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Freit? eller ny Styrkeprpve? 

Rusferne forslanfer sig 
ved Sipinahai. 

Jaranetne famler Stytle 
til et nnt Angreh 

Jmidlektid tales der om 

.Fred. 

Man maa haabe det bedfte, men 

va-» belavet paa det drei-ite. Saadan 
gaat det faa tidt E det fmaa, og 
saadan gaar det ogiaa med Fotholdet 
mellem Japan og Russland Mens- 
Talen om nærforftaaende Fred bli- 
ver red at holde fig, bekettes der til- 

liae om Forbeeedelser til en ny Stin- 
leptove derinde i Manchuriet. J en 

Meldina fra St. Petetsbotg af RO. 
ds. hedder det: 

tin ny Duel mellem de to imod hin- 
anden cpitillede Armeer i Manchuriet 
shnes at slnlle blive Programmet for 
den tommende llae Jsolae en ass, 
Preis Meldina fra Harbin forstanser 
Russerne sig ltæktt ved Sipingh»1i, 
imod hvillen Stillina Japanerne fi- 
ges at lamle sig i itor Starke. Der 
er endnu en Strælning af 20 Mtl 
mellem de to Armeer, bvillen Japa- 
nerne sandsynligdis ilte vil gaa ind 
paa. spr de er fcerdiae til Angtebet. 

En lige saa vigtia Nnhed er det, 
at en Kolonne af Japaner-e hevæaer 
sig imod Mein, maner for at høie 
Rusteknes sitre Floi oa anakibe For- 
bindelsen Ined Vladivoitol E den dab- 
belte Henfiat at isoleke Fastningen 
og afllckre General Linevitchs Arme 

fka en vigtia Fetfnninasdasis, ils-Zin- 
kidiittiltet. 

Associated Preis bereitet fra St. 
Petetgborg, at den er i Stand til at 

stge, at der nn er tazaet et vitleliat 
Stridt i Neman af Fied. Russland 
hat mdikelte ladet Japan vide de 

negative Betingelset, tsvorpaa det vil 

stutte Frev, nemlig ingen Afstaaelse 
af Tekritokinm oa ingen Krigsftades- 
etstatnina. Det oveklades saaledes til 
Japan at bestemme, om der lan be- 

gyndes Fredgundekhanivfinget med 

disse Fokudfcetninget eller ille. Den 
tussisleRegering hat intet Svar mod- 
taget fra Japan endnu. Dette er 

praktisi ialt alt, hvad det lan erhol- 
des om den Sag nu. 

Hvotdan Russland hat ladet sin 
Holdning forstaa, dikelte eller indi- 

rekte, og da genem hvem, det ek itle 
tlart. Men sont Russland har stillet 
sig, undgaat det at bede om Fred, og 
Japan hat lun eet af to at gete, hvis 
det itle gaar ind paa at aabne Freds- 
fokhandlinaer paa det givne Basis, 
enten tent afilaa Fothandling eller 
ogsaa foreilaa sin egen Foeudfeetning. 

Fea vor Regering i Washington 
udtales den beste-nie Formening, at 
det first vil blive til noget med Fredd 
undeehandlingetne, naak Ruöland og 
Japan lommet til at fothandle di- 
rekte. Thstland stuttee sig til samme 
Harmening 

ei i i 

Det bereite-J fra Paris under i 
Gaars Dato, at Czar Nicholas hat 
forspgt at dræbe sig felv. Rygtet stger 
Videke, at Forspget mislykkedes ved 

bank- Modeks, Enkedronningens, 
Mellemkomft. Rygtet er itke betref- 
txt- 

Sungbog med Melodiek 
for Born og Ungdom. 

Samling af to, tre og sirstemmigc 
Sange for Monds-tot og blandet Kor. 
Tit Btug for Hiennneh Stolen, Kit- 
ken og Sangforeninger samt ved 

festlige Anledninger. Tillsige med en 

praktisi Sanglære, udgisvet af C. Jen- 
sen. 206 Sitten Ptks 81.00. 

DANlSH PUBL. HOUSE. 
um«-e. NEme 

Fm Ruslands Jndrr. 

Dionomist Elendighed. 

Follets Kran. 
j 

Et Telegram fra Odesfa den 29.; 
dg. meldte, at erftifterne i Ynltn 
hat brcendt Czarens Villa i Livadia.? 

