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»Dansketen« kostet kun 35150 pr. Aas-gang- 

14. Aarg. 
J 

Nordsøkommissionens 
Newport 

Grund for Frost, men ingen Ret til 
at skndr. 

anen Tokyedobaudc i Narbe-dem 

Som antndet blev Nordss-Kom- 
missionens Kendelse offentlig kunn- 

giort i Lørdaas. Ont den end itke 
er saa meaet forslellig fra det, vt 

meddelte i Fadens-, saa maa den li- 
aes at das-re Væscntligt forstelltg 
derfta. 

Kendelseu dreier omsicndeiig vevl 
Tilfmldet i Nordføen og giver Admi- ; 

l 
talerncs Mcning om de forsiellige in 

solverede Punktes-. Den siger, :.t 

Transportstibet Kamlchattas For-sin- 
lelfe som Følxc af Brud paa dets 

Mastineri maasle var Aarsagen til- 
det stete. Kamschatlas Kommandør 
signaliserede i Lobet af Aftenen til 
Gen. Rojeftvensiy, at han var blevct 
angrebet af Torpedobaade. Admira- 
len havde derfor Grund til at tro. at 

han var angrebet, cg gav Okdre til 

streng Aarvaagenhed imod muligt 
Anat-ed af Torvedobaade. 

Kommissionens Flertal holder for, 
at Admiral Rojestvenstns Otdre ilte 
var o »du-en i Krlgi3. id, sasrlig Un 

der Okrstasndi 1hcdcrn:. : . at han hav- 
de al Grund til at betraate Sitwsa 
tionen sont meget alarmerende. 

:»Komrnigfionen«, siger Rendelsem 
»anertcndek enftemmigt, at Fisletflaaig 
den ilte gjotde sia skyldia i ncssgeni 
fjendtligHandling. og Kommissionensz 
Flettal ek af den Formentng, at derl 
var ille —- hveklen blandt Fistersbaas 
dene, ej heller andet Steds i Narbe-· 
den —- nogen Torpedobaade til Stede,l 
hvorfor Admiral Rojefwenstys Sind-l ning itte er retfærdigajort.« 

Kendelsen siger videke, at den rus- t 

fiste Kommissær itke delet denne fid- s 
fte Formenan. i 

»J hvekt Tilfælde«, forlfætter Ken- 
delsen, «er Kommisfionærerne glade 
ved enstemmigt at tunne ertende, at« 

Admiral Rojeftsdenfty perfonligt fra? 
Begnndelfen til Enden ajorde alt,s 
chvad han lande, for at fordindre, «.1t» 

Trawletne stulde blive Genstand fort 
den russisle Esladres Jld « 

Hvad det angaar, at Esiadken fort- ! 
satte uden at hjcelpe de tilsladetomne 
Fistere, siger Kendelsent 

»Kommissioncercrne stemmer overens 

em, at under de Omstændigheder, som« 
all forud for og fulgte efter det pas- 
sende, var der en saadan Uvislyed an- 

gaaende Essadrens Fore, atRojestven-. 
sty var beretttget til at fortsætte fmzq 
Reise. 

»Majoriteten mlsbilliget imtdlets 
ttd, at Admiralen itle nndetrettede 
Nawaønsagterne om, hvad der hav- 
de fundet Sted. 

Kendellen stutter sauledes: »Kom- 
missioncmtne ertlceter, at detes An- 
sluelfey lom et formulerede, er lkste 
as saadan Natur« at de stulle taste no- 

gen Skygge (dlsrespect) paa Admiral 
Rojeftvenstys og hans Estadres mill- 
tcere Tappethed eller dereg humani- 
tetsfølelse. 

Kendelsens Hovedsum er altsaa, at 
den ruösiste Admirals og hans Essa- 
dres Handltng overfor Fistetflaaden 
fordømmes om end i de lempeligste 
Udttyl og uagtetl alle for-mildendeOm- 
ftcendiaheder. 

Lægebog. 
En Bestkivelse af de mest alminde- 

lige Sygdmnme og des-es Behandling. 
Ei Uddrag af Dr. Thormanns 
Sundhedslelssitow 133 Sidet, godt 
indbunden, Pris 50 Caris. 

Frimcerker moving-T 
M Publlsbing Hause, 

Blasi-, Nein-. 

Flere state Jldlss. 

