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Zi; kLkIsZseuethssm 
ngo herber Blakaden og 

gaariDok. 
Tlmerikansl Attachö gaar 

til Port Arthur for 
atværeVidnetsil 

densFald 

Der er ikke meget nyt derinde srrsx. 
Sim scedvanlig tygger Dagbladene 
soc Ort-v paa de gamle Beretninger. 
Dei er da færlig Slagct for India- 
gelfen af 203 Meter HilL der har 
maattet holde for denne Gang. Ders 
til-h- cn Rapport fra General Stets-- 
sel givet Anledning. Men irods alle 

Rusfernes Heltegerninger er Resul- 
tatet det sum-me, at Japaner-ne tog 
Meter Hill og bar derfra studt Russ- 
fernes Flaade i Srrsnt 

Admiral Togo mener nu at lutmc 
bæve Bloladen for Port Arthur og 
gaa i Dot for at faa sine Skibe sat i 
Stand til at mode Russernes 2. Pa- 
cistrsiaade. Sau bereiteg der fra 
Chef-Iso, og Beretningen har Sand-- 
ftmlighed for sig. 

Togo hat msisftet to Torpedobaade 
under Operationerne for at pdelægge 
Sebastopol 

Der læstes i Aftes et Telegram frrs 
Totio of 18. ds. af folgende Jud- 
hold: 

»Major Ruhm ll. S. A., der var 

militoer Attache ved Japanernes 2. 

Arme, er bleven valgt til at vcere 

Vidne til Port Arthurs Fald. Ma- 
inr Kahn afrejfte for Shinbashi i 

Dag.« 
For Reste-n lan man itle blive klar 

rau, om Festninqens Fald er non- 

ioreltaaende eller ej. Rvgterne gaar 
frs tust-til dee at de lan holde ud 
i Iere Maoneder endnu, og fra ju- 
Passt, at de hafter ikke med Jndta 
qelses. 

Her-rem- nord via menes at Vier-: 

smet i Vinterlvarter. 
-—--O-—————— 

Belsnning for Helteu fra 
203 Meter HilL 

du ameritunst Brud et 

den Belønning for Tapperhed, sons. 
Milcher gennem fin Slceqtninn, 
Prtts Sadanura Fushimi. der i no: 

gen Ttd hat været her i Landet, er 

i Fcrd med at give Helten fra Ind- 
tagellen af 203 Meter Hill. 

Dom-aner: hat sin Begyndelse i 

Mmstlm hvor Misg Viola Gilette 

fioppede paa fin Vej til Australien, 
book hin stnlde fylde en Opera- 
engcgement, og den vil faa sin lyttes 
lige Ende i Chicago, hvor Actricen 
for Ttden spiller. Hun er under et 
?- AarsEngagement, og det har staaet 
i Vefen for hendeg Vielse til den ja-v 
ponste Soldat,sotn hun tnssdte og tom 
til st elsie, da hun var i Manila, 
hvor hcm studerede atncvitansi IMM- 
met-se. 

sen Sayasha er en Prins af Blo- 
tiet l sit eget Land, og hans Tapspers 
hed foran Port Arthur vandt ham 
Lsftet om enlyver som helft Beleu- 
ntng, han maatte bede Mitadoen out. 

Sayasha bckd om Viola Gilette, og 
for at tin-bekomme denne hans Be- 
gerkng reiste Prians Fushimi i for-: 
rlge Uge tsplge kejferlig Otdre til! 
Chteago for at løstøbe hende hoc-z 
Mr. Perlen. Prinsen er, efter hvad? 
»Eine. Nec. Her.« meddeler, gaaeH 
tnd voa at betale 815,000 for hat-( 
des Frist-stelle fra hendes Kontralt 1 

Qm hun folget med Pv’ns Fu-! 
shimi med det samme, siges ikle. ( 

»..,--- 

! Mk- 

DommerBaker geniert-sah 
Bt berettede for tort Tid siden om, 

at Donnner Ben Baker i New Meri-- 
ro var dleven assat af Justitsmint- 
ltser Moody efter Prcesidentens Ordre. 
han reiste saa strats ttl Washington 
for at foreloegge Myndighederne sm 
Sag. J Dag lasset di folgende Brev« 

sra Minister Moody til Domtner 
Balm 

,,Det er paalagt mig as Præsiden- 
ten at undekrette Dem om, at han hat 
tilbagetaldt og annulleret Ordren orn 

Deses Asscettelse sra Esmsbedet sow 
Dommer i Suptemeretten i Nest-« 
«Mex3co.« i Sitais estet at han havde opnaaek 
denne Oprejsning, indleverede Don-—- 
mek Baker sin Resignation, der stal 
trcrsde i Kraft, saza snart hans Este-k- 
mand er udnævnt og hat »qualisied«. 

