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Jernbane- Undersøgelsen 

sluttet. ; 
hat-kämmt benytter sig af TausheIQ1 
Commem Commission sit ikke Rede! 

pqa hanc Profit i 
De JembanefolU J sidfte Uge 

holdt Jntetstate Commem Kom- 
missionen paa med sit anders-ge 
Harrtman Bancrnes Assærer uden 
bog at naa til noget vsikkeligt Re- 
sultat. J Fadags, efter at »Dst.« 
var gaaet i Presseth brwgtes Efter- 
retningen om, at Underspgelfen var 

fluttet, i hvett Fald forelsbig, men 

uden at Kommission-en havde faact 
Rede paa den stoke Jetnbane-Mag- 
nat Hatkimans Prosit. »Chi. Rec. 
«Hek.« giver spva folgende Qversigt 
kver hans paaftaaede (,,alleged«) 
Profit ved »Alton Reajustment«: 
Profit spaa Salg af »Bonds« 

for 832,000,000. .88,000,000 
Hans Del aif 80«; Divi- 

dende ·. 6,669,(100 
Profit Paa Udstedelsern i 

asf ,,bonds« for M- 
000,000 ...... 4,400,000 

» 
Ved Salg af Alton »Pu- 

ferted« Attier Z, )5,000 
Profit ved Salg af St. » 

Jofephs Jetnbane 1,500,00-—I 
Lon forn Banens«Mana- 

sger ........... 100,000 

82:-,724,«s in 

Vidcre flriver Bindi-L 

Jtnerftate Komme-tue Kommt-J 
fix-new tlnderfoztclfc as Harrjman 
Bin-trutz- Llssasrer cndte i Dat 

(Tot-Jd»U), lau oidt Llfhørinq at 

Vidncr alt-nah med Hovedspørgss 
»Halt-: »s— der anzmaende l5. H. 
Harrinmn oq Ruhm Loeb CL- Eos-l 
Profit ved Ealzet af U. P. Odli i 
gakioncr for JLHUJIUCLOOU og Op i 
blægsning af lkbicago ä- Altons 

Kapitalifation til .'70,0(«)0,000 — 

fremdeleg ubesvaret. 
Mr. Harkiman og Otto Kahn, 

et Medlem af Banslsirmaet, neg- 
tede at spare paa ethvert Spørgssl 
maal angaaende dette Punkt, vgl 
det nckfte Slkidt, om der er noget,s 
ibtivek at henvende sig til de f--! 
derale Domkstole for at tvinsge dem 
til at tale. Osm et saadant Slridk 
«vtl blisve taget eller i'lte, det er 

itle endnu lbestrmL 
»Vi vil dtjfte Spstgsstnaaslet i 

Washington«, sag-de Kommt-steuer 
Lane, eftet at de hat-de statt-eh «og 
det Wenn-m om vi stal ainmode 
om at faa Mavepunrpen bragt i 

Anvendelle paa Bisse Vidnet«. 
«Sstand.« Mast-sah at splgende 

Wingek fronvgick äs wider-« 

fsgelfem 
harrtman og tte andre Mund 

»die Elylcogo etc Alten denen for» 
B6,000,000 og folgte den til Union’ 
Mc ka 389,ooo,ooo. Mk. var-; 
ttman fortalte gen-sie ltgegyldtgt, at; 
han og hans Rolle-get komdenJ 
denne enorme Prosit havde ndftedtH 
Bondö for M,000,000, sont de 

havde delt tsig intellem og senere 
folgt paa Mut-lebet til Priset, der 
partekede ska 83 til 96 Gents paa; 
Dollarm j 

i ·- « 

For hvetn der tkle er dkevet i 

slige Spelulattonet, et det itle let 
at bltve klng paa dtsle Pest-gespr- 
sters Affe-ten Og nsaar felv Jn- 
sterftate Gommetee Kommtqwnen 
used M cis Land-t- oevste esp- 

lyndisge lebte er l Stand til at ka- 

ttte Lys detover, ils-m Wlde san vl 
andre blive t Stand destil. 

tMen eet synes at vceve statt og 
det er, at naat Gewian og asso- 
cterede lan udstede IJetnbanebonds 

denn-bitter hemmt t 6 14 Due. 
Its- cuusmn Its-name- et hell-rede etdven 

tat-the It wende, tndnendtsr. hlsdende eser frem- 

Isdte dssmipmrto tu u Dase, euer senten- 
lssseW. M. 