Tab iok 82,000,000 iHot Springs. 
2,000 Menuefket giokt husvlldr. 

Kl. 3.30 Lordag Morgen udbrød 
der en ftygtelig Jldløs ";i· Hot 
Springs, Ari» og den raiedess Ti- 
mer. Bygningek paa en Kvadrats 
Mil nedbrwnth 5 Mennester omkom, 
og flere savnes. En starrt-stink- 
hjalp til at drive Jldru frem. Og 
om et Par Times Tit- gav Bauwerk- 
lets Tkyl eftet, faa Brandvæfenet 
var magtesløst. Der formedes saa som 
i gamleDage længe Linier met-Span- 
de fta Brøndene i Byen. — Dei var 

i den sydlige Del af B.yen, det intend- 
te. Der bekettes forslelligt —- fra 
100 til 250 Bygninger —- brændte, 
deriblandt flere store Hoteller, ellers 
mest Beboelseshufe (cottages). Strakg 
man sau, at. Jlden vilde tage Oder- 
haand, alatmeredes Hotelejerne, san 
de lunde faa deres Gester vætkede og 
ud. Tilsidft maatte man til at 

sprange flere Bygninger meb Dyna- 
mit for at ftandseJlden. Den hele 
Stabe anslaas til mellem 81,000,000 
og 82,000,000. 

Hot Springs er en megei segt Ba- 
deanstalt, og man opgiver Antallet cf 
dets Gorster for Tiden til 820,000. 
Af disfe —- vassentlig — menes 2,0()0 
at være bleven husvildc. Aarsagen til 

Jldcns Optomst kendes itke. 

Brand i Ohio- 
Fra Zanesville, Ohio, berettes om, 

er ttedie Gang, dette Countys Courts 
Woodssield til en Vcerbi af 840,000 
et nedbrwndt i LordagT Jlden ov- 

iom i »Grand Jus-MS Verrelse i 2. 

Etagc og menes at væte paafat. Dei 
er tridie Gang, dette Countys Ermit- 
hus er bletien odelagt ved Jldløs. 
De flefte af Countiets Beger reddedes. 

Brand i Milwauker. 
Løjtncmt Willsam Motgan blev 

dreht under en Jldebrand i Wand- 
wort Companys Bygning i Fredags. 
Gulvene ftyttede ned og begrov ham 
i«Ruinerne, on bet var nceiten et Mi- 
ralel, at itie flere af Brandmændene 
satte Livet til. Bygningen led Stabe 
for s40,000. 

Attentat mod en Tyran. 

J Henhold til Meddelelser, som 
Udenrigsdepartementet i Washing- 
ton hat modtaget fra Minister Dam- 
son i San Domingo, blev der i Fre- 
dags gjort et Mordforspg mod San 
Domingos Ptmsident, Carlos Mo- 
rate-s. Meddelelsen indeholder blot, 
at et Mordforspg blev gjort, at det 

ntislyttedes, og at fem af Snigmok- 
derne blev arresteket· Regeringen i 

-anhington betragter Begivenheden 
»som en indre Sau Domingo- Af- ! 
jfære, son. den itte vil blande sig i. ! 

Prcesident Motales sigeö at vækei 
en as vok Tin mesi mode-rings Ty-? 
ranner. Det paast"aaes, at han« 
siden han tom til Magten, hat ladet’ 
mere end to Hundrede Personer heu- 
reitr. Der meddeles en Mængde Eis-U 
empler pas bang barbariste Grusom- 
heb ! 

Penge for Missionem 

Den svensiiluthersie Kirkeg Iowa- 
Konfetence bar bestuttet at udligne 
40 Cents paa hvert af Konferencens 
Medlemmek for at danne et Fond fsnr 

IKirkens ’Missioner. Der et 11.,000 
Medlemmer i Jowa, og den udlignei 
de Skat vil smaledes fndbringe 
M,400. 

Konferencen hat valgt folgende 
Embedsmændt Ptcesident, Rev. A. 

Neuston Swedesbury, Ja.; Vice- 
præsident, Joseph Anderfon, Von-en, 
Ja.; Sektetæt, Rev. B. Moden, Be- 
thesda, Ja. ., Rufens-, Alsted Mot- 
gan, Swedesburg, Ja 

Jsen bryder op 

Jscu : chkasrq Its-der »Hm 
Stude. «.-·. Hi 

Sud Dakota srngtec Overfvimmelfr. 