Fra Batu nieldtes, at Mantachesss 
og Bakus Petroleumlompanis An: 

lceg stod i Flammen 
Regetingens ofsicielle Tidende i 

St. Vetersborg offentliggøt en Liste 
van 39 Sider, som viser de økonomisse 
Tilftande omlting i RigeL Den in- 
deholder Hundredek af Navne paa 
store Godgejeke, væsentlig Fyrster, 
fom bar maattet gaa fra sine Ejen 
domme, fordi de var ude af Stand 
til at betale Rente og Afdeag af 
Panteheftelserne paa Jorden. 

Baader af Bonder fortfætter nied 
at plnndke, brænde on nmide i Cher- 
ninosDistriktet, Tamboss, Kazon on 
andre Egne i Sydeusland Den hele 
Landalmue er mere eller mindre 
cipagkteteL 

Hvad leelen trcever· 

lfn Forfamling as Adelen iMoflow 
bar mod fets Stemmer vedtaget en 

lldtnlelse om, at Situationen lice: 
net en ufortøvet Jndlaldelfe af en 

Nationalforsamlinn med Net til at 

vedtaqe Love og itte blot optkæde 
sont Reqeringens Rnadgiveee. Min- 
dretatlet vilde ovetlade til Czaren at 
bestenime det beleilige Øjeblil for en 

Nationnlfotsamtings Sammentm- 
den. 

Adelen ndtalee videre, at det nu- 

Vcerende bagttrckverfte Politistyte for- 
døinnseg af den ossentlige Menkng; nt 

Reigen hat flabt utaalelige nlonomis 
sie Tilstande, og at de stadige indre 
Uroligdeder i Landet viset, at den 
nnvcekende Situation er iiudholdelig. 

Hvad Arbejderne let-even 

Ei Magfemsde i Yalta, hvoki 
Tusinder af Akbejdere deltog, hat 
vedtaget en Resolution til Reaerin- 
gen med Arav paa fulde Borgo-ret- 
tighedee for enhver voksen uftrasset 

IMcmtx Talefkihed, Pressefrihed 
Ret til at steile, Religionsfrihed, li- 
ge Ret for alle Nationaliteter, vie- 
bliktelig Fredslutning med Japan og 
en folkevalgt Nationalforsamling. 

Hatt blev uappet 

J Ongdogs Aftes Kl. Ille blev der 

ajort et Forng paa at plyndrc Mer- 

chant Drug Stores Pengestab pag 
li; og Holvard St. i Omaba. 

Der var tre Mænd om ForspgeL 
To as dem tom ind i Apotetet tilsyne- 
ladende for at gøre en Handel, og de 

lagde faaledses Bessag paa Betjentenes 
Opmæktsomhed Den tredie listede 
sig saa ind ad Bagdsren til Benge- 
ftabet. Le Bron, fom bot i Neuhe- 
den, var i Storei og iagttog Man- 
den, der git til Pengeslabet. Rave- 
ten aabnede ltrats Pengestabsdorem 
der itte var laaset, og ratlebe efter 
Pengestussen. Le Bran its-b ubevog- 
tet op og smæsttede Deren i paa Rave- 
rens Arm. Denne gav et Brcel fra 
siq og forspgte at siippe las, men Le 
Bton er en lraftig Mand, og han 
holdt sit Bytte, indtil Clertetne tom 

ham til Hjcelp. De andre to glemte 
deres Kab, sprang ud af Deren, ned 

ad Gaben og undtom. Men den fan- 
gede Rever, der gav gav sit Navn som 
A. H. McFarland, Kansas City, blev 
overgivet til Politiets Varetasgt ; 

Very Low Excursion Rates to 
san stocisco and Los Angeles 
Via the North-Wettern hine, will he 
la esiect from all stottoos April 10 to 

U, indusin wlth ssvonble return li· 

mit-. on secount of Meetivs Woodmen 
ot the World. For rate-, Haltet-. etc.. 
spply to agents cblcsgo E N.-W. UT 

Cyclone i Minnesotu. 

En By jævnes med Jokden, 
een Person draebt, flere 

faatede. 

Der meldes fra St. Paul, Minn» 
om en odelæggende Cyclone, fom et 

gnaet hen over Lac· Qui Parle Ce. 
i Mandag Aftes. Den mmte dsn 
lille By Louisburg og fuldstckndiq 
bortfejede alle »Stores«, to Gebote- 
rer »Grec1th Northerer« Stations3- 
bygning og mange mindre Bauman 
base. 