efter Behag, vande deres ,,stock«, 
·som de har Luft, saa de rejfer en 

Baues Kapitalisation fra 36 til 
89 Millionek Dollars, saa er det 
let at regne ud, at Bauernes Jud- 
tcrgt ikte slan spare Reuter af den 

uhyre Kapital. Derfor er det unru- 

ligt at uedscette Priserne enten 

paa Fragt ellet Personbefordriug. 
Men vi Smaafolst lau -pa-a met-sat- 
te Side ogsaa hell let tegue ud, 
at naar slig Prisforhøjelse er mu- 

lig, og det er muligt at fælge Til- 
leegsbonds i Hundreder af Millio- 
net, saa maa Banerne lønue si-; 
storartet eller ogsaa maa Landel 
rsære fuld af ,,-fools«, fom vil ksbe 
flige Asktier. Naar sdet Spur-zä- 
maal stal afgøres, om et Jan-baue- 
lomspagni er i Stand til at neb- 
fætte sine Priser, saa stal man itle 

hasve med flydende Barbier og 
,watered stock«, aneu med reelle 
Barbier at -gøre. 

Mr. Bryan er vist ikte saa helt 
ude af Bejen, naar ban forleden 
fagde, at Harrimau havde gjort 
mere for at spre Landet frem tmod 
,,federal ownerfhip« af Jernbauerue 
end nogen andeu. Kau en Baue, 
der iløbes for 836,000,000, svare 
Reuter af 889,000,000, saa tan det 
uotl gaa au for Landet selv at 

eje sine Bauer, om det lan Tom-me i 

Besiddelse af dem til deres reelle 
Beerdi- 

Roosevelt og Nord Dakota. 

stonqresmand Gironna 

TUU under «Bifald, at 

l1.1115«31:1tnill)ave 
Prassidenten gen- 

nominekeL 

sZærteleqram til ,,Slandinaven«). 

Washington D. C» L. Markg. 

stongresrnand Grønna M. DJ 
Jnlsefqlede indtrcrngende under en 

Tale mod Shiv Sirbscdy Loven i 

Hufet Brett Theodore Roofevelt 
som det republitansie Partis Kan- 
didat til tlkrcesidentstillingen ved 

Valgene i 1908 Talen blev mod- 
taget med almindeligt Vitald i 

Hufei. 
Mr. Gvsnna mindede om, at 

Nord vDcktota havde Ret til at be- 

tragte Roofevelt fom stn Borger fta 
den Tid nenolig, da han drev en 

Rauch i den nsordvqftre Oel af 
Staten og samtidig i to Am gon- 
de Efeu-sie som Undetsheriss der. 

Nord Duskotas Belagere Inssier 
imidlettid, sagde Mr. Eis-um« ist- 
te Werth tilbage fta Det hoide 
Hug, men ssendek en kommst We- 
velt - Delegatton til Mkttonal - 

Konventionen i 1908. 

Ists t Wiss-net 
.-—j---« 

Fta Nest-rasten South Da- 
kota og tJotva bedes okn 

Megettngshjclp til at 

bkybe Jf en. 

Fra Sioux City meldes under 
1. Mai-M Fra et forenet Masse- 
msde crf Jadvaanere fra Byek paa 
Missiouriflodem indbefattende den-—- 
ne By, Bermällien, Durham-, Elt 
Point, Jefferfom Mc Coskk osg Merk- 
ling i sSyd Dakota og alle Byer i 

Nebraska mellem her sog Running 
Water, bar Deltagerne sendt Tele- 
grasm til Nebraska, South Dakota 

äog Jowaö Delegationer i Kongresss 
ssen med Bin om at faa fodeval 
fdjælp til at bryde Jsdænnntngen t 

Methoden as Vermtllton. Wertmin- 
gen (the gorge) er nu 10 Mtl lang. 

.Jsen er habet osp ttl ftsa 10 til 25 

FFod W. Oper 100 madmkmii 
III-and er isat under Band. 

Andre Jtdeemninger hat dannet 
sig fett Mist ovenfor Son Etw, og 
Moden er Um ca. 100 Fod Ifra Mc 
Coosk Late. 

2-Cent-Loven i Nebraska 

Vedtqget næsten cnstemmigt af 
begge Hufe. 