Der bereties fra Fremonfki Sen- 
dagg, at den starrte Strøm ned igeni 
nein Plaitedalen havde naaei Broen 
fyd for Byen ved Dagng, og om to 

Timer var Lavlandet mellem Floden 
og Bygrcenfen oversvømmet, og Kore- 
broen under Band. Fire 46 Fod 
«spans« af Broen mellem Dodge oq 
Saunderg Eountyer, lige i Syd for 
Fremont, reves bort tnellem K. 8.s’-0 

og Middag. 
Der var stærleft Strom i Flodenz 

nordre Lab, og omlring Kl. 9 or- 
hobede Jsen sig just· ovenfor Broen 
og kastede en vaeldig Vcegt paa dens 

Piller. Faa Minuter senere gav to 

«fpans« efter med et Brag og flød 
ned ad Flodsem kOmkring Kl. 10 

gav tredie Span efter og en Ttme fe- 
nere det fjerde 

Vandet steg siadigi indtil Kl 2 
am Efiermiddagen og naaede saa 
langt fom til Boldparken. J »Jngel- 
wood« lfyd for Banen?) omgaves 
Hasene af Band, men der siete dva 
ikke synderlig Stabe. Hundreder 
af Mennesker traengte saa langt syd 
paa som muligt for at iagttage Oder- 
svømmelfen. Der arbejdes siadig nied 
Dynamit for at sprænae ern. 

J Mercer truedes Union Parific 
Stationen med Overfvømmelse. Hof- 
riande oa Jsanfamlinger gør Stabe 
flere Siedet i.Siaten. Ved Erde er 

saaledes Vognbroen over Blue Ri- 
ver hell flydt viel, og længere wde 
dannes der en anden »gorge«. Paa 
U. PS Manhatten Linie er en Bro 
over Bear Creel i Naerheden af Bea- 
trice gaaet verl, og 100 Mond ar- 

bejder med Dynamit for at bedare 

Burlingion and Rock Island Banes 
Bro over samme Flod. Lignende 
arbejdes der ved Valley for at bena- 
re U. P.s Bro der over Platte. Dro- 
nene fra Dynamitelsploiionerne bo- 
res i lang Afstand Dag og Nai. 

Fra Sioux Falls, S. D. meldes 
der at Beboerne paa Lavlandet langs 
Missourifloden frygter for oben-eg- 
gende Oversvømmelse, og de finden- 
der sig til at kunne fly til højere Ste- 
der, om deres Frygt stulde vise sig 
begrundet. 

Tilftanden er lignende, som den 
var i Foraaret 1881 forud for den 
ftore Overfvømmelse, i hvilken mange 
Mennesler om·kom, og en uhyre Mas- 
se Kreatur-er og anden Ejendom gik 
labi. Paa Grund af den strenge 
Kulde i Januar og sprfte Del af 
Februar er ern ualmindelig tyl. 

Jan Mc Lakens Bsger. 
Undet Mcerket G. striveö i »Ktiste- 

lig Samler« blandt andet folgende: 
»Im Bruun i Levring hat ind- 

ført den bekcndte stotsie Præst, hvis 
Navn er nckvnt ovenfor, i den danste 
Læseverden og dermed gjort en god 
Gerning. McLarens Boger er jo 
i Tusindevis udbrebt overalt, hvor 
Engelsi lcefes, og det er beres fande, 
jævne og gode Jndhold ene Skyld i. 
Hvor virkek disfe Smaafortcellinger 
forfristende; Jndholdet hentet fra 
det jævne stotfke Folkeliv med dets 

Sorge-r, Glckder og Ejendommelighe- 
der. Her er fund Læsning for stecks- 
sunde Mennestkr. Oberscetterinden 

»nur oversat Bogen i et kønt Dunstl 
idon godt Daan er jo for os mete end 
-kønt; og her er godt Dunst at fryde 
sig over i Jilgist.« 

Danks-h Luth. Publ. Hause haY 
just udgivet en udvalgt Samling af 
Jan MeLatens berømte Skrift med 
Titel: Unber vilde Roset. Bogen et 

paa MS Sider. Fint indbunden. 
Prisen er 81.00. 

Den missier Situation. 

Den revolutionære Bevæqclfr. 