Dei tiistaas, at Prcesidenten og 
Minister Mosody hat handlet overilct 
i denne Sag. Moody havde ikke selv 
undersøgt den men handlet estet en 

as sme Advokaters Rekommendatison. 
Det hele hkdrører not sra politist 
Modstand mod Vater. 

Drabshauvting i Nebraska 
,,Jnsaue-Asylum«. 

Sagen holdes hemmelig 
i længeke Tib. 

»Nebrasta State Journal« as 19. 
ds. tneddeler følgendet 

Dr. Olas Anccra, en as Mord- 
lyst lidende rasende Patient i Sind-;- 
svgeiHospitalet i Lincoln, Nebr. 
dræbie en anden Patfenh W-. S. Mc. 

tsartney, der var luttet ind til han1, 
mens et andet Værelsc blen renset, 
ned chelning. Jngen havde market 
til Kampen melletn de to. Da Op- 
varteren kam tilbage, sandt han Dr- 
«Pluc:)ra i rasende Qprør og Mc. 
Martin-ne- livløse Legeme liggende 
disd paa tsjulveh 

Man sotssaar itte, lwovdsan der 
tan rwtc Jan-et til, da begge havde 
Heenfecne bundet samtnen med Lac- 
TsEc-'«band tust 

Dr. Ancora er sra Howard Co., 
ca Mr. Hart-ten sra Atoe Co» en 

Besoder til Nikinnesteren i Nebraska 
City. 

Trabglsandkinycn foirefaldt alle- 
rede den T. Nov» Dagen søk Valsg 
hanc-m nsen bar indtil i Søndags va- 

ret holdt stjnlt sok Offentliaheden 
Anstalteng Enpetintendent, Dr. 
Circen-z meid:e sttaks dei skete tfl Gu 

veknøren, ,,Eoronoren og andre ved 
kommende Entsbedssmcend, og nan 

how-ten han eller nogen as disse hat 
sundet det Passende at meddele Of- 
sentligheden det, saa for-klarer Dr. 
Greene, der svrøvrigt gør opmcerksvm 
paa, at Anstalten hat for lille Plads, 
at Grunden dertil var, at de menie, 
det var bedst baade sor Fotket i Sta- 
ten og sor den Dndes Stagtninge in- 
tet at sige demn. Anden Grund 
bavde han ikke til Hemmelsigholdelsr. 

.,.-- — 

Demnach 
fFra Kobenhavnsbladet »Kl. 12« as 

24. Nov. 1904). 

Ved Ukwandrersiibet ,,He!la«s Af- 
gang fra Frihavnen i Gaar Eftw 
middags kunde der fnart have siet en 

sergelig Ulysse, idet en Minde, fom 
havde vceret nede at sige Farvel til 
sin Dattek, com fsor ner Bolvcerket 
oa faldi i Bandet. 

Kasptajnen ombord paa ,,Hekla«, 
Egense, soc-, hvad der stete, fra Kom- 
mandobrcen. J et Nu gav han Or- 
bre til, at Masiinen stulde ftandses, 
og bonpeke i nieste Sekunb i det op- 
tøtte Band. 

Kaptafncn kom san met ved SIH 
den af Kvindcn i Band-eh at han iste! 
behsvede at taqe mange Ssvømmetas 
for at naa Lende ! 

Fra Skibet udkaftebeg der wühlet- 
td Redningsbøjer og Tod, medeng en 

as Baadene glordes klar. Kvinden 
blev førft dragei op af Vandet, og 
stsereftek kom Turte til Kavtajnen. 

Saa fnarf Egense var kommen ov 

paa Kommnndobroem udbrød Mena- 
den i høie Jubelraab, vg Follet langs- 
med Kajen viftede med Haftung me- 

deng Damm-en web sin raste Kap- 
tajn ombord lsb ud af Dritten. 

fits-isten Seid-braun 
Ni Menester otntommer. 