Gnvernsten vægrct sig vcd at 

undkrskcivr. 

Fredag i isidste Uge vedtog Hasel 
eftek flere frugtesløse Asnienderings- 
forsøg 2sCent-Forslaget, som del 
tom fra Jeknbanelomiteen, med 91 
Ztemmer mod 2. Zaa mangledc 
det tun Guvernøkens Underskrift 
for at blive til Lov. 

Man havde sventet, at Guvernøk 

Zheldon var færdig til at nnderslri 
De denne Lon, faa snart den var 

pas-sent i begqe Leziiglaintens Hu- 
fe. Men deri er man bleven stuffet. 

World Heralds Stass Corkespon: 
tsent flrivcr i Fredags: 

Siemninger, der varieker i Styx- 
le fra naragtig Ooerrasielfe til 

kraftig Fordøkinnelse, er lwnd der 
næilen almindeliq giver sig Udtryk 
i Dag over Rundgørelsen om, at 

Guvernør Sheldon ille vil under- 

strive 2sCentg Besteimnelfen. Om- 

lrina i KapsiiolieL i Hotelizlorrd 
dorekne, i Forretningslontorer og 
ped Telmrdene hat denne Kundjo 
relse vceret den øoerste Genitand for 
Konversationerne, og Resultatet er 

in overvældende Opinion for, at 

Nunernøren rnildcft kalt hat handlcx 
rnerilet lralh). 

Lin et Jardflælv havde ryslet 
liapitoliels Mute fønder, kunde del 
Elle hnive lseoirlet ftnrre Beitnrtelf" 
U Overmfkelke blandt anqivernc 
J-» Zindgfnnltinnærerne end denne 

lumdgørelse aiorde, som sblev nd- 
lJredl ved lkirlulalionen af Mor- 
denksladenr. 

Al Guyet-nor Sl)eldon, der er 

lsleven hilfst som en Moses, der 

fkulde lede Follet ud af den regle- 
iiske Trceldom eller fra Jernbane 
Herredømmei. at han flulde nægte 
at nnderskrive en Lon, som er des 

olmindelige Krav af enhver nas- 
bængig og fkit-tænkende Mand og 
Kvinsde og Barn i Nebraska, —- som 
vedtoges saa gvdt som enstemmägt i 
Repræsentantetnes Heis, og med tun 

fire ämosd sig i Senatet, —- som er 

lbekraelftet i Nabostaterne ved lis- 
nende handlinger ctf Folkei, —- at 
en Guvernpr vilde nægte at under- 
sirdve en suadan Lov, det er mere 

end selv de vife Lovgliveke i Vyen 
lkein falle. 

Jndtil Tidsftdsten for Guvernss 
tens Understrisft udltber pan Dus- 
dag, vil enhvet M, enhvet Ind- 
fkydeikse, fern Mond der er interes- 
lerede for at bovare det kaput-Man- 
vste Port-is og Geonge Shewons 
Stern-nd lan gsre gewende. 
blive anvendt for at fau Druck-erns- 
ten til-at undensirive Lipvem 

Man hat allerede fokhtkt sig hol 
Generaladvokaten osm Lovens Grund- 
liovsmcssigshed Og han nimm al 

Jetnbanerne l Tilfcekde af MS- 
maal like wilde have een »Ehe-nee« 
nd af en Million ttl at vinde inwd 
Loven· Og ssom Begwnjdelse peger 
han paa, .usden at gaa dybete i Sa- 
sgen, sat Baneme hat sværet imod 
Loven fra Begyndelsen af. 

Oin Guvernskens Grund for sin 
Noglelse er OMeningerne delte. Nogle 
iror hasm paa -Ordel, at hanö For- 
hold stmpelthen et i Ometensstems 
melse med band Fothold under 
Valqkointpagnem ast han not menie 
ai Passagekdestrdtsingen sInn-de re- 

duceres, men paa anden Maade end 
ved ligdftem Lovgkvning. De et 

dog ivke enlge med Guveknpren om. 
at en san-dem hokdninsg stulsde vers 

niodvendig for at være konsekvenl 
Andre bestylder dank Poe at villt 
spille Mker ved at lade Bestemmelsen 
blkve Lov uden dank Undevsirift 
san Kan, vm det stwlde gaa galt 
san ssige ,,«Det sagde jeg nok!« 

Hvad bang Motio end er, qaa 
smener man, at han itle lader sig 
tevcege en Tomme sra det Stand- 
punkt, han hat indtaget. Nebraska-Z 
Guoernør ex en af de Mænd, der 
handler langsomt og over-vejer, før 
ban handleL Han tager sin Tid, og 
en »ox goat« tunde itke faa ham til 
at stynde sig. tMen —- lig den 

Blaij Mcend — bar han taget 
Standpunkt saa holder han det. 

