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Jernbane- LonHorslag 
Afstrmniugen fkydes attet nd 

i det uvisfr. 
Vrcefident Roofevelts 
Etilling uforandkeh 

Tet hat i den seneee Tid set nd- 
som den lange, tedelige Kamp i Se- 
natet om det nu saa kendte Jem- 
bane-Lov-Fotslal endelig snakt stut- 
de faa Ende og Forsiaget blive af- 
sienn. Men Bladei hae attek vendt 
sm. Man mente, at Senator Allmäch- 
Fortcemvet en for Jernbanernes Jn- 
teresse, var-rede til med agsocietede 
at opgive Modstanden Dette mente 
man saa after siyltes Kommissionær 
Gar-siele Rapvort angaaende Stan- 
dard Oil Trqu Denne Rappoet 
indeholdt san klare og vægtige Beni- 
ser for Rabatgivning i »Standard«s 
Interesse, at den vilde give Priest- 
denjen og Jernbanelovens Venner 
sower saa dvgtiae Vaaben i Hern- 
de, nt Modsianden itke lcengere nyti 
jede-. Dagbladene var fulde af det. 

Knrinnistrtne befrwftiaede deres Fan- 
tnsi med det. Saaledzs indeholdt 
»Dann News« et Billede, hvor 
Nonsevelt holder en Biøm han dar 
fmdt, i Befrei, og Bjørnen er »Ist- 
brich. 

Men pludseli.L nfnrikaeliq stete 
der Omslng i Stemninnen MA- 
standerne med Aldrich i Spidsen kn- 
cser after at hindre Jetnbancfots 
staaets Asstemnina Man taler nu 

em, at denne itke t- ! nnde Steh fis-r 
end i illidten af denke Maaned De. 
wahr-as. at okn Afisemningen Einl- 
de kke nu, san vslde Hepbtctnb1ssen 
nted en tinge Asndxinq gaa igemksn 
ned stor Majoxitet Men ved Up- 

bolina venter ·U«rd««!«mderne at Ins-ne 
srsrnndte Stemnhmm 

Zaa bar der onan qaaet Ord ons, 
at Prassidenten hat fomndket In 

Stilling. Men en faadan Mulsa- 
bed modbevier ved et Tektqeatm 
han sendet fom Svar til »Wenn- 
fnlvanin State Geringe« i Guar. 
T» lyder sacsedesr 

»Telearam modtaget. Jeq er 

san lnkkelig at kunne fortælle Dem. 
at Leg ikke alene staat pna mit op- 

tindelige Stade med Hensyn icl 

»rate ligislation« men det sumij 
som Kongtessen vil stille siq vaa 

femme Stude. 
Hepbukn Fcksiaget ins-der min 

Anfkuelfe, som ieg fta Begyndelsen 
bar sagt. Allison Amendemench 
erilcerer kun, hvad Hepburn Forflas 
net maa mene, og ingen fand Ven 
af Billen tan stette sig imod dein 
uden at gste siq fer tsil Nat. 

Desuden ssulde jeg vcere glad ved 
at se visse andre Ændringet som 
dem, der er almindelig tendt sotn 
Lang og Ovetman Amendementerne, 
men de er ikte af veesentlig Betyds 
ning, og uden dem vil hepbuen For- 
slaget med Allison Amendementet 
indeholde, praktisi set, hvad jeg 
baade optindelig og siden hat bedet 
am, og detsom Foesiaget bltver Lev- 
vil den viere det leengste Stett-h der 
endnu nagen Sinde ee taget i Ret- 
ning af at lese Jst-schaue Rate- 
Problemet.« 

SenatskiKandidater i Nebmska. 

J Sondags lundgjorde Viktor 
Rosewater sin Faden-S, Edward Rose- 
matets Kandidatut for Stillingen 
fom U. S. Senator fra Nebraska. 

deard Rosewater er den mange- 
aarige vellendte Udgivek af »Omaha 
Bee«, Han er for Tiden i Rom 
som U. S. Neprwfentant ved Ver- 
dens - Post - Kongreösm 
Dei fremhceves steckst, at Ed. Rose- 

mater alttd hat været Follets Vcn 
imsjss Hapiiaws vg; s Amtes-net- 
nes Overgreb, og at han fauleded 

staat for famme tepublitansle Prin- 
ciper og Politik fom Præsident 
Rossi-sen 

Fotuden Roiewater ncevnes G. 
W.. «Wattles, C. J. erene, Johu 
L. Webfter vg Senatot Millatd som 
Kandidater for den ledig blivende 

Box. 

