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Naat Laterne hear-endet sig til Fett, da 
sverteter tBladet, enten for at tsbe hoc dem 
eller for at M Oplysningec om det over-te- 

nde, bedei de altid Anme, at de saa Aver- 
ttiiementet i dem Blut-. Der vu viere til 

gensidig Nym. 

En ,,Tidens «etztdc. « 

Efter et Foredrag af Lic. H. U s s- 

Er Det en Missiongtid hvori vI le: 
Ver? Rogle mener, at vi lever i en 

ftor Missionstid, andre regnet det, der 
finde-J af Mission, for smaa og tande- 

lige Begyndelser. 
Grundwig troede iste, at hans Tit 

var en Missionstid og der var maafte 
nogen Ret deri, men siden bans Dage 
er der runden et Spand as Tage, oo 

der er Mulighed for at ban nu vildsi 
have set anderledes paa denne Sog. 

J bibelst Betydning forstaar vi ver 
Tidens Fylde det Øjeblit, da Lriftus 
fødtes, men dette Udtryt brusges ogsac 
i afledet Betydning baade for det en: 

kelte Menneste og større Kredse af saai 
danne. 

Det stimme gentager sig i Kirkens 
og Missionens Historie, efterhaander 
som Guds Rin strider frem fra Land 
til Land. Og idet vi laster et Blil 
tilbage, lcegger vi Merke til tre starre 
Afsnit, Oldtiden, Middelalderen og 
den nyerc Tib, da ligesom »Tian 
Fylde« faa at sige oprnndt for nye 
Folt. 

Tidens Fylde er stedse tydelig at 
kende paa die ydre og indre Forderedel- 
set for at drage nve Fsl indenfor 
Guds Rige; dette fer vi bver Gang 
nye Folt føres ind i GudH Rige. 

Taler-en paaviste ved nckrmete at 
gøre Rede for de indre Forberedelser 
iblandt de FOU, der i Oldtiden drogeå 
over mod Kriftendommem hvorledes 
die-se dog itte berettiger os til at nære 

den saakaldte »Missionsromantit«· 
som hat qjort itte saa liden Stabe 
Naar Græterne havde et Alter for en 

utendt Gud, betod diet ikke, at de sagte 
denne utendte Gud, men at de var 

bange for at forglemme en Gad, der 
muligvis kunde hjælpe, hvor de andre 
itke lande. 

Der Watte en dybere Syndsbwidsi- 
hed til, og den virkedes sprst ved Guds 
Ords Fortyndelfe. 

Gud hat gennem Reformationen be- 
eedt sig et nyt Folt, men marketigt not 
var det Katolikkerne, der gjorde de stor( 
Opdagelser, saa Protestanterne ill( 
havde Adgasng til Hedningelandene. 
Tillige havde heller itte Reformatorer- 
ne ret Øje for Hedningernissivnek 

her-til maa siges, at- den evangeliste 
sitt-e sittert flet ikke var moden til at 
dtive Mission i set state nd over Ihr- 
den. 

Bed Opdagelserne oplodes en nt 
Bett-en for den katolste Mission, men 
det var da ikle Tidens Fylde for Ded- 
ningefoltene i Amerika, Jndtsen oe 
Kinn i de state Opdagelserz Tib. De 
m senete sann uimodtagelige for ke- 

ligiss Paavitkning. 
Hedningetny der nu tun deles i Ra- 

turs og Kultnefolh synes nu at vært 
i en Spags Stilstand, saa de itte feli- 
ins komme i Wegele der man sie et 

set-sing use-fu« hvii diise Fell at- 
ist Ist In en Fee-näh 
M set-sing lagde Gnd first ·· 

»Mit M de Ist-Mc Fell t dei 16. 
js IT. Wild-rede. Wen Mit-Meis- 
M Qttd M fpt tvsgt its-U M 

Dette tcm ikke vcete andet end Guds 
Finger, »Tian Fylde«, der begyndek 
at oprinde. 

Og nu scetter de proteftantisle Na- 
tionet sig fast i Hedningelandene, san- 
ledes er Afriia ftyttet ud mellem de 
eukopckifte Magter. 

Jngen tan nu nægte, at Verden er 

lutket nd og at Gud hat legt en vældig 
lOpqave for sit Folkg Fødder: det er nu 

»Tidens Fylde«, da Evangeliet flal 
fortnndes for Hedningerne. 