Der fortcelles om .en Mand, der 
døde of Brandfaar, han havde sonst 
i Ruinetne af sit Hug, en Pige paa 
7 Aar, der formodentlig vil do, Jg 
en anden Mand, der blev fort LUO 

Find bort i sit Hus. Flere saarede5. 
Ejendomstab ansiaas til s.·35,0s)s.). 

Volk-sont Eksplosiom 

En Arbeit-et blev drcebt oq 

flere siemt saarei. 

Ved Illinois Centralbanens Re 

Parationsvætksted i Burnside siete i 

Tirsbags en voldsom Etsplosimi. 
bvorred en Arbeitser, Louis Boizzam 
blev drcebi og fleke andre sie-Tit stol 
dede af Damp. 

En af Dampkedlernc i Mastinrwi 
met eisploderede med faadan Volks- 
foinhed, at den fprængte en Mitwan 
fom faldt ned mellem to andre MU- 
tedlek og rev dem ud af deres Stil- 
Unger. Derved blev flekc Damprøt 
bruvt, og Rummet fylbtes sieblille- 
lkg af Damp. Man antager, at 

Boizzan fii Øjnene fanledes stoldede 
of Dampen, at han ikle kunde se at 

finde Udgmigen. Han blev faa stækkt 
forbrændt, at han firaks afgii ved 

Beden. 

At itie ogfaa de to andre Damp- 
kedler eisploderede siyldes Masiinist 
Franl Woodson, fom sprang ind i 
dei af Damp fyldte Masiinrum og 
fit stuttet Jlden i Fykgangene. 

Nebraskas Senat iniod 

,,Wokld Herald«. 

Enten det demokraiiske Onmhublad 
«Wotld Herold« hat fotsøgt at slaa 
Kapital nf at ttiiifere Statens Le- 
gislatur, eller det blot hat villet vcere 

vor lovgivende Forsnmlings vnagne 
Zamvittighed ——— i hvert Fald er 

Bladet og Senatet iommet i Toner- 
ne paa hänanden 

Dei Brev af Reprcesentant Ernst 
fra Nemaha og Johnson Co» soin r-i 
for ei Var Uger siden meddelte et 

Uddkag af, tydede jo paa, at bei ger- 
ne tan behsves at holde Øje med, 
hvad vore betroede Repræfentantek ta- 

ger sig for, eller hvad Korporationen 
ne tager sig for med dem. Dei 
sagt-es jo rent ud, at selv velmenenbe 

Legiglaiurmedieinmer magtstjæles 
pna en listig Monde· ,,Wsorld He- 
rald« hat nu siet iiie været finansom 
i sin Kritik. Forleden iom det frem 
med en Bestyldning mod Senatet for 
ligefrem »boodle«. Der Milde sam- 
les 85,000, som stnlde anvendes for 
at faa en »biennial election low« 
sat igenetn, en Lon, som vilde give 
siere Embedsincend betydelig for-get 
Jndtægt og Staten en ligesior for- 
oget Udgift. Denne Bestyldning blev 
Senaiet for meget. saa det udnævnte 
en Komite til at undekspge den« 
Straks synies bei san, som Komiivm 
efier sin Underssgelse vilde erklære 

Bestyldningen for ugtundet. Sen-re 
fer det nd til, særlig eftet Culmin- 
Dommer Binsonhaler of Donglas 
Countys Diones-both at Bestyldnin- 
gen ikie et cheli ugtundet, iscet hvab 
enielie beimsser. 

l 
l 

l 

Dahl-Mordet. 

Thomas Wegley arte- 

steret. 

Fra Green Bay, Wie-. meldes: 

Thomas Wesley, født sher i Byen, er 

under Arrest for LIJZeddelagtighed it 
Dobbeltmotdet nær Bimidji. M·inn.,: 
i Februar 1904, da Zahl, 60 Aar 

annimeL on lmnsz Ugifte Dotier, 2 
Blut gammel bled Inyrdet paa deres 

Homestead. J 
Pelitiet hat søgt efter Westen i 

ti as de Forenede Etater og en ftor 
Tel af Gnaden 

tjfter et Fravlkr af ni Aar kom 
Ltjegley pengeløs o·q iført en Tømmeri 
lmngerg Dragt tilbage til Green 
Bau og git til sin Broders Hieni, 
lwor ban blev arrefteret. 