En Slocum- Katasttofe i« 
mindre Stil. 

J Lørdags meldtes fra Stamf«or«:s, 
Conn.: 

J Dag tssdlig blev Long Island 
Zound Vidne til en Søulylle, der i 

meget tnindede em- Slocutn-Rckdi3- 
lerne. 

Tio Passageret og 7 Manid af Ve- 

sastningen omkom i Flammerne tseD 

Stat Lines Damper. Glen Jslands 
Brand ud for Greenwict. 

Stil-et var en kendt Sommer Er- 

cursions Dom-per, der befordrede Er 

cnrsionister til Statius Sommer-steh 
vaa GleniØen Det forchd Slibs. 
brer i North Riner paa Vej til Nein 
Hoden Foruden en hel De! Frost 
bavde det en Bescetning paa 21 Mund 
og 10 Passagerer om Bord. 

Alt gil godt, indtil de havde pos: 
feret »Captains Jsland«, da blev der 

g-"I«oet Brandallarm fra Mastinrnmi 
met. 

Qm et Øjeblil var der Panit. 
Samtidig slukkedes Lnsenr. Dette 
traadte Kaptain IJtcAllifter hindern- 
de i Bejen for at site Voadene ncd 

on begranfe Jlden. 
Bande Pokfagererne cg Besætnins 

gen blev belt fortnmlet. Rednian-! 
better 11dlereredes, on to Bande blcu 

nedladt, lwori 8 Pasanerek og 14 af 
Bescetninsen reddedes. Men nceppe 
Retorte Baadene Vandet, før Flam- 
::«—erne slm ben oder Dæklet med volks- 
sotn straft, on alle tilbage om Bord 
unkom. 

Stinnet fm Branden bkagte Pug- 
ferksknmveren E. Bnlley til Hjcelp. Den 
nptonem i Baadenr. 

Natten var bitterlig lold, og flere 
as de ndfntte leo megeL Passagie- 
rerne landfattcs i New York Lordag 
Morgen. 

si- -i- c 

Knvtajn McAllifter fortalte, efter 
at de var kommen i Land i New 
Vorl, at Jldens Opkomst formodents 
lig styldes Krydsning af elektrisse 
Trandr. Ligefaa fortæller han, sit 
Baadene drev omkrinq melletn Jsfla- 
get omkring halvanden Time, og fle- 
re af de reddede var kun i deres Nat- 
tøj, saa de led ftygteligt af Nattens 
bitte Kulde. Der var en Masse H- 
orn Bord, ·-og det gjorde baade, at 

Jlden udbredte sig saa hurtigt, og 
at Røqen blev saa «kvælewde. De, 
der umkom, kvaltes as den. 

—-- -.-«·.«k- --·.-.· 

England og Rnsland. 

Vesterhavssagen. 
Dvekenslomsiens Ordll)d. 

Den afslnttede Overenstomst mel- 
lcm Rnsland og England anaaaende 
Affæren i Nordsøen lyder i danst 
Qvekscettelse fanledes: 

Efier at den rnssisie og engelfle 
Regering var bleven enige am i Hen- 
bold til Artikel 11 og 14 i Haager 
Konventionen ·at nedicette en interna- 
tional Undersøgelfeslommission med 
den Ovaave ved en upartist og sam- 
vittighedsfnld PrøVelse af Affæten i 

Nordspen at faa opllaret, hvad der 

tildrog sia i Ratten mellem den 21. 

og 22. Oktober, hvor der ved Slnsd 
fm den englier efflaade foraarsaae- 
des en Bands llnderaang oa ilere 
Snmcends Død af den enaelfte Fifter- 
flotille, liqesom der tilføsedes andre 
Bande af denne Flctille Stabe og en 

Del af Mandskabet sauredes, er nn- 

dertegnede derfok med bebørig Find-- 
maat blevne enge om folgende: 

§ 1. .Underiøaelseslomiteen sam- 
mensckiteö af 5 Medlemmer, bvorafiL 
skal viere Ofsikerer as højere Rang af 
beqqe Landes Marine. Franktia oq 
Amerika ital ovfordres til at vælae 
en hniere Ofsseer fam Medlem af 

kKammlssionem Disse 4 vaelger ei ö. 

