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Vort Lands kirkesprog. 

Om og flrsindstyve Procent talet 
ndelukkeude Engelfk. 

Wa"rijngton, T. C., 11. Juni. —- 

Det engelske Sprog var i 1906 181,- 
39x5 religiøse Organisationers ellet 
23,s'-1L-.267 Flirkemedlemmers ude- 
Und-noc- Kirkesnrog. Naooorten er 

udsardcjdet under Statistik-Chef« 
ch S. Hunts Ooeropsyn og er nu 

under Trykning i Washington 
dslamssorten viscr videre, at der 

brnatå Engelsk Ved Siden af from- 
medrs Eprog i 7,9()6 Qmanisationer 
ncvd c-: Nedlemsantal af 3,371,628. 
Der Hugo-s dorimod udclnkkcnde 
fremttsiis Surog ned Gndstjcnesternc 
let :!!Lc«k-:"(-ntsanml as 5,022,(301 eller 
i ji«-.i.88 Organisationer mcd et jam- 
i 7.« Pksoccnt as Organisationcrne oa 

5 Procent as Mtsdlemstallet eller 
G skxsocent as det antagelige Jndbygs 
gern-dies i 1906. 

«F-.«-If(:ckllink1en i 1906 var den 
foritc i lnnlken man forkonte at faa; 
en Entstwndig Napport fra de for- 
fkelljsc religiosk Vesondelier med 
Heu-bis til der Eisrog, der bruges 
ved Essxdstjenesten 

Tot sigcs i næwasrende Rapport, 
at Amt-Hm as Organisationen fom 
bar Ic·dberettet, er 204268 eller 
96.2 Procent a7 det ifnldc Anthl For 
en im Des as dercs Vcdkonnnende, 
fom tffc worein-, anzmaende lwads 
Somit der bringe-T anser man det for 
gi11c:, ci! de brnner Engelsl, faa Nap- 
portcx angaaendcs Zpkoget man be- 
traausg som tilnasrtnelfcsvis korrekt· 

Med Henfyn til de Organisatio- 
ner, Inn bruqu fremmede Spwg 
paapcacs, at da omkring 2,00(),000 
Jnnnqunten Tom bruqer fremmed 
Spron» anlnm til Ti- Forcsnede Sta- 
ter i Ums-) on Inmi, faa er det ind- 
l115c1·dr, at Vrnncsn af Engels-f nor 
but-Rats Frotnflridt blandt de ind- 
!n111d:cd(s. Tag bennvrker Rsanporten 
ogsaa at lanntfra alle de indoandre· 
de sinnt-r sig til Kitken 

Vlandt Lnkheranekne er der 7,242 
Organisation-er med et Medlemstal 
as 1,227,981, som udelukkende bru- 
ger frrmmed Sprog. J den romersks 
katolsfe Kirke er der 2,176 Organi. 
fatiomsr med et Medlemstal af 3,- 
064,—134’-; i M. E. Kirken 1,228 Or- 
annifanonek med 84,530 Medlems 
mer oq i den tyske evangelisie Sy- 
node sipr Organisationer med 201,- 
137 Medlommer, ssom druger fremd- 
med Spros. 

Tat nennen-strittige Medlemsantal 
i Organisationer ellek Menigheder, 
sont bruger ndelukfende fremmed 
Spros, er mindre end i den« der 

bruger baade engelfk og sfremmede 
Sproa nndtagen i den latolske Kir- 
ke. innerer raxwortercs noale meget 
store Mcmägl)eder. En fransk Menigsl bcd fsxsarisln i California opgiver 
6,80() MedleInmek, og en italienis- 
portugssiss Menigshed riwportcrer 
8,075 Medlocmnexc J Illinois hat 
32 poljle Menigbeder gennemsnitlia 
3,823 Medleimner hoer. og 9 boh· 
mifke Wenig-oder hat gennemsnitlig 
ZEISS-i Medlemmer Hoch 

Der raworteres ialt « forfsellige 
kaog. Der er den to wf disse, as- hvilke ket bona-ones »du-Mk, et ans . 

det .,Ekandinavist«, sont Inaa den-! 
ftteT det fttlte under Teils det an- 

det under eet sl de Empfind-Mc 
chgLIitn over Qkogm inde- 
holdek fort-dis- de M 

ein-Nil 
l 
l 
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sie Ores. erst-ist« arm-umsi. Uns- 
lkfb Cis-IM- Mle Mvtisip Wit, 
monteneqkanfb vondlfc o- yiddist 

JMIO Mem toter 77 »Das 
umringen-us- tyft W III-Ist II 
somit osa 19 Sanft 

I Rom vMM Mitten den Ost-« 
qui-ist ZEIT-tot Jena« til en M 
m sit fin- 

Fra Nicszraguas 
SIagmark. 