Mt synes at blive lcengere jo verr- 

re. Fra Warsaw Polen berettes, at! 
W Procent af Politiet har sluttet sigi 
til Striterne. Der svar Kamp mel-! 
lem Regeringens Tropper og Striter-« 
ne i Gaar -«Jtorges. Ei Antal Stri- 
ters og oprørfte Politibetjente para- 
derede i Gaderne og feldede Telegraf- 
pas-le. Politibetjentene, som for Ti- 
den faar 36 om Maaneden, fortangte 
812.50. Striken paa Wienbanen er 

afgjort, men paa andre Baner fra 
Wsarsaw fortsattes den. Flere Poli- 
tibetjente er bleven dræbt, og Mor- 
reme er undflyede. 

Fra B a k U i Kantafusegnene kom- 
mer der frygtelige Meldinger. Tre 
csg fyrretyve Russere siges at verre 

massatrerede, fordi be ncegtede at 

slutte fig til Revolutionisterne,s og de 

saaredes Tal menes at være op imod 
]00. Autoriteterne er ude af Stand 
til at magte Situationen. J St. 
Petersborg nærer man alvorlig Fryat 
for, at de mange Strikes overalt er 

af Politisk og revolutioncer Karakter, 
og at Landbefolkningen, naar For- 
aaret aabner op, vil stutte sig til Be- 
vægelsen. 

Fra Krigsstuevladfen. 
ngaa der gaar det fremdeles Rus-J 

ferne imod. Der har ftaaet store 
Slag i de sidfte Dage mellem Rus- 
sernes venstre og Japanernes højre 
Fløj saltsaa i Dst). Kuropattin er 

bleven staaet tilbage i Nærheden af 
Tie Pas, men Japaner-ne siges at ha- 
ve lidt store Tab. Men Kamven ra- 

fer endns1, saa man kender itte det 

endelige Udfallx J et Telegram til 

Czaren indrømmer HKuropatkim at 

han hat maattet trækte sig tilbage.» 
Ved en Flankebevægselse havde han« 
hiaabet at trcenge Japanernes højre 
Fløj tilbage. Men han havde mødt 
saa kraftig Modstand, at han mass-l te trwtke sig tilbage, og Kl. 5 Søn l dag Morgen besatte Japaner-ce« 
Tsinkhetchen. Artilleristyrken fral 
Port Arthur havde taempet der med 

vælbig Effekt. De sidste Efterrebl ninger tyder paa, at Japanerne frem- 
deles trcenget frem og truer Rus-- 
fernes fornemste Forfvarsstilling. 1 
Ønfker ikkc Uncle Sams Jud- T 

blanding. 

J Sondags ankom Jofef L. An- 

dara, tidligere Højeftetetsdommer i 

Benezuela og en af Lederne i den 

uheldige Revolution i 1903, til Ner 
York. Man mener, han er kommen 

for at anmode de Forenede Staters 
Regering om itke at indblande sig i 
Venezuelas Assære denne Gang. 

J et Jnterview sagde han, at en ny 
Revolution imod Præsident Caftro 
var i Gære, og en udenfotstaaende 
Magts Jndblanding vilde gøre Sa- 
gen mere inwiklletx Videre Iagde 
han, at Aarsagcn til, at den sidste Re- 
volution mislykkedes, var, at Revo- 
lutionisterne manglede Ammunition, 
men tilspjede, at denne Gang hat be 

Krigsmateriel i Overflod. 
Dommer Andara vil reife til 

Washington i Dng for at forelæqge 
Udenrigsministetiet sin Anmodning. 

Jim Hill for Fremtidcn. 

Det meldes fta St. Paul, Minn. 
at James J. Hill vil ttække sig til- 

bage fta de forstellige industrielle 
Foretagender, han er interessetet i, 
baade i Øften og i Besten. Han trak 
stg tilbage fka saa godt som alle sine 
Bankdiirektør Embedek i Begyndel-- 
sen af Aaret, uagtet han ikke har 
unddraget vedkommende Banke sin 

»sinaneielle Sckøtte. Von vvil nu ade- 
Ilullende ofre sig for sine Jernbancs 
Lassærey shedder det. 

Drivisen paa Ohio Ritter stødet 
en Dann-bund i Sank. 