Striken er afværget 

John Mitchell er en dygtixi 
Leder. 

Den truende Sttite i Haakdtulegne- 
ne blev afværget i Lokdags, idet» 
Mineakbejdernes Reprwfentantek ii 
Konventionen i Scranton, Pa» en- 

steinmig git ind paa at fortfcette Ar- 

bejdet paa Grundlag of Kultommigy 
sionens Kendelfe af 1903, dog tncdi 
den Forudfætning, at Eierne gaar 
ind paa at give alle Arbejdetne de-» 
tes gamle Pladser tilbage, ogsaas 
dem, der adlod Ordren og stritedei 
den 1. April. Dermed et faa Ar-( 
bejderne gaaet ind Paa Efernes For-( siag med Undtageise af TidsbeitenH 
melsen Z Aar. Hvor lcenge den gar-E-! 
le Bestemmelfe ital qcelde, det ital 
cifgores af en Fcellesiomite. i 

Dekined er faa baade Mineakbejdek- 
ne og Offentligheden fparede for dei 

iiore Pengetab, iser unndgaaeiig vils 
de folge med en stot Strike, og der-l» 
for tiltommer Minearbejdernes For-; 
mand John Miichell væsentiig Ast-ein 

Han anvendte fnnpelthen sund For-; 
nuft i Siedet for KamplysL Der 
var i hans Betragining flet ingen 
Tvivl om, at Arbejderneg Løn jo 
burde fokhoje5. Mineatbejderens Lod 
er itte let, han«-« Arbejde er liaardt 
og usundt. og hans Fottjenefte freier-« 
ter itte ftvrt merc end liqe at leve 

for. Men SposasmaateL man her 
maatte ovetveje, var itke, om de 

mente, de burde have mere i Lesu, 
men om en Strite med alle dens- 
Tab og Lidelier vilde fore iil«deit-e 
Maul, om den viTSe siasse Seit ell-.r 

Nederlaa for Arbejdernr. Der kra-- 
ves Foruqu Mod og Besindelfe af 
en Leder, naar han skal made en 

Flok misfornojede Arbejdere til at 
taaie ilret og fortsceite under uiils 
fredssiillende Betingelfet og bie pcn 
bedre Tiber. Men Mitchell viste sia 
Situationen votien. Han. sagde VI. 
a.: ,,Vi maa holde fast paa, hvad vi 
bar, beilere end udscetie os for at 

tobe, hvad vi bar vundet gennein te 

fidste to Strikes. Maa jeg bede jcy 
ein ved Afgøreifen nf dette Spsrgs- 
niaal at gøre dei uden Lidenitab 
eller Opbidseife, men med tilborliqi 
Hensyn til, hvah der er bedst nn? 
Hvad fee Afgoreise end bliver, Strike 
eller Arbede saa bedet jeg fee om at 
staa samtnen og uden Forbehold at 

tage imod Majoritetens Afgokelse.« 
Videte redeaiotde.han for, hode 

der hat veret forssgt for at opnaa 
bedke Kaar for Arbejderne, men uden 
Fragt. 

Nesultatet blev som allerede sagt, 
og Arbejdetne fortsættet saa iHaad 
orn bedxe Tiber. 

København og Omegn 
l BILLEDER. 

Dom sk Tuba ps- en vy samling as 
sno Billsslok tm Dimmckks UUVSWWL 
ntlkornmon pa- Vilholm Trytios Rust- 

soklngt Kommtan 
luden-»nur 321 atuko Zither at most 

boten-Its set-Iß l Kobonhsvn og Omegn 
dont-leimt lut- ayo Raum-oh Marmor- 

kirkea. Vor Fkuo Zirke. Vor Fusswu- 
Kikko. Basel-ske- lcirko. lit)sc-1-huss;x. Wo- 

donsbokg. Komm-, Paru ut l)yk0humis. 
Nod-km A cruclltznhoms Dronnimk Laufs-» 
Bro. stock-vors lcspslkiltlo Uninkirke «.l! 

Alle Billedokcso or tin-. mit-»u- ·-g gmii 
kopkoduookoda Dst er du tin summi- m 

hin-. Don tun tot tät-» l·’--im. «««Ii. 