Sea11e, Wash» U. Juni. Chri- 
stian Zaud, en Holskoleeiev Her «fra 
Byen, sont har Ober-stracks i Jnjurs 
genternes Arme i Nicaragua, og 
srm har Koinnmndoen over Eitrai 
das Livgarde, bar skrcuct et Brcv 
til sin Mo’r, book-i imn form-lied- 
om Kaptajn Rossi-? Tod i Zisagcst 
ned La Eies-da Fasitning. Kaptajn 
Nofs imrtc bit-Innre i Miiwaukee, 
Wis. Da Jnfnrgenternes Stillinger 
blev besticht uf kiiegcritmens Trop- 
per, beflnttcde Oberst Sand at gøre 
et Angrcb paa Fjenden med sit Jn- 
fanicriregiment oq en Trde Kaoales 
rifoldater. 

»Vi ventede en ictføbt Zejr,« 
ifriver inm, »Im-n oi bit-U bitten 
fkufietx thi de havde befæstet deres 
Itillinge1«. Fjenden, ioni icm godt 
ikjnlt i Sinne-grimme imde dess- 
uden 3———100 Mund flere end vi, 
Vi ftorniede dseres Finstningsværker 
tre Gange, men vi blev hver Gang 
ilaaet tilbnge med store Tab. 

Det indrømincs fm alle Gold at 

have vceret det blodigite Siag under 
hele Krigem naar man tager Heusin 
til de smcm Twpspeityrken der tog 
Dei i Kampen pasa begge Sider: vi 
havde kun 600 Mond mod Fjendens 
I,000. Min Von Ross- var Singets 
Heit. Hon gik i Spidfen for sit Kom- 
pagni Hundert Stormlskbene, indtil 
than faldt. Jeg hqr hsng Rfevolver 
og Hat sg sog vil IQZTPIJFIETZTHAUS 
Mo’r i Milwaukee. Efter at vi band-e 
ifaaet disse Leeres-enge lod vi Fjens 
den være i Fried, og vi gik ticbage til 
vore Stillinger lidt klogere end ist« 

Jndvandringen 
til Australien 

De danfke lldvandterr. 

Den anstraljke thsunion jener 
Pan enhoer Munde at hindre den 

gnle Jndvnndrinq Der vedtages 
Fovbnd paa For·bnd, og man Mr den 

gule Befolkning spann-en for Til- 
ucerelsen san vanflelin sum muligt. 
Formaalet hermed er ikke «blot at 
bevare Ardejdsmarkedet for den 

hvide Rate-, nten tillige at nfoærge 
en gul Erobring ved Zværd Siden 
den Hstnsintijke Krig frygter Austra- 
lien for at sblive opslugt as de gran- 
digie Jawnem naar de har fordøjet 
Mandichjurlet, lan Turen let komme 
til den stoke Ø, der ek velegnet til 
japansk Kolonisntion Dei-for trceffer 
Unionen energiskc Forsvnrsfomns 
stnltninaer, skonomifk som milltcert. 

Samtidig begnnstiger man den 
bvide Jndvandring i den ftørft mns 

liae ltdlftræknimL Regeringerne gaar 
endo] san vidt, at den Elwlde Wes-foll- 
ning bar fundet det fornsdent at 
mabe Vogt i Genau-. Tet er TM 
længe siden, at det danjke Udenrigds 
ministerium advarede mod for ftærk 
Udvandring til Australien OgSkani 
dinaverne iAnMralien bolder i den- 
ne Tld Msdek for at kaoteftere mod 
den Monde, hvorpaa den nnstrallke 
Indvandringsliqn avbejder for at 
lokke Falk fta de flandincwiske Lande 
til « Australien 

Rocfeveltö Tale i Cuüd Hall, Lon- 
don, twori han arger-ehe strengere 
Rein-W i Æawtem menes at have 
lebet til Udnafvnelfe us Sie Char- 
cei dar-Dinge til Meeren i Indien. 
Bat-ding- crnies fom en Maul-, der 
tror me at tmme Mast, ca han vil 
udsn Brit-! Ma- en forskellig poli- 
M fr- den« Tom Lord Tatze-r Lord 
Nimo os- sndre Jener- Links-age- 
Mr Mit 
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Blandede Mcddelelser. 