HMedlenL Bliver de ikke enige herum, 
neiget Kejseren af Østrig ham. En- 

Thver af Parterne kan psaa samme 
Maawe vælcze retskyndige Bisiddere 
med raadgivende Stemsme, og en 

Agent, der officielt kan deltage i 

Kommissionens Arbejdr. 
§ 2. Kommissionen skal foretage en 

Undeksøgelfe og afgive en Bereining 
ever de Assceren ledsagende Omstcen:- 
Ughi-Der, navnls·g angaaende Anspa- 
ret ng den Grad as Dudel, der kan 
tildeles begge, eller en af de bøje Par- 
ter eller et cjndet Land for det Til- 
fkelds at der fiistflkms Ansvcm 

§ Z, Kommissionen fastscetter En- 
kelthederne i Fortetningsgangen. 

§ 4. Begge de hie-je Parter for- 
pligter sig til paa enhver Maalde at 

hinzu-e eg leite Kommissionen Arbei- 
det og Undersøgelsen i alt, hvad der 
redrøter Affæren. 

§ 5. Kommissionen trædet sam- 
men i Paris. saa snart dette ladet 

sig gøren . 

§ R. Kommissionen afleverer til 
besige Partet en Bereining, der er 

underftrevet af samtlige Mediemrner. 
§ 7. Kommission-en afgør alle 

Ssvørgsmaal ved Stemineflerhed. 
s 8. Begge Parter for-pli·qter sig Tit 

kmer for sig at beere Omkvstningerne 
veh Underspgelsen, for saa vidt an- 

xmar Tiden spr Sammentræden. Te 
Osnkisftninger, der loher paa fra det 

Iidspnnkt, Kommissionen træder 
samnxen Vedrørende Jnftallatkonen 
og de cvrige Undersøgelfer. bestes af 
Same Purter i Forenirg. 

Dei originale Dokmnent bar Par- 
terne unbertegnet vg forsynet med 
der-Es Begl. (R. U.) 

General Kukoki er ikkc ded. 

th amerikansk Øjenvids-s 
nes Vidnesbyrd. 

Sau Francigch Cal» 16. Dec. --— 

skaptajn Marsh af Forenede Staters 
Armes Generalstab, en af de Offi- 
eerer, som Krigssdepartementet no- 

Valgfe til at folge den japansie Arme 
i Felten for at gøre militære Obste- 
vntioner, kom i Dag tilbage paa Li- 
niefkibef M-ongolia. Kaptajn Marsh 
tIlbageviser absolut den Rappott, at 
General Kilrsoki blev dræbt af en rus- 

fist Granat. 

,,J ssere af de Rapporter, jeg har 
fet,« siger Kaptajn Marsh, «siges Ge- 
neral Kuroki at vcere bleren dræbt 
den 5. Okt. Alle stemmer de vverens 

som Dater, saa jeg antager, de alle 

set Born af samme Oprindelfe, og —- 

kset glceder mig at kunnö sige — feil- 
,c-gtige Rygter. Jeg var med Kum- 

Iki den Dag og hver Dag siden, indtil 
jeg forlod Fronten den RO. November 
og reiste efter Hjemmet. Sksnt nd- 
fat ved mange Lejligheder blev kmn 
uskasdi. Han er en asf de mest hel- 
bredsfiærke Mænd, jeg nogen Sinde 
har set.« 

»General Kuroki er sætdeles starp 
og energisk. Han inspirerer sine Of- 
sicerer og Mænd med sin egen En- 

Jhushst og hans Døde vilde blive 
’et alvorligt Tab.« 

, Raviajn Marsh priser det japanste 
anfanteri og gik bori med fand Re- 

spekt for dem. 
»He-Ren som helft Nation paa 

lJorbem der tog skg for at banke Ja- 
Pcm, vilde faa Hænderne fukde,« et- 

Iklug-rede han. 
——————-— ——i·O-·-- -— -—-——— 

I NytY Nut! 

Lige ndkommen er ,,Om og imod 

!Adventi-3»men«, as P. S. Vig. Vio- 
fesjfor i theol» Trinitatiö Semina- 
rinm, Blaity Nebr» 48 Sider. Jn- 
tsebolder et Furcht-aq, holdi ved Mis- 

jsiknsmedet i Ell Horn, Roma, met- 

.et For-ow- En fuldstændiq Gunst-k- 
relse af den nve Adventiftlære. Bo- 

tqen koWr 10c oa faas i 
Danishwubrishing zip-Fuss l Makr, Nebr. 