Stodet er kommt-L og det lan Hed- 
ningeverdenen itte modstan. 

Man man ocere blind, lwis man itte 
Vil indrømme, at det er Tidens Fnlde 
ud over den qanfle Jord. 

Lg er det Tideng Fylde, san er det 
kgina Missionstid 

Til »Danskcren«s Læserc. 
Da jeg i Nov. var pan Reife fra Da- 

kota til mit Hjem her i Bt)en, opholdt 
jeg mig et Pat Dinge hos Pastor Dam-- 
stov i Sioux City ved et Mistwag- 
møde. Vi havde foruden det kceke 
Guds Ord, som dlev lagt oS alvorligl 
Pan Hierte, ogiaa Samtalemødr. Som 
Emne hat-de vi diese Ord: »Vinding 
eller Tad«. Jeg vilde gerne udtale 
mig om dette Emne, men jeg bar det 
fis-m en troende Mand i Wisner sagde 
Ved et Samtalemsde: ,,Jeg lan ilte 
rkt forme mine Tanter i Ord«, det er 

noget lettere for mig at strive dem ap 
vaa PopireL 

»Vinding og Tal-". Disfe to Ord 
er af stor Betydning for os. Jeg me- 

ner i nandelig Fotitand som er de 
bpjefte Goden For dem iblandt os, 
lom er omvendte og iroende Menne- 
ster, er der noget at tabe for os? Dette 
Spørgsmaal er næppe nogle blandt 
Guds Born blinde for, men alligevel 
gælder det ber, at have et tlart Snn, 
og for at have dette er det vist bedft for 
os at dede of Hieriet vedboldende om 

en starre Fylde i note Hierter af den 
Helligacmd, et vi ved dette Lys maa 

vejledes i al Sandlxd da vil vi ogsaa 
se dndere og llarere ind i vore egne 
Hierin, og se meget daarligt, som vi 
itte for lunde ie. Men tillige se dy- 
bere ind i Gudg og vor Frelsers ftore 
Kerligbed til Syndere igennem det 
tcere Guds Ord. Dette er Vinding, 
verfom Herren derigennem faar dort 
hele Hier-te, at Frelleren fom hat tobt 
oå til Gud med sit stoee Forsoning5- 
Oster, at di flal vcere hans Ejendom; 
at han mere bliver vort et og alt. Da 
lese-Z di mere fra disse Boand, fom 
ellers binder os saa fast til denne 
Verdens Goder. 

Vi Ringen »Jesus dar mit Hinte, 
ng Hiertet deles ej." Dei er da bleven 
en Hiertesaa for ns at lere i Samfund 
med vor Fig-lieh di bat den Erfaring 
at al Saft ogi Kraft bar di of ham, 
skm er Vintrcretx om vi vil viere Grene 
mit denne Stamme. san maa di dlive 
ried at dære fast fotbundne med ha«m. 
Dei er Vinding. 

Derimod er det Tab for vg, ja, et 
forsærdeligt Tab. naar vi bliver mere 

og met-e efterladende i Bannen og Or- 
dets Her-Ilse. Man fsfet sig lidt efter 
lidt, mere efter denne Verden; Kpdet 
faar mere Randekum man fsjer dets 
Lnftee mete. alligevel mener man at 
vor-re en Krilten, sssnt man ingen Kamp 
har. 

At gaa saa fri 
paa Himlens Sti, 
og ille vilde bange, 
det er idel Hytleri. 
Sitteehedens Taage. 

Broderfen stger i et andet Vers: 

At den forbandet Sitterhed 
er bleven mig den Slange, 
som gpr os Livfens Vej san bred, 
og har forfsrt faa mange. 
Den Tid maa reifes op igen, 
sont ee sag plat forsodet. 
Gudg Leere Sen, min Sjceleven, 
steil knuse Slangens hoved 
Hvad er nu Vinding og Tab for de 

uhyre mange statle uomvendte Men- 
nesiee, fom gaar udekymrede hen i den- 

» 
ne Berden for deres Sjcels Falle 

s Raar man nu spstgen tan saadanne 
miß-e nogetZ tunde der lau ille spani- 
De hat ja tkte noget at mitte. Jo, de 
lau mistr meget, hver Nasdens Dag, 
sont saadaane ladet gaa ubenyttet hori, 

E er et stort Tab; thi naar faa den soft- 
baee Nachens Tid er udlsben abe- 

Tuyttehdaetdetjoetuhyresah Eu 
Million-er gar gerne at tin sting set 
en Acad-usw Om socdatme vtlde 

List-g Wdeotbedeci Dis-M om 

den Nisus-te og rat-sage t Sud- 
Otd used stu, da et der Bindi-is 
Miso fee fanden-. 
M dreiseitig Ville- og gledelis 

IRS-»sei- um«-v- 

Schien-Sagen historier 
Grundlag. 