Fm Aurora og Two Hat-bors, 
Minn» meldes alter i Lørdags om 

ndelceggende Skoribrande Mange 
Bygninger er nedbroendt, og flere 
Beboere bar mistet salt nden det, de 
gik on ftod i. 

Councilntasndene i Helena, Mont« 
trnes nted Arrest, sbeslyldte for at 

have vift Forngt for Distriktsretten 
Sagen dreier jin om Genindscettelse 
og Vemling af en Politilaptath 
lwem Distriktsretten mcner at nære 

i sin Ret. 

l 
l 
l 

IOLSO Prcefter under »Bist 
F.n«ley, New York, hat« af 
Fiærlinlyed til Bisloppen for- 
pligtet siq til at betale PROme til 
Llfbctnling nf Rscvldcn spaa St. Pa- 

»t1-ik-5 Kntedml Der llefters PTOCLWO 
JGasld paa quni11g, de 8500,000 er 

Unlletede fubfkriberet 

; J en Kanw mellem Jndianere og 

fMekikanere i Lørdags maatte Judi- 
Hmerne bnkke under, og Mekikunerne 
ldrev dem til Vieraene. soa det ban- 
bes, at Opftanden er Walt. Der 
dræbtes 30 Merilanere, on India- 
nerne elflerlod mange døde Pan Flag- 
marken 

« 

For en Tid jidsen oed en anllens 
bemer Banket i Veaver City lnwde 
Vrynn sendt et Brev til Mødetszs For- 
nmnd for at dct skulde oplæsesz for 
de forsamlede, men det blev jkke op-« 
let-in Lignende ffete atter i Tor-Ists 
Aste-Z i Kentucky, hvor den demokra- 

tiskc Ztatskontite var samlet Bryan 
havde jendt Vrev til Mr. E. C. 

Enrrig, men Vrcvet Ellen fortiet. Det 
ser nd, soim Bryan Stierne dnler· 

Eiter 15 Maaneders Immer-elfe- 
11 of dem i den afrikanfke Junglc 
og Restisn spaa en Runde i nordre Af- 
rika og Europa, er forrige Ptændeut 
Noofevelt nu «paa Vej tilbage til 
Amerika. J Fredags forlod han Eng- 
land, fejlende ud fra Norkhamipton 
med Kaiserin Viktoria, og den 17. 
ds. ventes han til New York. End 
We paa Vandet kan han vasre i Ro. 
To Fiontinenter hold-er Fovbindelse 
med bat-c ved traadløs Telegraf, 
faa han bar travlt med at modtage 
Telegrammer og dkktere Dom-. — 

Politiet i New York vil med stopfte 
Aarvaagenhed og Omibu førge for 
Roofevelts Sikkesbed ved Landstiqs 
ningm 

J en Tale i RoojeveltiKlubbcn i 
St. Paul, Minn» i Lsrdags Aftcs 
fasde Gifford Pinchot bl. a·: 

»E« Follereprceientnnh som bas- 
rer de Specielle Jnteresserö Hemmt 
er naaet til Banden Hatt kan ikke 
syncke dybere.« 

»Fall« i de Forenede Statek for- 
drer en ny Behandling og en ret- 

liniet Bebandling.« 
»Mutter-: ved eswert Pein-cer- 

valg og ander Vqlq fkulde verte: Jn- 
gen Jmekesiernes Leinwand bot-ever 
at met-de ji« 

Amomen mellem Fokreminq oq 
Pesle ek den fakligtte Tinq i vort 

politistr Liv. Dei er Sturme-L fom 
vi man deckt-» 

»Id- Dekielle Innre-see man holde 
Ha ude a! vor somit eilest vil des 
auserskonske Falk dkive dem nd as 
Fortetnfnkj.« 

1 
Jorden rundt. 

T 

V London var der forleden nd- 

ftiuei en fort KanariefugL der ko-" 
stede en Bagatel as 27,000 Kr. 