Stint Tyveri. 

Hvem Gerningsmanden 
er, det er endnu en 

Hemmelighed 

J fidste Uge blev der flrevet en 

bel Del om, at der var forfvund:t 
en Zum af J173,000 fra U. E. 

Einbtreasnry i Chicasgm At dennii 
Zum var foksvunden, det var man 

betr oig paa, on der bleo gjort ask 

nutliqt for at faa optlaret, hvem der 
er Gerninqgmandem men few des 

hennneliqe Politis Beftræbelser i 
san Henseende synes fruatesløse 

Ztrath bleo flere af Funktionær- 
ne Inistckntte Saa fremfattes den 

Teori, at der flet innen Penge var 

forfvunden, men Formodninaen der- 
om beroede paa en Fejl i Bøgetne. 
Men denne Teori blev fnart igen 
apqivet Lige klsoqv var man. De 
sank-take Antoriteter faldt tilbagss 
tm den Tante, at Tyverict man 

Were beqaaet af nogen af Funk- 
tionærerne, oq innen af dem gaar 
fri for Mistanke 

Der bleo oqsaa udtalt den For 
n1e11inq, at Tnoersiet var Galmands 
Verri, da de stjaalne Summer be- 
stod af Værdipaptrer, lydende paa 
saa sftore Sammet-, at intet for- 
nnftigt Mennefle kan have taget 
dem, da de umsuligt kan afscettes 
uden at vætte Mistanle 

Saa tom Politief Wiltie sfra 
Washington til Chicago for at 
Jede Ospdagolsesarbejdet Efter at 

lxave arbejdet haardt i Fredags 
fagde han, at de itke var kommet 

Hemmelighedens Løsning nærmerc 

end forhen. Han udtaslte det Haab, 
at de stulde væte i Stand til at 

klare Sagen i Lobet as en Uge, men 

widrømmede "paa ssannme Tid, at det 
4erne tunde vate et Asar, for de faar 
Tyven ,,behin«d the bats«. 

lMen en Ting føler Wiltie sig 
overbevist som: Enden vil tilsidst 
blive fanget. 

Geovge W. Fitzigekald »den as- 

sorterende Teller, fra hvig Verelse 
Pengene forfvandt, blev t Fwdags 
gjort til Genftawd for en lang Spe- 
deproces. Sisstdft tabte han Tad- 
modigheden og for lts paa en 

Asvts - Reportey søm det hemmeltge 
Politik Betsjente snvautte verge. Men 
ltge magst Hain det. haabet sen at 
san Tyvertet opklaket et ndfat t en 

ubesiemt Freier-nd 

Suestotm i Mit-tiefste. 

Fka Minneapolis berettes under 
2. dö.: Osver hele Minnesota havde 
man en «Snestvrm, som begiyndte 
Onsdag Eftevmsiddag og varede i 
to Døgm sSnefaldet var i Ihm-insg- 
byerne 135 Dom-mer; i Duluth 
14 sTommer. Andre Steder meldee 
om ligesaa stott Snefald Den tbleo 

dog itle liggende læn«ge, og Føtet 
er af den Grund alt andet end 
godt. 

iJernbanefærdslen blev itte syn- 
derlig hindret af Snestormen i 
Minnesota. Men ’t Montana var 
det werte, og derifra var Grumm- 
gangstog paa Not-them Paris-le og 
Great Northern en »De! fonsintet 

IEt Tsog var sels ITtmer fovsinstet 

Fortstelle hell-rede- pqq en Das-. 
qu sanftre set-us Qui-tue tat-lett seu- 

qenetlllmgetea alle Ipothetere, lwts Me hell-redet. 
t c. s. Ort-w- Ilavn du hvet Mite. Ide. — 

59. Kongres sluttet. 
Kongkesfens Bevilliuger. 

Minoriteten takker Viceprcsidenten 
os Sveakerem i 

iMed en ny Record for ftore Be-- 
villinger oig langt kcekkende Lsovgio- 
ning slsuttede den 59. Kongres i 
Gasar kort efter Middag. » 

