rngsist Kontrol. 

Forføg paa Snigmotd. 
St. Petersborq, Marts 1. — Den 
fidste Fase i de russiste Studenters 
Oprør mod Reaerinqens haarde For- 
anstaltninqer, er en Students, Peter 
Korpowitchs, Forng paa at dræbe 

Minister Boqoleposs 
Finrpomitch kom ind til Ministeren 

under Paasknb as, at han vilde frem- 
brere ei Bønstrift, men nffnrede saa en 

Flievolver imod Ministeren. Denne 
sauredes haardt. Studenterne be- 

trantcr den øjeblikkelig arresterede 
Karpowitch som Martyr. 

Branden lræver et Liv. 
Lincoln, Marts 1. — Branden i 
Ztntstnnthnset her bar kroevet et Men- 

nestelivx dog meneH der, at vedlom- 
menbe med velberaud Hu gik tilbage 
i Flnnnnerne. 

Det er Georqe Pflueger, en Hu- 
strnmorder; han gik ntter ind til sin 
Helle, hvor han qreb sin allerede for- 
knllede Bibel, oq med den i Haanden 
fnndtes hnn død indc i Cellen. 

Pflueaer havde aldriq talt, siden 
han kom i Fænqslet Guvernøren 
mener, at der bør indrettes en stor 
Ztatsfann, hvor Fangerne lunde faa 
frist Luft oq ndføre deres Arbeit-e. 
Gan er inwd, at Fængslet genopbng- 
ges her. 

’0 

Senatorvalqei. Lincoln, 
HIJiartsJ 1. —--- Endnn staat Grimmr- 

mlqet net aldeleg natqjort den oa Den 

Tihfte Afstenmina vifer meisten Ulyft 
til nmen Afnnrelse. Der vil nu Elle 
kilive Vala før efter Tirsdag. « 

Sindsfya Morder. Desti- 
frin· Jn» Marts l. —— En Former 
cjcnrn Warn hat« i Morqu i Pludse- 
lint Vanvid dmsbt fin Søn, bereitet 
sat Jld til sit Ort-Z, Stcilde o. s. v. 

·"Ilsle lmns Kreatnrer brcendte inde, og 
da man senkte kom til, fandiegz bang 
enet forjullede Liq i Hefteftalden. 

Ralsoer haobe set Røgen ftrals, 
men med Revolver i Haanden hnvde 
Warn tmmqet dem til at holde sig 
dorte. Wnrn var en velhavende Mund 
pna et 50 Aar. Sonnen William var 

21 Aar gammei. 

Stadeserstatning til 
A r v i n g e t n e. s4,000 et blevet nd- 

betalt til Arvingerne efter de to Negre, 
fom i 1899 lynchedes i Tallula, Ja. 
Samtidig erllæres det bestemt, at 

Summen ikle udbetales fordi Staten 

anser sig forpligtiget vertil, men tun 

af humane Hensym 

Glcm ikle, at »Dst.« nu staat Re- 
lorden hver Uge over bvert eneiie danst 
Blad i de Forenede Stater — det et 

slnaende Argument- 
Send os Navnlister paa mutig- 

Abonnentee, send-» os» »Ah-Jammer- 
«Hkiv- Eiter PYUWVZÅJUEHT :J:«-.;..« 