Den svære Jssamling i Ohio 
River ved Maysville, Ky. kum i Drift 
i Fredags Eftermiddog. Damp- 
baaden ,,.Kanawha« blev slidt fra fine 
Fortøjninger og sprt med Jscn ned- 
over Flode1:. Este-tat beste drecsetsä 
Mil, ftødte Jan et Hnl i Damp- 
baadenjg Skrpg, saa den sank. Kap- 
tajn Vjilliamson og hans Man-d- 
stab blev mcd Nod og næppe reddci. 

Dnmpbaaden »Tacoi:na« blev vg- 
saa stygt ramponeret af Jsen. 

Nok en Mine-Ulykke. 
Tre og tyve LUiineavbejdere, og 

muligvig flere, meldes der i Gaar 

fra Btuefiem W Va» antages at 
være omtomne ved en Etgplosion i 

Sondags i en af United States 
Cool and Coke Co’s Skakter ved 
Wilcoe. 

Allerede Søndag Akten var der 
fundet 15 Lig, og et ftort Rednings- 
parti skulde fortfcette Arbejdet om 

Ratten. Der er tun fvagt Haab om, 
at nogen af de begravede Minearbej- 
dere er i Live. 

Mødre, Bøm Koner og Kærester 
hastede til Minen, da de horte Ets- 
plosionen, og de grced og bad om de- 
rcs kæres Redning. Die fundne er 

alle Jtalienexe og Ungarere. 

Vardaman reddec Negeren. 
detil er det lykkedes Mississip- 

pis Guvemør Bardaman at redde 
en Neger, fom en Mob føgte at lim- 
che; men Faren er ikke ovre end-nei. 
Gaderne i MississippksHovedstad var 

i Fredags Aftes fulde af forbitrede 
Mennesker, oq Gusvernøren organisc- 
rede i al Hast et midlertidigt Regi- 
ment til at vedligeholde Ordenen. 

Politiet arresttekede Negeren Ste- 
wart Johnfon paa Mistanke for at 
vcere den, som antastede MissMarskb. 
Han blev identificeret af en fjorten 
Aar gamsmelDreng, som siger, at han 
var Vidne til Boldshandlingen. Der-—- 
som Johnson itke er den rette, vil 
Guvernør Vardaman udbetale en 

Belønning af 3500 for Roms-man- 
dens Paagribelse. 

Coulter, Ja. 

Sneftorm og streng Kuide, ja, bet 
har der jo været alle Vegne, og Catil- 
ter gør ingen Undtagelse derfra, men 

at de alle Vegne har haft faadan 
Jndkvartering, som her i vor lille By, 
del bliver jo da vist et Spørgsmaai. 

Tre Tog sad fast i Sneen her med 
alle Passagerere og, efter hvad der er 

fortalt, var der imellcm 80—85. Saa 
dick var ikkc en ringe Flok for en 

likie By at jage imod, cg de ver her i 
8—4 Dage, og for god Betjening maa 

vi vcefentlig overladeÆren til vorBas 
ger, Mk. Cshristrnsem som ogsaa hat 
Resl"aurant, og dct flal siges til be- 
res Ros, at de var utrcettelige i at 

qøre for Gæfterne, bvad der stod i 
deres Magi, og det er jeg silker paa, 
at mange af de fremmede vil mindes 
dem i Kærlighed og med Velvillie 

iDet var saa ikke alene Passagererne, 
der var overladt til Mr Christen- 
sen ng Husirus Omsorg, men en Dag 
var der 56 Snekastere, sum ogsaa 
flulde have baade Hunger og Tørft 
stillet, tillige med en hel Del, som 
havbe Natarbejde paa Bauen, saaj 
Forretningen gik baade ved Dag vg; 
veb Nat. Men nu, da dette Nivng 
er alt tilbage i den gamle Gænge, 
og tænk en Gang, vi hat Tøvejr, saa 
be sivte SnedriveL der var fra 6«—10 
Fod høje, nn begynder al blive smaa. 