,-Ship wasidy« Forflaget, som 
blev vedtaget i Hufet med en ringe 
Majoritet (155 mod 144 StemmerU 
den 1. Mai-ts, blev af Senatok" 
Gallinger, der hande- kcemspet for 
Lovens Bedtagelse i Senatet, dra- 
get til-hage, saa Modstanderne in- 
gen Anlednling fik til at bekempe 
den videre. 

sPrcesidenten var til-stede i Kapi- 
roliet og benyttede det meste af sitt 
Tid der til sat prcessentere baade af- 
gaaende og indkommende Medlemmer 
af sit Kabinset til Venner i Senatet 
oq Hufei. Afgaaende Senatorer 
modtog han, og uden Undtagelfe 
udtrykte han sin Beklagelse over, at 

disse Lovgivere stulde usdtrcede af 
Landets Tjeneste. Senator Spion- 
uer fik en færdeles varm Msodtagelsk 

IMinoriteten i baade Huset og 
Senaiet takkede Viceprwsident Fair- 
banks og Speaker Cannon for denj 

upartisie M«aade, Ihvorpaa de hasvde 
ledet Forhandlinaerne, og begge dis- 

sc holdt torte Taler, hvori de nd- 
trykte deres Tsaknemmelighed for 
Paasiønnelsen. 

Den nu afsluttede Ksongresssvwz 
lings Bevillisnsger beløber sig ialt til 
S:019,948,679.62, hvoraf de 8756,- 
f;62,674.27 er for aarlige Udgifter 
i Fistalaaret, spm endet 30· Juni 
1908. Reiten af ncevnte Sum for- 
deles swaledes: s1.2,489,685.36 til- 

uforudsete Udaifter og Underba-» 
lance fra 1907 og tidligere A·ar;; 
S1,000,000 til ·forskell.igt, faasom 
private Krav og «l!ign«ende, der er 

asutoriferet i særstilte Beflutninger, 
og 8149,996.32 til Reuter af St·ats- 
geelden og andre Taste aarlige Usdgifter. 

Denne Kongresfamling hat sat 
Record med Hensyn til swre Be- 
svillinger; Aarslbusdgettet »Kommet 

gunste ncer swp til 11 Btillivn Dollars. 

i 

Totnado i Arkansas 

Fva sSittle Rock, Art. meldes 
under 1. Marts, at en Speciel Mel- 

ding til Arkansas Demokrat fra: 
Hope meddeler, at en IdelæggeindeJ 
Totnado sent Wftenen fovud ramte 

Even Washington og næsten Ide- 
lagde den. To sNegre siges at være 

drcbtg og flete Mennestet Dom til 
Stude. 

Blandt de Idelagte Bygnisnger er 

to wirket-, den weswtetianste og 
den epifisopale, Wer Etlets 
tVaaningWus, T. H. Will-innig Ba- 
tit og ISherif Wilfons Residens. 

Senats-r Spoonet resignerer. 
En trv Tjener trækter sig 

tilbage. 

Fra Washington bereites under 
Z. Mut-ts: 

ISenator Spooner hat strevet et 

Vrev til Gujvernør Davids-on af 
Wisconsin og sendt ham sin Resig- 
nation som United States Sena- 
tor. Rdsignationen træder i Kraft 
til 1. Maj. iSenator Spioioniers 
Hensigt med at resognere blev førft 
sent i Dag Gelendt for Senatei. 
Ksundgørelsfen osm tSpoonerö Rasta- 
nation var en stor Oberrwstelfe for 
Senatet. Tit Sspøvgerne spat-er 
Senat-wen tun ast hans Vesiemsmel- 
se er ta«get, og derved er intet at for- 
anIdre. Som Grund for sin Re- 
ssigwation asngiver Spooner ret og 
sflet, at hanö nærværende »Stiwing 
trat-ver Ist-Irre sOssey end det er ret 

·for ham at bringe Han hat aldtig 

vpgioet at fortsætte sin Lovprasksis, 
og den vil han gaa tilbage til. 

Allerede i 1903 havde Spooner 
sat sig for at ncegte at modtage 
Genoulg, og dei var kun, fordi det 
usnder Omftændigheder kom til at 
staa for ham fom Pligt at spran- 

dre isin Befl«utning, at han lod sig 
ibevæge til at modtage Genvalget. 