Te esttdsiske Guoernemenler Mjnsk, 
Cher70n, Tschernigow sog Tnjeprs 
Bredoerne fra Lojen til Eberson er 

erthasrede for kolemfminede 
. 

X 

.-. Eurembnrg sagte en Leerer med 
en Tel Børn under et Tot-denvejr 
Ly under er Tra-. Lynet flog ned, 
drasbte 3 Born og krwstede Lærerenz 
on 22 Vorn demF tre liusjifarligtl 

Internationalt Fioindestcevne —- 

Ezsckbolnu 27. Maj. Jfølge »Du l gen-Ei Nobel-er« vil der nieste Zum-. 
mer sbline Afboldt en international 
Kinndekongres samt et internatio- 
nalt KUindeforeningsftasvne i Stock- 
sholm. 

l 
( 

steifer Wklbekms Nok·ges1«ej!·e.— 
Christianim AS. Maj· Jføkge »Ak- 
ten·po»ften«' oil Kejfer Wilhelm ogsaa 
i Sommer foretage sin sceduanlige 
Norgesrejfe lcdan afrejsek fra Kielq 
den -l. Juli og bliver antagelig her-· 
opne en 8——l Ugers Tid. 

» 
Verdens oeldste Ægtepar lever i 

zFlorence i Californien Han er 110 

ALTE-US hun 107 Aar, og de bar 
Iværet gift i 90 Aas-. De bar haft 

10 Vorn, men demf lever kun det 
eue: en ærvasrdig Olding paa 
85 Aar. 

. 

J Gunemementex Jekaterinoslow,’ 
Russland, bar Bønder ntiskmndlet et» 
Par Heftetyve spaa den ifrygteligsste 
Monde. Den ene blev med brwfkede 
Arme og Ven kostet i en Grav, og 
den andeu· blev skalperet og 
slaaet leoende. 

J«lcknde1·ne ittdbsyrdses. London, 
27. Ms.1j. J ilkewnmrket i Grevskabet 

Stolz Brand-Ulykke. 
Tre og tyve Menttefker brckttdt inde 

Scottle,V.k15l)., 11. Juni. —- 23 

Mennefker oides at oasre otnkonnte, 
og Ejendontmc til en Vasrdi of Isl» 
l)()0,«00(l er bit-von øoelagt oeo Jlds 
lus, sont rast-de i Byenss Midte tid- 

lig i Dag. Jloen ottdagcdcsz tot-: ef- 
ter Midnot on raseoe i flete Tinth 
M. s; om Morgenen ntente tnan til 
Tsels at sttave den under Kontrol, 
nten en stio Vino sonsteoe til Flam- 
ttterne. fotn end-un rafede voldfontt. 
— De 23 Munnesfeo sont meldes at 

oære omkonnte, tut-nein at have sun- 
Det Tode-n, da Jlden odelagde en 

Nackte Logiltuse. En Politilbetjent 
Tom gik iacnnetn Tistrittet, stmkå 
ofter at Jloen oar uobtudt sttgde 
at sdek var innen Tid for de loges 
Ende i dette DRtrtkt til at undflrt 
soa hatt trot, at de alle er bmndt 
inde. 

Jlden ftartede oed Midnntsstid i 
et »wttroltont"e«. ozt on ftin Besten- 
nind drov Flammeme from med 
nted ulmaqclia Httrtialnso Dct fle- 
ste Mike i Nest-heben vor daarlitte 
Trtsbvmtinaen satt Jlden btedto W 
nassen sont cn Vrmiebrattn Politi- 
tstut-fett bat-de onttmn not at got-e 
cned at holde sitt lot-an Flantmcknr 
oa var-re Fell nd n- dc tsntsdr 
ist-sb. 

cn Attittingdnmfkine blas onl- 

stivet as Nummer-m Sitzt dem ttr 

Meiste nntam lloate Tto den. ti- 
Ttgtt Ttlssuttt izn Banns-nd Tot-n 
tMens- Foldt kunnten- .-a de konnex 
end-m 

sCork kom det i Gaar til et Sam- 
lmenstød melleni Redmotids og O’· 

iBriens Tilhængere Flete Hufe de- 

;moleredes, og Politiet, der var ude 
Jaf Stand til at holde Orden, gav 
rfluttelig Jld oaa llroitifterne 1 

Person« drcelztes. 