Ei lille Mindre-w 
Jeg Inster gennem disse Liniet at 

flette Mrs. Anne Juhl, som afgik ved 
Døden den 14. Februar og blev be- 

gravet paa Hampton Kirkegaard den 
JU. Februar. Mer Juhl var Dotter 
as Mr. og Mrs. Staren Christensen, 
sum bor U Mil øst for Coulter. Hun 
var født i Malta, Jll» 6. Maj 1876 
og blev saaledes kun 29 Aar gammel. 
Hnn blev ægteviet til Mr. Anders 
Jnljl as Hampton den 24. November 
18052 hvillen Dato dette Aar var 

Tbanksqiving Dav. J sit Ægteslab 
kiieo Vers. Lund «Modser til 5 Binn, 
af disse er eet, en lille Pige gaaet 
forud for «lJioderen. Jeg lcerte den 
clfkede afdøde bedst at lende under 
en megct !angvarigSygdom, hun hav- 
dc som una Pige. Hun laa paa Sy- 
nehuset i ugevis, men altid saa stille 
on nndbengiven, og aldrig en Klage- 
lnd kom der over shendes Lceber, :-g 
efier hendes eget Udsagn gav hun sit 
Hiern- iil Herren i sin Ungdoms 
Bann neinlig da hun var 16 Aar 
garnmeL Jeg vil ikke her give m 

Bestrivelse as hendes Dyder, men der 
er dog en Ting, som jeg gerne vil 
drage frem, og diet er Kærlighed iil 
Ncesiem thi var der noget, der ikke 
ccltid var, som det skulde være, saa 
Vidsie hun altkd at se dei fra den 

bedste Side og at tale saa iærligt 
der-Im som mulig. Hvor var det 
skønt, naar hun spillede paa sit Pi- 
ano og spillede de kære kendte Same- 
ioner; man knnde da ret se, at hendes 
Sjæl fvang sig op imod det høje, der 
kwor hendes Sjæls Brudgom var, 
og der, hvor hun nu ogsaa er havnet. 
Nu under sm sidsie Sygdom var det 
en Nat, hun hørte nogen spille paa 
Pianoet i Stuen ved Siden af So- 
-veka:nret ( der var ingen, der spillede), 
og hun hørte Salmem ,,Kcerlighed fra 
Gud« blive sangen med saadan Kraft 
og Toner som aldrig fer, og hun syn- 
tes, hun var i Himlen og høtte Eng- 
lcne synge, og det var ligesom fra den 
Tib, da var Sjæslen løst fra alle de 

Baand, som bandi hende saa fast til 
anrden, Bcsandet til scn kære Mand dg 
de elskede 4 Smaabørn og de gamle 
Forældre og hendes to Søstre» og 
hun svarede saa glad paa Spørgs- 
Inaalene: ,,Hvordan har du det?« »Act, 
jea har det saa godt, alt er saa lystz 
tbi Jesus er has mig.« Ja, san hvil 
m: i Frev, kcere Anne, og vi vil min- 
des dig i Kcer·lighed, og Gud sie Lob, 
km vi bliver tro, saa mødes vi igen. 
Og til de efterladte leere, vil jeg si-- 
ge: Ja, Savnet er iungt, men Haa«bei, 
det store Salighedshaab —- aa, Gud 
fte Lob, det kan lyse ud over ali det, 
der er iungi og mørlt. Guds Fred 
fylde eders Hierter og gyde Balsam 
i det dyde Hiertesaar. Dei sie for 
Jesu Siyld. Maaiie J, ja Vi alle. 
finde Fred og Trøsi i den, som den 
kære hensovede havde valgt til sin Sig- 
teksi, og hvowver der ialtes. Er Her- 
ren vor Hyrde, da stal os intet far- 
tes. Dei er den sidsie Hilsen, vi sit 
sra htnde. K. 

Bombells, N. D. 

Pair. M. C. Hansen-Rohe 
shar paa Grund af Svagelighed og 
ligefrem Sygdom nedlagt sin præste- 
lige Virksomshed, efter at han hat doe- 

ret Præst i 27 Aar. 
Han ønsker gennem ,,Dssi.« at brin- 

ae Trinitatis, Bethania, Bethlehem 
og Flaxton Menigheder i N. D. samt 
Vettncr udenfor disfe Mcnigheder sin 
lzjærteligfte Tat for Kærlighedsgaver, 
de bar bragt ham i hans Fæng- 
felstid hvklket Ønste imødekommes 
ved disse Linien 

Past. Rohe har taget Skade Paa 
Hiernen, saa han hverken kan lcefe 
eller strive, dog forstaar vi, at han« 
Gud sie Tal, har sin Forstand be- 
varet. ——— Det bedrøver as at høre 
om den kcere Bruders TtængseL og 
svi bevidner ham vor broderlige Med- 

»følelfe. Herren hjcespe baade ham og 
bang Familie. 

,,Dcnstean« War to Gange Inn 
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