Buhl Mordet er antnqelig i friftt 
Minde, da det var mere end almindc: 

lig afstrcettende. En Belønning nf 
ktklnnn blev udlovet til den, som fandt 
de to Lin. Colwell, en ung Mand, 
som hnvde Homeftead ille lanqt fra 
Dahl5, fandt Dahlg Lig begravct 
letg Fod under en Stub. Dattereng 
Lig blev seiiere fundet 100 Lards 
fra Fiiderens. Colwell blev umste- 
ret. Wegley arbejdede da jom Tom- 
merlnikmer paa Egnen og blev miss- 
toentt for at Viere lsolwells medslnlis 
DIR. 

Fka Bestindicn. 

Den n.ye Gut-ersten 

Frei Shristiansted paa St. Croix 
ffriveg til N. B..: 

Meldinaen «ra tile. om Guvernør 
Nordliencs :g Kommitteret stinkt-Lo- 
renzens Tklbaqetrceden fra deres 

Poster og Ildncevnelsen af Kaptajn 
Cold til Guvernør har, som Venteligt 
dar, beredt Foll hetude en betydelig 
Qverkaflelse og fremtaldt livlig Tis- 
tiission. Der føleg nu af mange In 

itte tinge Ufitlerhed overfor, hvorlei 
des den fremtidige Kurs vil blive, 
og der er i en stor Del af Beson- 
ninxien her pcm St. Croix en oprigtiq 
Vetlagelfe af ilte at flulle se Hi. 
Hjert Lorenzen oq Frue residere i 
Guvernementshufet for en længeke 
Tid. Skønt vi fo Paa Grund af 
den lange Afstand fra Moderlandet 
endnu tun i de nærmeste Z Uger er 

benvifte til Gisninger, er den almins- 
delige Følelse nol den, at St. Croix 
nu vil komme til at trcede i Slygge 
for St. Thomas. 

J den lotale Politik er der for 
Tiden nærmest Dødvande; man for-« 
holder sig afventende overfor det nye 
Ministeriums og vel nu ogsaa den ny 
Guveknøts Politik angaaende Best- 
inbien. De nye Lode, som hat givet 
Anlednsing til saa mange traftige 
Meningstilkendegivelser og just ilke 
alle i deres Fabeln hviler i Udvalg, 
hvor der, navnlig for Koloniallovens 
Vedtommende, synes at siulle blive 
Flertal for i det væsentlige at blive 
red det bestaaende. 

Ved et ekstkaordinært Mode iMor- 
gen flal St. Ctoix’ Kolonialtaad ha- 
ve Gendarmeriloven« der var blevcn 
vist titvage txt 11dva1get, til fortsat 
2. BehandlingF endvidere et privat 
fremsat Fotslag til en Henvendelfe 
til Regering og Rigsdag am, at Ko- 
lonien bliver befriet for felv at nd- 
rede Udgifterne til Militæret og Gn- 
vernørens Gage, eventuelt ogsaa Pen- 
sionerne. l 

Vejret har, uscedvanligt for Äms-l 
tiden, sværet gunstigt med jevnlige By-! 
ger, faa der er i alt Fald ingen 
Gras- eller Vandmangel. Hølten ag- 
tes begyndt i Slutningen af nceste 
Uge spaa de store amerikanfte Firmas 
Mantoger. »St. Cwix Suklerfms 
ber og »Bethlehem«3 Plantager er« 
endnu tlle farbige med deres Ver- 
ler til at gaa i Gang. 

Rockefellere quc. 

Bestytelsen etstemt for 
attnodtage den. Sagen 

ubsat to Uget. 