! Streifetumulter i Frankrig. 300 

kitrikende Arbejdere fra Ztensbrudes 
ne ved Mery fnr Tiie trængte i 

«"Tir—5dags3 med Kvindei og Børn 
ind paa den derværende Banegaard 
og staniede et nted Sten belæsset 
Tag ved sat kaste sig paa Zkinnerne 
ioran det. Te ødelngde derpaa en 

Tel Mnikiner j Stensbrudeiie og« 
tilbmgte Ratten under Jernbanes 
vognene, efter at de hsavde revet 
en Mcennde Ein-Her op og lcwet 
Baal ai dem ior at varme sig. 

I 

Koindevalnretten i Norge Chri- 
stiania, 27. Maj. Lagtinget ihar i 
Akten med 21 Etemnier mod 7 vedi 

mai-r Odelstingets Beilutning om 

almindelig komnnmnl Stemmeret 
for Knindeix Dereiter Vedtoges det 

enstennnigt at o:1ei«5ende Looen til 
Kongen til Sanktion. 

I 

Dømte Novmordere. Paris, 27. 

Maj. Ksrigsretten bar affagt Dom 
over de to Soldater Grady og Mi- 
chel, der den 15. December i Fjot 
Ded, Brunin i et Jernbanetog ihaode 
niyrdet og ndplyndret en Enkefru 
Gouin. Grady dømtes til Toden 
og Michel til 20 Aar-S Tvangsa 

»bejde. 

Finlands Landdags Petition til; 
Ckaren Jndholdet wf Landdagens’ 
Petion otn Krænkelien ai de finike 
Grundlooe refererer de russiike 
Blade sauledes: 

Landagen Ehe-miser til. at der 
ved der russsiike Ministerraads Jnds 
blnnding i Finlandsfi Anliggender 
baade jnridiik og praktifk er tfrem i 
tmadt en Rcekke FejL fordi Be-; 
slntningerne er bleven taget nf Ver-i 
inner, der ikte lnir nocht Mitwde 
til finfke For-how ; 

J- de iidite 25 Aar bar Land-! 
dagsen med Reqeringens MedvirkU 
ninq iamlet Store Summen der var-H 
the-regnet til knltnrelle Forinaal og« 
sont nn, uden at Landdagen er blei! 
ven stimmt uden videre er bleven 
ovetsquet Rigsfinansinininteriet 

De nye Lovforflag kan derfor ikke 
genniemføre3, jelv om Russland-J loo- 

nivende Jnstitntioner vedtaqer dem 

o,1 Kejseren innktionerer dem. 
Det finike Fk-1k.vil ikte Unerfende 

Love, der er gennemføtt ved en 

Krænkelfe af dets Grundlove. 
Finland bar aldriq stiller Krav 

otn en egen Udenrigsnolitik og bar 
heller aldrig lagt Hindrinaer i 

»'Veien for Forboldsreqler. der veds 

»unter Nigets Forivarsvæfen 
; Endelig ndtales der i Petitionen 
HØniket om, at Kseiieren oil lade Fin- 
Ilands Grundlove oedblive at være 

qældende og atter onlnrve alt, lwad 
der indebolder en Krænkelie wf dem. 

O 

KreiasSpergsmaalet Berlin, 26. 
»Min. Til »Vosi. Zeit« incldes ira 
Kreta. at man der bar beayndt at 

Demut-ne Folket. Den nne Irr-minds- 

,regerinn under Venizelos bar er 

sklæret ikke under nagen Vetingelfe 
at ville stimme fine stdste Benut- 
ninger. Det er dens Herr-list at ien- 
de en Demnmtion mit 10 Mond til 

lEurom ior over For Kabisietterne. 
Politikerc on Binde at Horklake at 
der ikke san lionmdres nonet i de 
inldbkagte Delphine-minnen Des- 
nden manan den Free-müsse Re- 
qerinn nn at jibtgde enbvek For- 
Hindetic mod Itzt-Hei on at items 
satte Boot-en on ten-L ver Inn min 
de inn Fotdginbklxen med Tut-set 

Iåå »Bei-:- Zett.« totean 
fri- Asdent 

Man unser det her for fandsyni 
ligt, at Garantimagterne, inden de 

stager Bejlutning om Løsningen af 
EKretasSspørgsmaaleh ’vil til-stille 
Fden kretensifke Regering et Slags 
sllltimatnnh i hvilket de vil meddes 
le, hvilke Forholdsregler de agter at 
tage, dersom Kretenserne ikke lader 
de tyrtsjske Teputerede ssaa Adgang 
til at aUægge Eden i Nationalfors 
smnlingen Man antage1«, at bvcrs 
ken nogcn græTk Prins eller nagen 
grwfk Parlamentariker vil overtage 
Stillingcn sont Overkonnnissær paa 
Kreta. Zaimis har bestemt erklcereh 
at hsan ikke mere vil vendc tilbage 
til Len. 