Stærk Storm i Osten. 
Kuling langs Ky«sten. 
Stor Skade befrygtes. 

Tog standses af Suc. 
l 

Fra New-York meldes der i Gam: 
om en streng Snestorm, fulgt af vold- 

som Blceft, der Lørdag Aften og 
Søndag gik hen overAtlanterhavsktJ 
sten, og Meldinger fraNew-·Jerfey okJ 
New-Englands Kyster fortoeller om 

mange Ulykker, foraarsaget af Stor- 
MUL 

VesI Vineyard Haven dreves 15 
Skpnnerteh der laa for Anker i Han- 
nen, paa Strand-km og adfiillige an- 

dre bestadedes ketydeligx ved Sam- 
menstød. Udfor Bayhea-d, N. J.s 
Rednss«ng5«ftation dresvses Skionnerten 
Lizzie H. Brayton paa Strand. 
Bescetningen reddsedes af Rednings- 
mandskabeh 

Eunard Liniens Skib Umbria, 
sog American Lin-Zeus Skib St. Paul, 
der artivekede i S-øndags, «beretter 
om alvorlige Storme under Reisen. 

Snefaldet var saa tæt, at Lyfet 
paa Finden ikke kunde fes i en Af- 
ftansd af en Bands Lcengde. Der faldt 
8 Tommer Sne i Byen New York, 
uq fra Øftenden af Lsong Island 
bereites der om irgeFod Sne paa jævn 
Mark. Flere Tog er ftandfet af 
Sneen. 

Fra Boston betettes der, at Spin- 
dags Suestorm var en meget alvorlig 
ern. Telegraf og Telefontraad ligger 
nebe, Jernbanetog er forsinkeGe, og 
Kommunikationen er afbrudt syd for 
Warelmm Ved Fisbers Island stel- 
stes Vescetningen af 4 Fartøjer fra en 

Grav i Bølgerne af Redningsmæw 
denk. kä« -.;«- , —- 

Og fra Newport, LH It 
Trafftkken staat stille paa Grund 

uf Enestrrmem der begyndte Lorbag 
Nat veb Midnat og varede ved hele 
Eis-magern Sneen et to Fod dyb 
raa fævn Mark, medens det ligger i 

,s3cre Driver i Gebetne. 
.«·.-- ..—-- 

Ets-Pttrfidcut Ktügas 
» 

Testamente. 
-—"—«- 

: Den for ikke længe siden afdøde 
Hstprcesident Paul Krügers Testa- 
jmente ek nylig blevet aabnet i Proz- 
toria, hvor det var deponeret. Dei 
er udfærbiget i Utrecht den 14. Dec. 
1901 og nævner som Elsekutorer 
Krügeks «Svigersøn, Frederik Chri- 
strsser Eloss, og hans Sekretcer, HO- 
monns Christian Bredell. 

J Listen over Krügers til forskel.- 
vlige Personer bestemte Esfterladensia- 

.ber 
sinldes bl. a. en Flusse med Snuss 

tobak, en høj Silkehat, et fort Here- 
rør, forskellige Salmebøger, en stor 

lBibeL 6 snma Bibler, en Bang, in- 
.deholdende en TransvaabSovereigm 
sen halv Sovereign og en Trans.vaal- 
IShillingx endvidere en Straahat, 
lStorkorset af den nederlandske Ora- 
Inien-Nasfau-Orden, en preussisi Rode 
ZFsmsOrden samt adsiillig flere høie 

Ordensdekorationerz desuden B-«lle- 
«her rsg Poeten-they et Gnldur med 

Norde, en Gukdrinq o. s. v. 

Som Kontanter, der er -deponerede 
ki enropceifke Banker, sigurerer 128 
Franck» 386,726 hollandste Gylden 
og 2149 enqelsse Sovereians, swam- 
men ca. 412,524 hollandske Gylden. 

. CO- 

Et overrafkcndc Budfkab i det 

l norfkc Storting. 
Christiania, P« Dec. Kl. 11,23. 

Unber Storthingsets Behandling i 
.Daq of Bevillinqen af et Sfatslaan 
vpaa 20 Millioner Kenner tog Fi- 
"nansmini’ster Michelsen Otsdet under 
»lndløs Stikhed for at indbringe et 
« Ændringsforssag. Fimnsministe- 
l.:en foressog at forsøqe Statslaanet 
fka 80 til 40Millioner Kronen Her- 
af skulde de 10 Millioner henlcegges 

til et Refervefond til Benyttelsc, 
naar Stolen var i N«ød! 