—- 

Wafhington, Tec. 15. —- Foruden 
de allerede fidite Gang meddelte Reis- 
tendeiser i Schien Zagen, ital vi her 
meddele Retienis Enn Nu Sagen-:- 
Kendsgerninnkr. tmiitet nitid vil have 
en ftckrl Interesse for den sunde histo- 
tisie Bedømmeife as Heiten fta Sant- 
iago og de vorige Forholtx som ans- 

gaar hans Tmnfæidelfe. 
Fakto: »Den findende Esiad:e, 

befinaende of Brodtinn'«, »Mossachu: 
fettg' ,,Tean« dg ,,Zcorpion,« under 
ttommando af Koinmandor W. S. 
Schien nfgit fra Ren Wæft Kloiien 8 

Morgen den liide Mai 1898 med Or- 
dre fra Titarinieniinisteriet og fta 
den nordatlantiste Eiindres Oberst- 
tommanderendse til med stskst mung 
Huetigned at gaa til Kyiten af Cikns 
fliegos for at inne Fjenden ud Tor 
ncednte Hann, hvis det var muligt, el-: 
ler at blotete Fjenden dg at gste Bio- 
tsiden san bittend-e sont vel muligt. 

Ten findende Essadte iom nd for 
Cienfuegos om Morgenen den 22de 
Maj og etablerede Bloiadr. Den Dag 
laa Stibene ud for Hovnen i foksiellige 
Afstande og ilie i nogen scrlig Order-. 
Om Aftenen dannedes Siibstoionne 
med Kurs ud fra Hainen og med til- 
steckttelig Fort til at Stibene tunde 
holde Stimmen De smaa Stibe nd- 

zfstte Forposttjeneste indenfor de store 
YStibr. 

Kommandøt Schien gii itle faa hur- 
ttig fotn muligt til Cienfuesgos og 
bloterede itte den Havn san tcet sont 
muiigt. 

Klotten 10 otn Morgenen den 22de 
Mai tom Dunont til Sienfuegos med 

en Depefche frei den Loetsttommans 
verende, datetet Ren West· 20de Mai 
1898 forn undertettede Kommendsk 
Schien om Zandsnniigheden af, at den 
spansse Mindre var i Santiago de 
Cuba, og beordrede ham til at blide 
ved Cienfuegds indtil han modtog me- 

te sitier Undettetning. 
«Kiolien listsi «om Efteemiddogen 

den 22de Mai idm »Form« til Eilen- 
fiskgos og Motten 7 om Aftenen 
stimme Tag afgit Scotpion« fra Ci- 
enfuegog til Santfago 

Kietten 8.15 om Motgenen den 
Wde Maj modtog Kommandtr Schien 
med Demickxe-Siibet »Hawl« fslgende 
Depeche og Memdeandum fra den 
Losrftiommiinderendw 

En Tedefche lNr. 8) dateret Ren 
Weit 21de Mai 1898« som meddelte, 
at den wankte Esiarde sondsnnligvis 
me i Saniana og som beordkede 
Komm-ander Schien til, inasnart ban 
var doertndet am, at den spanste Este: 
dre ilte var i Cieniuegos, —— at gaa 
med sinkst mutig Huktighed, men »for- 
iiqtiq til Saniago de Enden on bvis 
Ffenden dar der, bloteke Fjenden i 
need-nie Hann. 

ist Memomndmn, datetet tin-bede 
nd fee Havnen 21de Mai litt-T fom 
danimde Kommandøt Schien at ma- 

steke ssne Bei-Weisen naae han forlod 
liienfuegoå 

cci Memoeandum, som meddelie, at 
en god Landingspliads var fundet of 
Kommandsr McEalla 132 Mil vest 
for Samman Point, at Kubnnetne 
hnvde fuld Kendftab am, hvad der git 
for sig i selve Cienfuegos, at de tu- 
bsonste Troppet i San Juan Fieldene 
tontkollerede Jeknbanen mellem Cim- 
fuegos og Trinidad, og at der var tet 
gode Veje fta Landtagspladsen til 
Cienfuegos. 