Okmish Luth. Publ. H()us,e, 
Blatt-. Nobtx 

Ruslands nye Kabinet. 

But-entrann men vil atbejde 
samtnen med Parlamentet. 

Witte detoreres. 

Alle Minifctene i Wittes Kabi- 
net indgav deres Resignation til 

Czaren. J det nne Kabinet siddet 
folgende Mcend fornden M. Geke- 
mykin sont Preknien 

Jndenrigsminister —- Stolypiu 
Mauern-ten i SaratoW. 

Finangministek — M. Koloofoss. 
Kommnnitationsminister —- Pein-J 

Galitzen lProfeLsfor i Fysit ved Vi- 
densiabernes Akademi). 

Undervisninasministek — M. 
von Kaufmann set Mealem af Rigss 
taadet"). 

» 

Kitteminifter — Prins Sherinsty 
Shalmatoss. 

Jetftsitsminiftet —- M. St. Chef-.- 
Inneron 

Dis-se Mcend er alle samtnen Bu 
murikaten saa det nye Kabinet er 

af den gamle Farve. Men betydcr 
det faa Reaktion i Regekingsfotmen 
i Rusland? Det faar Fremtiden jo 
vife. Men det nye Kabinet hat 
flnndt sia med at lade Landet ug 
Verden vide, at det vil arbejde sank- 
men med Parlamentet eller Dou- 
maen, som jo stal aabnes i disk-: 

Tage oa hvisz Flertal er liberale. 
Premiereng fornemste Lieutenant 

M. Schwanebach hat gennem Ass. 
Presc- sendt folgende Udtalelfe til 
United States-: 

»Da er hans Majeitæt Keisetesö 
og Preinier M. Goremytins fuldc 
og cerliae Hensigt at gennetnføre J- 
deen oin national Repraefentation 
med alt, boad dertil høter. De hat 
itke i Sinde at opløfe Parlcen1entet. 
Naturliavis tan uforudsete Durste-en- 
digheder indtrasffe, foni i enhver 
Regering, og medføre en saa uli)t: 
telig Begivenhed Men vi venter itte 
en saadan Stæbne, da en Majoritct 
as Parlamentet er Fædrelandsven- 
net, og vi tror itte, at de onster at 

form-re en Konflitt Regeringensz 
Hensigt vil vcere at arbejde sammen 
med Parlamentet.« 

Saa langt Schwanebachö Udtalel- 
»se. Paa samme Tid, «soin denne 

jlldtalelfe meddeles, forsikres det, at 

FOR-ten oa hans nne Kabinet er 

ibangr. Udtalelfen tan tydes baade 
Ii Oft og Best. Vil Parlamentet 
vaere stitkeligt, faar det vel Lov at 

atbejde: men de liberale stoler iltc 

paa Løfternr. 
Czaren har søgt at gøre Witte 

Faldet saa let som muligt ved as 

Prise ham i høje Toner og dekorere 
ham med en hsj Æresgrad. 

DampfkibsMotitfcr. 
Smndinavian American Li- 

niens Skib ,,United States« arti- 
verede i Cl)riftis1nsand den G. Maj. 
Alt vel 

»Hellig Olav« hat forladt Chri- 
stiansand med 1120 Pasiagerer og 
rentes til New York den 15. Maj. 

Pasfagerer for Chicago oq læns 

get-e Vest kan ventes 2 a s Dage 
senere. 

A.t7.J1«-hnfen öc Co. 

Bis-start 
De, som Inster Visittort, kan fac- 

dem seit bilsendt fka Danish Luth. 
Publ. hause til fslgende Priset: 

100 for S .75 400 for 8125 
200 for 31.00 500 for 81.50 

Kortene er fint Kutten, Stsrkelsen 
cfter Behag. Vi ttyllet paa Kortel 
alt, som fortangeg, paa en Side med 
sine og smagsfulde StriftsTyper. 

Raar paa Reises eller Bis-g, et 

det aemi og hemmt at beuge Visit- 
toti. Dei er en let Munde at gskt 
stq selv CI sitt Wen-ins Monds- 

Plage hat kamt Zion City. 
Elias« Born opfordres til 

at vende sig fra den 

falste Profet. 