. 

London, 27. Maj. Eiter Forlys 
dende gaar Garantimagternes Birk- 
somhed for Liebljkket hooedfagelig 
ud pack at træffe en Ordning, hour- 
ved det geres de mubamedanske Te- 
pnterede mnligt at være Medlemmer 
af den kretensiske Idationalforsams 
lim. Endvidere gaar Beftræbelfers 
ne ud paa at genoprette den Til- 
staud, der bcsftod til 1908, og gen- 
indsætte Zaimis fom Overkommisq 
jcelI 

i 

KonstantinoneL 27. Maj. Krebse, 
der ftnar den tyriifke Regering nær, 

erkla!rer, at Pol-ten ved Forbandljn 
gerne om en definitiv Qrdning a-f 
Fokslwldene paa Kreta indtager del 
Standpunkt, at den vil akceptere 
Udnxsnnclfon af enhver Person, selv 
en .«ih·etenser, tilchesf for den auto- 

nome kretensijke Regering, msen der- 
imod ikke en Grceker fra -Kongerjget. 
J tyrfifke Kredse Venter msan ijvkigt 
ikke en hurtig Asslntning wf For- 
!)-.1ndlingcrne. 

Berlin, 27. Maj. Til »Vos1·.322:.« 
relearaferes fra Athen: J Anledning 
as KretaSpømsmaalet har tilfspids 
5etssiq, vjl der i nceste Uge, kmis 
ifkc Anna Gcom forinden er vendt 
hfe1n, Mir-e fort Forslmndlinaer mel 
jun Noneritmen og Partiførerne. Ia 
Den offentlige Mening forlanger 
en merk- aftiu Osptrwden af Roger-in- 
nen. incn da dmznc ikke vil overtage 
Ilnsxnrct Insrfokz er Tnnken out Tan- 
nean ckf or ononlitionssminifterinm 
Infkct sp. 

Estcr lldmlclfcr fm -.sZo-fk!·edse 
unser nmn det netop paa Grund af 
KremiSpørgsmwalet for heldigt. 
at Kongen endnu i nogen Tid bliver 
i lldlandet. De oprørske Dele af 
Hæren svarer dertii. at thvis Kongen 
ikke kun fna løst skretaiSpørgssmaai 
let efter Grcekerncs Onfke, maa han 
bellere med der famtnc blive for 
ftedse i lldlande:. 

I 

Berlin, 28. Maj. Til »Was-s- 
Zeit.« telegrwferes fra Arhem Den 
kretensiske Regcring ftaar energisk 
Haft paa der Standpunkt, at et 

Sanmrbejde mellem Kriisme og Mu- 
hamedanqre j den kretensfifke Na- 
tionalfokfmnling er unmligt, daMui 
bamedanerne i Aabningsmsdet fkke 
lod 5«g Its-je»111ed at protefteke mod 
den i Aar-et 1908 csf de kristne Kre- 
tenTere vroklamerede Forecring med 
erkenmnd, men gjorde Fordring 
Paa. at Tyrkiet skulde have den 
saktifke Overbsjsbed over Øm Der 
vilde der-for kun qipima stadiqc Kon- 

Clikter og Uroåjgbcder i Nationij- 
Sortmnlingem Twis man gav Mut-a- 
medaneme Isan vertil. W- 
Tmccs vil Mc ovfytdts Garantimasis 
ternes Kran. Dsc vil dwrken Inst 
änd paa at san Jus-un til Min- 
mizswr cllek leide sig matvince no- 

aen anden Ovtkkomnsidfsk III-II 
Ist-statist- meu M sic. Winke fsk 

kBiekgene W- Zhgskne oif In- 
ldmde stka WHIWM sei 
Imii spu- va gis-ki- See-m ; 
spi- des-Wy- dc M 
at bunt Kuh-Ist til sen H M 
Miser- vil AUTOR-use 
M ste- tit it M M 