Motten 8.30 om Morgenen den 
23de Mai tom ,,(s.aftine« og Kulslibet 
»Mertiinac'« til Cienfuegos. 

Omtring Motten 10 Foemiddag 
git ,,Marblehead« og »Eagle« til Lan- 
dingspladsen 132 Mil vest for Sanc- 
nilla Point, satte sig i Fotbindelse med 
Jnsutgenteene, landsatte Proviant foi 
dem, sit at vtdse, at den spansie Estadre 
iiie var i bannen ved Eienfuegosh stut- 
tede sig attee til Estadten Molkens Ists 
Eftettniddag og meldtie til Kommen- 
dsr Schien den erhveevede Opiysnth 

Eiter at have modtagei denne Op- 
lysning, strev Kommende Schien en 

Depesche til den Ovetfttommanderenx 
de, hvoei han sagt-e: »Im vti gaa ssi 
paa i Werg-ein« han strev ogsaa Fu 
Depesche til Kommandanien for Flag- 
denö Basis t Kei) West, bvoti han sag- 
de, at »Da det ttte er fundet muligt at 
stasse ,;S'-exai« Qui fra Kulstibeh vkl 
ieg t Morgen gaa til Santiago di 
Tuba. Jeg ee tmtdleetid sat t Kuts- 
ved »Amt«- tnappe Kulturin 
sg ded, at buu tkle lau indtage Kul t 
tunc SI. Jes vtl ttie met Stand ttl 
ct fass-e nd for meinte heim 
Czsmitiasy pas Grund af, at Estadtes 
t In Ulintndectghed hat Inap Kalfa- 
ssiiiss es vi- sss m New et 
Mel-eins Mosis-, hope Vandet er smslts 
l» its M- W Zeiss vs de LIM- 
EITHER fis Mich-listigen i M 

Kommandør Schien giorde sig ingen 
Umage for at scette sig i Forbindelie 
tned Jnsnrgenterne og opdage, om den 
spansie Esindre var i Eienfuegos Havn 
inden oin Morgenen den 24de Mai. 

Der visteg Signallns paa Stran- 
den oni Ratten den 22de Mai og Rde 
Mai; inen Romninndor Schien hadde 
innen LtslngninkL sont satte bam i 
Stand til at fortolte dem. 

For sionimandpr Schien aigit fea 
Cienfuegog tnodtog han pnalidelig Un- 
derretninq din, at hans Stils-: tunde 
blive forsnnede nied Knl i Nætheden 
Of Linde Crnz og i Gonaives Stibssg 
lab. 

Den findende Estadre med llndtais 

gelse as «6astine« afgit fra Eienfuci 
noc« omkting Motten 8 Morgen den 
24de Mai; de store Slibe i Slibstoi 
lonne, de sniaa Siibe vna hojte Floi og 
Knlflibet .,Merrimak« paa venftre 
Flei. Wollen 10.10 om Morgenen 
dsen 26de Mai blev de lmaa Stibes 
Plads stiftet om til Bagbord og Kul- 
fiibet til Styrbords Side. 

For Midnat den 24de Mai blev 
»Eagle·3" Runt fyldte med Band sont 
Folge as, at Slibet kullede voldfomt, 

;og detH Fakt blev bete-ed formindsiet. 
i Den 25de Mai var der feist Osten- 
,vind; Veiret var flet, on Seen var svcer 
for snma Stide. Esladten fortnindfle- 
de sin Fart for at iastte »Eagle« i 
Stand til at folge med. 

Den 26de Maj var Veiret dedre7 
Binden vendte til Vest og aftog, og 
og’ Seen stilnede af. 

Klollen 1.3() om Esteriniddngen 
sendte Kommendpr Schley »Eagle« til 
Port Antonio for at indtage Kul og 
derefter at vende tilbage til Ren West. 
Ved Middagstid den 26de Mai havde 
»Eanle« Kul nok til at gaa 10 Knob i 
Tinien i Z Dage. 

Klolten 5. 30 oni Eftermiddagen 
ftandsede Esiadren 22 Mil snd for 
Enntiago Hann, og Speiderslibene 
.,«.l)linneapolis«, »St.Paul« og »Yale« 
llnttede ssg til den. 