Der et ftot Spcending blandt 
Ronqoeoationabflitteng Ajtedlemsmet 
i Østen anganenbe denne Sag, og 
ltele Landet folget dens Udvitling 
med Interesse 

Dr. Jameg Batton, Seitetær for 
,,Ametkcan Bontd of foteign Mis: 
sinnt-« hat oplyst, at det intet er gjott 
fta ,,Boatdens Side for nt faa den-- 
ne Gene, men den kom ,,entitelt) 
from the goodness of bis (Rockefeli 
lete) heatt.« 

Tr. Battan figet videte, at Mr. 
Rockefellet stæntede denn-: Sag sin 
føtfte Tanke for to Aar s?den, da han 
bad om en Konfetens med en Missi- 
ongfektetcen Senete ovetvcetede en 

nf Rockefellets fortrolige Settetæret 
en Missionsprcediken af Dr. Arm-am 
H. Btadfotd og bad da om en Lifte 
over de Grene antssionsatbejdet der 
ttcengte haatdest til Støtte. Saadan 
Liste udfcetdigedes, o·q eftet en Kon- 
ferens onaaaende famme sagde RI- 
ctefellet, hvad han havde i Sinde at 
give. 

Dr. Batton ettlcetet, at Gaben var 

ftemtommen efter Mk. Rockefellets e- 

nen Tilsinndelse. 
J Qnsdags offentliggjotdes i BI- 

ston en Beflntning, som en Saht-o- 
mite et kommen til. Eftet denne stal 

Ellstaven ntodtages. Det heddet i Be- 

lteentningem ,,«Jfot naesten et Bluthun- 
"dtede bat onatben modtaget Gavet 
fta hvotsotnhelst i Amerika, fto Krist- 
ne og Jtte:Ktistne. Ved at modtaqe 
Gavet fta disse fotstellige Kildet hat 
Boatden ikke paa nioaen Bis passe- 
tet Dem over Givetnes Fortetning, 
Religion ellet Katatten J at gøte 
san hat vi folgt Fortidens univer- 
selle Sitt, i bet Kitken til alle Ti- 
det hat haft fot Sckik at modtage 
Gavet paa sit Alter af alle, som var 

villige til at lcegge dem det.« 

Jmidlettid hat Mk. Washington 
Gladden af Protestkomiteen udttykt 
sin Forbavfelfe over, at Beftytelsen 
til modtage Penge fta en Standatd 
Oil Mognnt. Hans Grund for itke 
at modtage Gaven vat, ot Standatd 
Oil Kompagnis Penge ikke et fottjent 
wtligt sog tilhøtet itke med Rette hom- 
som qivet dem,« 

Sagen et imidlettid itte endelig af- 
gjott. Den offentkicsirtte Betst-It- 
ning et itle felve Beftytelfens cllet 
Boardens men en Sttbtomites. Sa- 
gens Afgøtelfe et udsat i to Uget. 
Protesfttomiteen sammenkaldte et 
Mode til i Gaat for at beflutte om 

det nceste Skkidt. Den forøgedes ttl 
at tælle femten Medlemmet fot at 
tunne repræfentere alle Kongtegati- 
onaltirkens Egne iNew England- 
Statetne. 

Ptudsetig dad. 

En velkendt Mond i Omaha, Da- 
niel H. Alberich 40 Aar gammel, 
døde pludselig i Onsdags Morges. 
Han var tilsnneladende rast Titsdag 
Affen, fom sædvanlig, og han over- 

vcrrebe"sa1111nen mcd sin Hustru et 
stlubmødc Kl. 5 Onsdag Morgen 
vaagnede Mrs. Wheeler og sandt, at 
hendes Mund laa 11bevægelig. Ved 
nøjere Eftersyn erfarede hun, at han 
var død; ng tilkaldte Lceger exkl-em- 
de, at DødssAarsagen var Apoplexi. 
Han tilhørte »Alle Helgenes« Kirkes 
Sangkor og var en dygtig Tenorsan- 
ger. 

Very Low Rates to St. Louis, 
Mo via the North-Westem Lille. Ex- 
cursion tickets will be Sold on May ls 
to 22. indusin limited to return uvtil 
May 24. inclusive, on accoantok Natioss 
nat Baptist Annivetsakies. Apply tol 
Igents chicako ä North-Wettern R’y. 

Ny Baue mellem Omaha og 
Sioux City. 

Den nn Baue mellem Otnaha og 
Sioux City, som der før hat vceret 
talt om, er nu under Opmaaling, le- 
det nf Jngeniør Walefield fra Siox 
(5itn. Banen stal bygges fra Honrer 
til Omahn on være en Fortsættelse 
af Sioux City, Homer Fc Southekn. 
Den stal qaa ned igennetn Indiana- 
reservation. Men det lder til, nt 
Banen fkal nperereg med Gesottne- 
Motor og ilke sont tidligere ointalt 
med Elektrisitet. 

l Hvorledes Sindet paavitkcs. 