Der er udbrudt Smaakopper i 

Zion City, og ftot Bevcegelse er 

fremlaldt ded, at Dowied Tilhcrn-; 
gcre Paaftaar, at denne Plage hab 
kamt Byen, fordi Follet har for-« 
lastei dekes Profet og første Apostel-« 
Dowieisterne opfordrer ,,Zions Born«; 
til at vende sig bort fra dekes falsket 
Profet Violan sog strals at gøre Bod,-k 
idet de forudsiger, at Smaakvppc-« 
Plagen, som er udbrudt i en heftig 
Form, vil blive fuldt af endnu 

frygteligere »Hjemsøgelfer og Hævn.« 
»Genoprettelsens Dage er for 

Haanden. Peftilense, Krig og Rva 
ter om Krig, Jotdftcelv og Hungers- 
nød forelommer, eller vil snatt furc- 
komme forslellige Siedet i Verden, 
og ogsaa her i Zion City opfylder 
vi Striften,« siaer Dowieifterne. 

,,Da«qen er kommen, da Tusind- 
autsriget slal begynde, og den førfte, 
cif Gud valgte Apostel flal triumfere 
uver sine Fjender.« 

Tre Patienter er bleven isolerede 
i en lille Bygning paa Søbreddm 
De faar ingen Lægehjcelp, da alle 
andomstilfælde efter Dowies Lære 
ftal kimne helbredes ved Bøn oq 
Haandspaalckgnelfe Fefler dettc, 
san betragtes det, som det ikke cr 
Gnds Villie, at bedkommende Men- 
nefle slal komme fixi. Heller ikke 
Vil Dowieiterne lænke paa Baccina 
tton, og de er tilbøjelige til at mod- 
fætte sig tvungen Vaccination, som 
Nabobyerne gøk Fordring paa. Der 
er ftor Fare for, at Smitten vil brede 
siq over Bven, da »de trofafte« flei- 
kes til Pesthuset for at bede for de 
lidendes Helbtedelse, oa derfra spre- 
der de sig ud over Bven til deres 
forsielliqe Beflcefiiqelfer. 

Saqen vil blive laqt for Statens 
Sundhedskommissson, og der sc 

Sandsynlighed for, at Folgen vil 
blive, at Zion City blivet asslaarct 
fra e7’5-c)rl)inl’ielsen med den øvrige 
Verden ved Karantcenr. 

»Thc Omahn Daily News« 
For et fpeciklt Tilbud um 

at sende Bladet tre Man 
nedcsr for ZJc til Prøvei 

Vlbonnenten 

»Ihr Weing« er det enejte Omabas 
lilad, der itte lontroleres af Parti- 
Politii. Alle vaeder Publiseres i 
sammentrcenat on læseliq Form ou 

Paa en uafhænaia og uforfærdvt 
Munde. Dersom De ønster at kende 
Virleligbeden angaaende alle stutz- 
liqe oq nationale Spørgsmaal jqu 
som de er, saa vil det fornøje Dem 
at lasse »Ehe News«. 

Dagltqe Mnrlets Bereininqek. 
Farinnhbeder, Husholdningsvinl, 
Sportunderholdnina og hvad andet, 
der bører til for at udgør et godt 
Storbysblad, finde-s i »Ihr News«. 

Ethvert læsende Mennesie i Ne- 
braska bar nu en Anledning til ut 

fe, hvor god »The News« er, ved 
at fende 25 Cents til ,,The Omaha 
Dailn News«, Omaha, Nebr» for 
en 8 Maaneders Provesubstriptiom 
Bladet vil blive ftandfet promt ved 
Enden af de tke Maaneder, undtagen 
De bestemmer at fornn Subflrivtio- 
nen. Send efter Bladet i Dag- 
da delte Illlmd ikte vil blive gen- 
taget. 

— « 

«" 

Roma-check Exccnloa to the 
Noah-oh Wut soc sontlwesh 

Vis the NotthsWestoka Lins. Bxs 
out-tun tiokots ct Its-th- koduooci kate- 
hko ou als to ttw verklka indicate-l 
sahen. stand-m and Tom-lot Blei-plus 
Ost-, Free Roclinins chsik Car- and 
»Mo« doch ot Bvskytdlng." Pot- dsso or 

Ists mal toll particular-s apply to assist- 
Olstoaso « Notthsqunku Iw. 

gilt og her MW 
Racine, Wis. — Carl D. 