Klotlen 6 om Eftermiddnaen den 
Etsdse Mai loni »Merritna.s« Mailinek 
for en Stand i Uorden. Massinerne 
blev stiftede over til at atbeide »kom- 
vnnnd«, da Motten 4. 20 om Eiter- 
middngen den 27de Mai Var »Musi- 
mac« i Stand til atqu 6 Knob under 
im enen Damp. De befladigede Dele 
of hendes Maltinse blev iat i Stand 
om Bord i Flanfiibet; alle Respiratio- 
ner dar fnldfnrt ved Mian den 28de 
Maj. »Vate« liebte ,,Merrimac«, 
gnedcn bun var i Uorden. 

»St. Wanst-Z Kommandant belegte 
Floaslibet i Folge Signalordre fra 
dette, tog med siq en tilean Lods og 
havde en Samtale nied Kommandsr 
Schled. 

Floinmandør Schley havde inaen 
Snmtale nied de andre Speiderssibes 
Kommnndanter og fil inaen bestemt 
Oplnkninq lra Speiderstibene om den 
idnnsie Giladrr. 

F f s 

Motten Ist-«- om After- den Rot-. 
Mai forandtede Finmniandpr Schlen 
den findende Eliadreg Kurs til velt 
cig sianatisetede til sin Estadre: 

»Bestemmelsessted Ren West, via 
Sydfiden cef Cuba og Yucatnn Lebet, 
saa snart som Rulfiibet er rede. Fart 
9 Knob.« 

Efladren git destover 18 Mil, stan- 
sede Klotken 11.1:«3 Atten, thelslibets 
Siebetov var sprunget), drev til Mol- 
ten 3.4» ciftekmiddaq den 27de Mai, 
genoptog sin Kurs vestover 28 Mil, 
standsede atter Motten 1 Efteemiddag 
den 28de Maj. 

Motten 9.ZO otn Morgenen den 27. 
Mai sinttede »Hatdaed« sig til den Hy- 
vende Estadre, og hendes Kontan- 
dant overbragte Kommendsr Schley 
fslgende Depeche, dateret 25de Maj, 
adresseket af Ministerier til »Vat- 
vard,« St. Nicholas Mole hayti: 

»Ang strals og underret Schley 
og ttllige den konnnandeeende Ossieee 
end-for Santiago de Culm, com folger- 

Esllle Departementets Oplyininger ty- 
der paa, at den spanste Eitadre endnu 
er i Santiago de Cubm Ministeriet 
deutet. at De bringet klar Bested her- 
ptn, og at Fienden, hvis han ophvlder 
Zsig derinde, ilte afgaar uden afgtkende 
Kamp. Rubanete, der er forttoltge 
med Santiago de Cuba, siget, at der 
er en Landtagsplads fein Stmtl vest 
for eller setz Somit fta hat-neunun- 
dingen, og ai Jnfutgenter sandspnltgs 
vls vtl blive iundet der og ikte Spa- 
niete. Fta de Ausbund-ihn lau 
tout Stils i have-en les. Saasmtt 
Oe hat beugt Sagen paa det see-, maa 
De undertette Ministeetet one Zikaden 
et det. Kunde ikte Esiadven es Agne- 
des »Dort-akt-« tage Kul ft- »Nati- 
ipw m Lenden as Esp- cqu 
Enden Gomit-es t Votts Esset eilte 
ded Mete, Dattif Ministan stinkt 
finde Mc til Moti, hatti. Neid nist- 

LM Sei-tagen i Senkt-so t- Tu-- 

ists-MINI- 
f s « I 

8 Ktrk chcjtori 
Jud-banden i fim komponeret Bind med Lutherd Blum 
paa Fotsidem 482 Sidek Bogen er m fmukm M 

Iilgceagelig og fort Frcmstjlling as hcle Unten-J LMWIJTe 
dens Udbtedelielse Kamp og Ecir tgkuncm TM TM TM 

den ckldstr Tid indtil oore Dage, lediagct of PO! »Im 

of Kircan state Mamd med kalt IT « Jllustm WITH- 

Kostek godt indbu den Jan zu- .)«. Alls-rede folgt I 

25,Wn Elsemplar i Danmatt 
DANMI LUTft PUBL HOUSE Maik- Nebr. 
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100 Jottæl l mger 
til Bkug ved 

Bornegudstjenestor og de unges Moden 
samledc af 

H- J. F. ts. Matthieiem 
Trykt paa godt Papir. Godt indbuuden. Ists Eidkr 

omtkent 5x7 Tom-tm Pciø me. H 

T e dZy ksylx Fa n a p. 
En Fortælling om en rast Dreng. 

coekiat fka Engelfk of 

H. J. F. C. 2natthicfen. 
Med Sanft-stimmt 125 Siden Jadb. 40c. 

cEte Hufeastener 
As 

U. Vollmar. 
En god Bog med tigt Jndhold og en passend- Jules 

gewe. Koster indbunden Los-c. 