Den 4. Marts (i Gaar) hasvde 
lSpooner tjent som Senator fra 
.Wisconsin i 16 Aur. Dei er en 

lang Tid, skriver han, for en Mand, 
lder hoersken er oillig eller financielt 
’i Stand til for bestandig at opgioe 

den, nt tage fra sin sProfessiom 
Prcelsident Roosevelt iudialer sig 

meget anerkendende om Senator 
Spornen Han siger bl. a.: »Vi 
taber en af de eonerigste, diri- 

’lom!fte, mest frygtløse og oprigtige 
«r-sse11tlige T-jenere, som denn-e Na- 
Jtion hsnr haft.« 

Sionx City, Jn. 

Ud over -Højder og Sletter 
Dei hvide Tæpspe igen er lagt; 
Her findes ej Sted eller Pletter 
Som ikke er klædt i HøjthdragL 

Ja, saadan fer det ud nu i og 
omtrjng Sioux City. For nogle 
Lage siden kunne vi næsten tro, vi 
lsar kommen ind i April, thi vi 
tunde se Folk sidde ude Paa Porchen 
og sole fig. Qg dog, dette Bejr er 

ikke det sundefie paa denne Tid af 
Aarei. 

Mrsx Fred Larsen har vceret syg 
for en 3 Uger, er dog lidt liedre nu, 
og oi haaber snart at se hende 
idlandt os Igen. 

Miss Marie Erikfen hat ogsaa 
vier-et syg en Uges Tid, det er vist 
La Grippe, lyun hat vceret angre- 
ben af. Hun er dog bedre nu, og 
oi haakor, at kyun snart vil vcere 

fuldsstcendig rast igen. 
sDet inne-T som om »-surprise Par- 

ties« og iBrylliuper gnar i Svang. 
For en Tid siden (jeg husker ikike 

Dato) blev Mr. A. Eriksen og Mifs 
Sørine Sprensen æsgteviedez del fo- 
regit i al Sti"lhed, men den Slngs 
Nsylheder spredes gerne hurtig, saa 
og«saa her, og de unge fik travlt med 
at indsaimle til en Brudegave, som 
de overrswsiede dem med. Til Lytlel 

sDen 24. Feb. sblev M. J. IMM- 
fon ftia Moovlyead, Ja. og Miss 
sGrethe Lauvfen cegteviedr. Denne 
Handliwg foregils lige efter Ovi- 
smesfegsudötjenestem og de fler as 

-!Forsa-mlinsgen ovewærede Vielfem 
Vryllwpet ftp-d hos Mr. Oclfens og 
foruden Fasmsiliens Medic-mutet og 
Basler Land med Familie var Inn 
suwge Piger indbudnr. Det, unge 
Par crfrejste Dagen sfter til dered 
nye Hjem i Moorlhewd Ja. Bed- 
blsiv at Mindre paa» Herrens« Bei- 
soms J hast begvndt san M Der- 
sreniz Vellsignekfe lyoile over eder. Tit 
«Lyskke! 

Den 27. Febr. holdt Mr. L. 
Christensen og Misö Anna Gad- 
fredsen deres Bryllup i Brwdens 
them 4 Mit fra Sevgeanits Musi- 
IJa. En Del her fra Byen var i 
den Anledning fu«-get denkb- Det 
unge Par reiste til deres nye Hjem 
den 1. Marks. Vi ønkster til LWeL 

·Ungdomsforen-inigen hat befliuttet 
at afholde et state Ungdomdmsde 
i Dagene M.—-·14zg» April, hoottil 
Venner bewed shjerteligt indbnydeQ 
Tiltejtsensde bedes melde fig til Pa- 

dstok Luni-d, Ins-TM Str» sp- 
lden 7. April. Dom osg M til Bel- 

Mignelse sog bliiv velvfigmt 
Bi· hat .i denn-e Tid Imsteprædii 

slen hver Torödag Aften over Mo 
thidekfeMstorie. «" Hvot stor en 

erigihed bar Jesus Mc hist ot 

her; han lob- stg staa, Unde, Ve- 

rfspotsteö og Mhaanes sfsot vor SEND- 
bog tilsidst dtde hcm set at vi, sag 
.»man«ge, sont ttior paa« hom, Mele- Vc « 