Stovs Huftru og celdste Datter, deni 
14aarige Anna, blev iflg. »Foltet5- 
Avis« alvorlig forbrændt forlederH 
da Pigens Fortlæde fangedej 
Jld fra Kaminen. J sin Forfæksl 
delse vilde hun løbe ud af Hufet,- 
men den resolute Moder holdt hen- 
de Ined Magt, medens den yngfie 
Datter hentede Band og sit Flam- 
merne flukket. Den stakkels Piqe 
fik store Brandsaar paa Hænder 
og Hals, og Moderen fit ligeledeis 
begge Hænder flemt brændtz men 

hun frelste Datterens Liv ved sin 
Aandsncerværelse. 

—- Dr. C. v. Ellbrecht, en 

af Danmarks Mejeriauthoriteter, 
XIJiejeritonfulent for det kal.«danske 
Landhusholdninasfelskab, opholder 
sia i disfe Daac i Minneapolis og 
aflaade os i Gaar et Besøa paa 
vort Kontor, fortæller ,,Ugebladet« 
af J. ds. Dr. Ellbrecht har vceret i 
Amerika et halvt Aars Tid for at 
studere det amerikansie Mejerivaefen 
oa koin til Minneapolis fra Wis- 
confin, hvor han bespgte Statens 
Vlaerbriias- og Mejeristole i Modi- 
fon. Han vil nu bespge Skolen i 
St. Anthony Park og tilbrinae et 

Var Maaneder i Veftftaterne, inden 
lean atter vender tilbage til sit Ein- 
bede i Danniark. 

i 

f En dansk Afrikauer 
L(5h has. Nielf f,en Søn af danfte For- 
Paldre i Marseilles, Jll» var paa 
Bespa i Racine, striver »Flk’s Av« 
fra sidste lIge, samtnen med fin Hu- 
f!r11, der er barnefødt i Oanada. 
Hvad der fcerliq aør Nielfens Vi- 
si. mere end almindeliq unerwies- 
dia, er, athantommerfra Sydafrita, 
livor ban i otte Aar bar tjent sii 

-cn Fortune som stontraktør i Dia-« 

inantaruber. J 1896 rejfte den en- 

trepenante unae Mand ned til Kap- 
staden fom Agent for et Chicaqo 
Hitz, der handlede med Landkort 

Dngtiq Var han, og da hans Vare 
dar noget, man trænate til dernede, 
pjorde han saa stor Forretnina, at 
lian i Lobet af et Aarstid hade 
tjent 85000 Med denne Sum som 
Driftskapital saa han sia omtrina 
efter permanente Jnduftriarene osj 

flog sig op som Gntrepenør i Miner- 
nc, og nu hat han i Gennemsnit 600 

Negere i Arbejde, oa da hans mind- 
ste Gennemsnitsfortjenefte paa disse 
er 50( Stykket, beløber hans Net- 

toindtaegt sig altfaa til 3800 oni 

Daqen eller 890,000 om Aaret. 
Saadan fortceller han, oq fom syn- 
lige Beviser paa hans Beistand gaar 
ban med en fein Karats Diamant 
i sin Brnftnaal cg en lignende Bril- 
lant paa Fingeren, medens Fru Mel- 

sen et som over-Jst med Diamantee. 

—- Dunste i San Fran- 
cisco ,,Bien« fra sidste Uge stri- 
ver: 

At der blandt de Brandlidte sin- 
des et gansie betydeligt Antal Dan- 
ste, et ikke mere end man kunde ven- 

te, thi som bekendt et den dansie 
Befolkning i San Francisco ikke 
ringe, antagelig omkting 5000. Dei 
havde veeret vor Hensigt at bringe en 

saa nær sotn mulig fuldftændig 
Liste over danste Brandlidte, men 
i den Tib, der har staaet til vor 

Raadighed, hat dette voetet os unm- 

ligt.s J den fortsbne Uge hat det 
jo været umuligt at sinde nogen, og 
at spsrge sig for i disfe Dage, hvor 
alle hat været og fremdeleg er op- 
taget of dereg egne Sorger og Af- 
keerer ,et noesten fpildt Mejlighed. 
Vsed at gennemaaa ·vor egen Aben- 
nentltste og de forssellige FbttntnL Use-g Seereise-est Medtemstiste og 
Hed at nistet-e Adresse-esse t det Hed- 
ist-sendet Distriki et Hi W 

rverbevist om, at i det mindste fem- 
ten Hundrede af vore Landsmcend 
i San Francisco er blevne hast-übe- 