Hvad gälaanen sortafie. 
En fin lille Julegave 

fka -—n. 

Rosm- iun Mc indb. i et tut-get fint mekaa. Tot cr et 

dejligt Julekvad 52 Scher, mu fint Vamk 

Dsnlsh Luth. Publ. Hause. 
Ists-ir. X- sit-. 

WWMFVM -.-. HYHWIHVXHHHWP «- o 
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M Julekort. ZZZ II- c? L c- 

VPT Vi have li Aar mangc nyc fmuktc Julikort, THE THI- pænere, btlljgerp qg bedrc end i Fior. Hast at ic- 
THE faa dem bpmlt 1 Tcdcn Te etc-auch dankt Tktzk « T- 
ZEI; og hat et ltlle Vers og »Ma-dclia Jul« paatkykt. ZEIT sey-z- Fisb mange, og del dem upomkriua og miud der- LUS- 
HZZZ vled alle out, at dct er Jul men. Ton qiadc Julcs z« T Ewig nd staat fpr Toren, listed Dem til at vaIre med TL »I- 

ZHH idet mintmk1 til at lceggc ccpæm lille ziort i Tereiks sä- Dis-IF Brev.EPrtsernc ckc sum sasdvanlig .«'-, 10, 15, 20 To 
Tp » og 25 ed· TO 
III DAlekl LUTtt PUBL HOUSE Blei-. Nebr. Z TJMWWHW «- sssxspxsskckzssstægxzkksszskxckwy 

Historicn 
OIU 

Dr Forenedr Stateks mig mcd Spanien. 
og Sonstige 

Kampe til Lands og til Bands 
Jndcholdek en 

revende Sitlvting as Odelcggelien as Stagsiibet Maine, Fiendtljghedemez Ub- 
bcud, Dem-ji sion Sein oed Armuth den totale Ddelasggecfe af den spanste 
Fluche, ved Baums-h Kann-me veb Sau Jam- og El Kann-, Ooekgwelieu as 
Santiago M. v. hmil fsjei en intd Vereint-II om de ipanske Erpbringn i 
Amerika, Tat-et as vers koloaiey de For-neh- Siqtets Sjstcfh o. i. v. o. i· v. 

Ahorn same- quntin You-M Industqu oq fordern-made Sekten-H 
des-Seuche status Senat. Undet Medeas-sing af J. Damme-c Moor- Den 
bekendte Fokiamr og Ariskomiponbenr. Foriymt med mang- gllamude Jllu- 
stralioicer. 

Elegam iadbuadem Jan pas Dunst og EngeM Nedm Pri- knu Il.20. 

VM LIM. M M. 
Vlaiy Uebr. 

Rytf Beter-IV interessant og unterhame Lieb-ins for 
dunkdism«ccoocasssou 

Ei Museum af Unbere. 
eller 

Perseus Mcxkvckdiqheder. 
XI- 

Jndelsofbeude mckkveekfiqe Naturfkravmenek Skoveaez og Stett-kac- vilde 
Tvks »in-n Fugu og Insekten riendommelige Vandreke I det umgadelige Typ- 
fsomktede stammerte-ich etc» etc» sadbefamnde Epændende Sceaer iudeu 
Volawerdenen oq Tropen-ex fang-sum Ndmgetirk under Reife-, Æveutyk og 
cpdagcsliey qenvommeltge lkrkt hos ikrmmedc sollt-stag, state Wie-Mc Be- 
Gvcnhepek etc. 

III-gemel- en ndrsalgt Samlmzz as Yes-it oq III-via, der est-r siq for hauste 
Luft-c 

deenty Dom-work North-ou Ton. Thron Fokiamcai Von-, hav og 
Dummst- 

Psaqtfuldk ssIstfetet mel- pmfkem 200 imnch Jllustmtionek 512 itvke 
ivspatcve Stdn-. Eies-m hinan-den Feu- poa sonst og Engeln Bus- 
sun Cl 60. 

DanishLuth Publ. Hause-. 
T- »sp-? BMr. Uebr- 

»Es-«- 