At ens Omg:ioelser udøver en nd- 
ipreeget Jndflydelse paa Sindet lan 

Ipaavtfeg pna mange forftellige Maa- 

;der. Folt, som stadig oxngaaes ttked 

lSvge blir let nebsternte, bvilket tsc- 

»ringer Livstraften og ofie gør dem 
fnge af samme Sygdom. Hvor nig- 

«tiqt er det derfor ikke at se til at ens 
Omgivelser er venlige og opniuntren- 
del Dette forholder sig i scerdeles 
Grad sanledes med de Syge. Hvor 
haabindgydende er det ikke at være 

omgivet af vore Venners opmnntrem 
de og baabefulde Ansigter! 

J gnmle Dinge ansaaes det for pag- 
»sende at satte et begrcedeligt Ansigt 
iop i Syseværelfet Selv Medic-mer- 
ne maatte væke bitte og ildesmagende, 
cllers antog man, de ingen Viel-di 
hande. Hvor meget bedre er det itke 

;at prcedike Haabets Evangelium fer 
Ide Ulykkelige, end at genspejle der-es 

Sorger i et bedrøveligt AnsigtL De: 
hat en Vidunderlig Jndflndelse. Og 
hvad bitte og ildesmagende Medici- 
ner annaar, burde de relegeres til 
Fortiden Dr. Peter’s Knviko bedi- 
ser, at en Medicin kan have en beha- 
gelig Smag og doq samtidig vcere et 

Lægemiddel af forste Rang. Som fdet 
venlige Ansigt af en Ven vircket Kuri- 
to o-plivende —- ikke en falsi Oplivel- 
se men en Oplivelfe, der følger med 
Sundbed on genvunden Livskraft. 
Mrs. John W’arner, R. R. No. 2, 
Bradford, Ohio siger: »Jeg var for- 
fserdeliq nedslagen, men en Dag kom 
Haabet ind i mit .Hjerte. Jeg lceste et 

Eksemplar af Deres Blad ,,Vejlede- 
ren« og som Følge deraf forsøgte De- 
res Kurilo, og denne helbredede mikg 
fitldstændig.« 

Dr. Peter’s Kuriko bringet Sol- 
flin i Hjemmet ved at lindre Lidelfe 
og helbrede Sygdom Den er itke en 

Apotheke-r Medicin, men tan erhol- 
des af Lokal - Agenter ncesten over- 

alt. Ncermere Ovlysninger erholdes 
paa Henvendelfe til Dr. Peter Fahr- 
ney, 112-114 South Hoyne Ave-, 

»Chica·qo, Jlls. 

»Ist-g oq Fredag og kostet kun 31.50 
»Im Anat Provenumte sendes frit 
paa Forlangende. 

; «Dansteten" udgaar hvet Tirsg 

Mlssl0NsM01)l(1R. 
l mutige- lnwa Kredit as sit-n for-erhel- 

Icirlecs vil blinktinmkr J en A I) i x en lmlde 
Mwlek sum tsittsknævnto stock-I- fil den ve(l- 
iojmlts TM: 

Nin-CARL la. .27. oks 28. Markt-« 
Funka ........... 20. — 

Role — 
... ........ ZU. — 

(«icll(-nder. ............ Jl. -— 

F Des M()incs, lu.,. .s»nc1ickx Z. April 
! Nevada. ........ Z. —- 

! chell. — 
.. .. 4. —s—- 

; set-antun. .......... f-. —- 

West Kranichs .......... 7. -—- 

Dicwenport Ok: 

M()1ine. Ia ...... sønclitg O· — 

Cisclar Full-. («mtlter n- Tlmmmn vll 
Mission-er leen heimisc- nennst-. 

Vermei- Imn ovennnkvnte Reden III-s 
nn ink. at Mødeme blinkt- izmlt belaust- 
gjorthmx Imm Inn selv til Mmlts oq bklnk 
dims Vsnnek os Nkslsoer. — LIC nlt vststs 

fast-dich snm i Cornellus’ klug. Co Peter 
Imm, nsk mød Brod-Js- Dlxeth vom hing 
mødte Pote» »Na etc vs alle M stets-le kok 
at hol-e« o. s. v- 

llekten velslsne Hoden-ne tll Sitte- 
chlse« Acht-ums- clai. 

Brett-km 