—— Den danfle Kirke paa Church 
Street stod sig udmcerket. Som« 
Folge af Jordskælvet faldt noale 
Sthlker Kalt ned fra Loftet oppe 
over Orgelet, »g, Kalkpudset flog 
noglc lette Redner-. En tung Jeru- 
ventil, som var anbragt i Loftet, 
kom los og faldt lige ned Paa 
Dobefonten og sprang fra denne ned 
paa Gulvet, hvor den git i mange 
Stykker, medeng Døbefonten var 

aldeles ubesiadigeL Jlden stand- 
fede omtrent en Block fra Kirkekr. 
Gudstjenesten i Sondags (29. April) 
fandt Sted i selve Kirkerummet, 
niedens den underste Etage unt-end- 
tes til foreløbig Behandling af Sy- 
ae oa til Husly for en Del Husvilde. 

Vattor Hausen og hans Familie 
har indlagt sia stor Fortfeneste for 
deres utrccttelige Samaritanarbejde. 

Han- foraudtede siu Meuing. 
Naar en Mond er overbeoist on;, 

at han har Uret, er det prigocerdiat 
at have Mod til at anerkende sen 
FejL Dette var Tilfceldet med Hr 
Aug. Munchenbeig, 949 N. 13th 
St» Elwood, Ind. Vi citerer hanä 
cgne Ord: »Im har aldrig haft 
synderlig Tiltro til de saataldte Pa- 
tent-Mediciner, feil-end jeg blev syg 
as Rhenmatisme for omtrent to Aar 

fiden. Jeg havde vceret under Be- 
bandlina af to af de bedfte Lager i 

Byen, men jeg tror, jeg oar bteven 
en Krøblina for Livet, om jeg havde 

»fortfat med dem. En af dein, efter 
Isprst at have behandlet mig med 
Mediciner, begyndte at behandle mig 
med Elektricitet, men alt forgceves. 
Mine Lidelser Var ncesten uudholde- 
Iige. En Dag modtoa jeg et Els- 
emplar af et Blad kaldet »Beste«- 
rcn«, oa fik at Vide, at der var en 

Kur for Rheumatisme. Jea fortalte 
Doktoren, at feq agtede at forsøae 
den og beftilte noaet Kuriko og Ofe- 
Oid. Disse Mediciner fkcenkede mia 
Lindrina straks, og efter at have 
brugt dem i noaen Tid, fandt jeg 
ud, at der var en Kur for min Stig- 
dom. Jea har forandret min Me- 
ning om Patent-Mediciner. Jea er 

f Daa aldeles helbredet, takket vcere 

Deres Kuriko oa Ole-Oid.« 
Dr. Peter’s Kuriko uddriver Urh- 

isyqen og andre Urenheder af Blo- 
det. Den reaulerer Nyrerne, Tumu- 
Shstemet nn Stvrke oa LivslrafL 
lcrer den sløve Lever og staenker bete 
Den er ilke til Salas paa Apoteter. 
Hver Flafte registreres i Laborato- 
riet. Se til, at Nummer-ei ikke er 

bleven udraderet eller forandreL 
Specielle Aaenter forfyner Folket 
med Kot-im Videre Oplvsninger 
ved Henvendelse til Dr. Beter Fahr- 
ney ch Sons Co» 112—112 So; 

LHohne Ave» Chicago, Jllinoig. 

En stotflaact Bog 
F. Vettex: 

»Det første Blad i Bibelen«. 
Bogen er strevet vidensiabelig men 

paa en saadan Maade, at ogsaa 
Lcegfolt kan lasse den med godt Udi 
tmttc. Den opbngelige Side mang- 
ler ingenlunde men er fremme vaa 

sckrlig tiltalende Maadr. Forfat- 
teren, en Professor i Filologi. er 

godt inde i Naturvidenstabens An- 
tagelser og visek paa mefterlig Vis, 
at Naturvidenstaben oq den hellige 
Skrift ikke paa noget Punkt kommer 
i Modsigelfe med hie-tandem Skristek 
er et vceldigt Forsvar for Stadtter- 
beretningens Ægthed og i god For- 
siand populærL Faaez i Dauish 
Luth. Publ. Houfe for 40 CARL 
Køb Bogen, og du »vi! ikke Iægge den 
fta dsg, for sidste Bleib er-. von-Mk 
Egner sig godt til Oplcsniugsswkz 
sAngdomsmsderx C- CriKksdsHti 