Forslaget kom uventet og vakte ko- 
lossal Overraslelse. 

Venstremanden Arctander henstil- 
lede til fine Meningsfceller at stemme 
for Fsorslaget: Afftemningen gjaldt 
ilke her for eller simcoid Regeringem 
men Fcedrelandetl 

Hojnemanden JørgenKmtdsen var 

1;-:-erlig forbauset over dette pludse- 
lig fremsatte Forflag til en Kkigsi 
lasse! Hvad er hcendt? 

Finansminifter Micheler afvtiste 
kort Knudfens Forsog paa at indiede 
en Diskussion herom, hvorefter man 

stred til Afstemning og Fnansmini- 
sterens Forflaa Vedtsoges med 74 St. 
mod 26. 

Co-— -—---- ———— 

Kejscr Vilbclm og Soldaten 
Mishandliugernr. 

Efter at Kejseren i Berlin havde 
ovekvceret Rekrutternes Edfcestelfe 
fcrleden, samlede han Regiment5- 
kommandørerne om sig i den indre 
Slotsgaard og udviklede her i en lieu- 
aere Tale sine Anstuelser og Ønslek 
angaaende Rekrudtuddannelsen. J 
sin Tale betonede Kejseren, at han 
færlig lagde Vægt paa det unge 
LIJiandstabs gode Behandling i Tje- 
neften. Alle Overgreb, enhver Miss- 
l)andlin·q, der fmsoøoedes overfor de 

nnae Soldaten bør straks anmeldes 

faa de fknldige kan faa deres 

rielfortjente Straf. Kejseken obtai- 
te sit bestemte Ønfle om, at al Grund 
til de forelomne mange Klager over 

Eoldatermishandlinaer nu maa op- 
bore. Kun den godt behandlede Re- 
krut og Soldat kan med chede og 
Helmivenhed opfylde sm Pligi. 

;- 
Konflikt mellem Grækcre og 

Butgarere. 

-.- P,»,sz):-«»- vis« 

Fra Zlonfiantinopel meldes under 
17. ds.: 

lstrwkernes Masfatrering af ei 
Vrnllupgselslab den 29. Nov» hvor- 
as 13 drcrbtes, yar ledt til mange 
blcdige Sammenjtød Inellem bulgar- 
sie og grceske Banden 

J Torsdags var der en band-nat- 
ket Kamp, der varede 5 Timet. 28 
Grækere og en Del Bulgaker ins-dies 
i Nærheden af Saraslinevm og of 
Grcekerne drwbtes der 24. Der be- 
reites ogsaa om, at Albaneserne hat 
snigmytdet flere Bulgarers. De lo- 
kaleMyndigheder tager sig ikke af det. 

-——.—-——-—.-—-— —. 

Rige Kvinder. 

Hetty Green i New-York er be- 
kendt som Amerikas IIFgesie Kvinde, 
lDa hun raader over Millioner og hat 
en tilsvarende aarlig Jndtcegix men 

Frøken Bertha Ktupp i Berlin er 

endda rigere. Esfter sin Fader, den 
veridensberømte Kamonfasbkikxant og 
Vaabenfmed, arvede hun messen hele 
Altiekapilialem 40,000,000 Dollars, 
i KruppsKompagniet, der i disfeDas 
qe hat udbetalt en Dividende paa 6 
Procent Frølen Bertha ligner He- 
len Gould og giver store Sammet 
bcrt baade i det stille og til veigtrens 
de Jndretninget. 

»wes-—- 

»Til Oplysning of vor 

Salighcds Grund.« 

sjä 

T-: 

Samlet af Th. Luni-, Minnen-po- 
iis. Vor kære, gamle Benfound 
bar her ist-en samlet nogle af de bedste 
Smaaforicrllinger, som han hat fun- 
dct, og det er ikke til sin egen Nym, 
Mr. Lnnd udgiver disse Smaabøger,. 
men for al hjælpe andre til klar For- 
siaaelse af Guds Ord oa Missionen»» 
inben fscr den forenedeKirkh Oder- 
ffudet gaar til Hedningemissionem 
Voan er 32 Sider j Omslag. Pris 
10 Cenis. 
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