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i Amerika. 
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Oe Zotenede Staser sl .50. mumbet Uml- 

shdet bete-les i Fotsiud. 

IMMan Betaling, Adresfefomndking og 
fasset angaaende Blut-et abressere32 

DANISH l«1."1’H.PUB1-. HOLSIL 
Bunt, Nein- 

Uedsiktsn It M. Any-rieth 
Ist Didmg til »Tansketen«g Jndhold. 

Ifbanblinger, Korrespondancet og Amkler 

If endvek Akt. beded odteszietett 
U. M. Aal-erken, Man-, Nebr. 

Enterod at Blqu Poe-rothes as second- 

clnss Immer 

Advent-sing Ratt-s made known upon 

Ippumtion. 
—- 

I Tilkkelde as Utegelmcsftgbeth ved 

sodsuaslsen bedeg man klagt nl det siedlige 
Lobi-few Skulde der ikke bit-um pedes 

III-I beuoende sig til ,,Tanskeren«s 
Mr. 

Nur winkte dem-endet sigtil Fou, des 

Meter-Bleibet einen m at fpbe has dem 

tset m m m- kplysmng ow km even-rede, 
W De alnd munte, at De san Boot-risse- 
Ieutct : dem Blat. Des sit væke til gin 
IUI seyn-. 

Wærkl Torsdag i nceste Uge er1 
del Taksigelsesdag, og vi agter at fol- 
qe Prcesidentens Opfokdring til at 

fejre Tagen som Hviles ag Helligs 
dag. Af den Grund set vi os ikke i 
Stand til at udgive mere end eet 
Nummer af ,,Danskeren«, og det vil 
da blioe udgioet Onsdag. Vore Stet- 
tere hat allerede alt, hvad de can 

spre, saa naar der falder en Helligs 
dag i Ugen, er vi nødt til at mo- 

betete- 

,,Jeg fkal trwkke mig tilbage fra 
Kongressen en af Dagene«, sagde 

« 

Onkel Joe i en af sine Taler fornyss 
Iig. Han vil sikkert itte støde ans 

imod Offentligheden oed at gsre det.l 

Mrs. Steinbeil prises i Paris fom f 
Heltinde ,,Cl)ic. Nec. Hei-R vil til- 1 

bageholde fin Dom. Tersom hun af- l 

holder fig fra at holde Foredrag og 
] 

staa frem paa Steuern saa mener» 
Bladet, at det vil slutte sig til Bari-« 
fernes Mening om hende. 

—---—-—" J:;I-———’ s 

De forikellige norskslutherske Sam- l 
fund iNordoesten er bleven enige om 

at udgioe en engelsk Salmebog. og de 

vil da nsjes mcd en billig lldqaoe, 
kndtil man kan faa bestemt Musikken 
til Salmerne. —- En skøn Tanke —- 

] 
Skade, at vi Danske ikte er kommen- 
med:1hi vor Salmeskat er sna rig,i« 
at den absolut bør komme med i Be-« 
tragtning, nanr den lutlierike Hirn-K 
Salmefkat skal gives vor amerikanst 
lutherjke Efterslægt. i 

i 
«—-..«..-.--.-—---——-. i 

Undcr Raabet ocn Mangel paa! 
Priester oocrraskek det at lange Mærs l 

be til ,at Forelle-de Statt-is Censuss 
aabenlzarser det Faktutn, at Procent-! 
iallet af Priester iFokhold til Med- · 

lcmstallet er starke i Dag end det var 

for 16 Aar fiden. Dct er i den For- 
bindelfe ogsaa vcerd at lægge Mærke 
til, at de teologifke Seminarier inden Hj 
for vor lutherske Kirke nden Undtasx 

Felle beretter om Forsgelse iAntallet « 

Me. Der vil itke blive Mangel paa 

Hut teotogiske Stube-neu one-us 
stemtid er i stætkeke Hænder end 

scheidet-. »The Luth- 
q 

WESLIVEWUMML J en Ak- 
-—’ III, hvcd den Intheksts Kitkc i 

Ia W, striver »The LUL 
.-.II s. — Zwist Selvbb 
W W, at Mel-leuc- 

iTaksigetfesWkotlamatiou. ! 
1 

Washington, D. C» 15. Nov. -—— 

J Tag udstedte Præfident Taft jin 
første Talsigelfes Proklamation. 
Torsdag dcn 25. November bestem- 
mes til Talsigelsesdag. Proklomatios 
nen Iyder sauledcs i Overfættelse: 

Tiden nærmcr fig, da Folketi De 
Forenede Stater i Overensstemmels 
se med vore Forfædres cerværdige 

sSkil er vant til at samles ideres 
irespektive Gudshuse paa en Dag, fom 

Iden borgerlige Øvrighed bestem-neu 
lfor at sige Gud Tal for de Naadei 

Igaver og Velsigneljer, vi nyder. 
J det forløbne Aar hor vi vceret 

rigelig velsignet. Jngen større al- 
miudelige Ulykker fra Højvande, 
Storme eller Fakfot hat kamt os. 

Vi hoc levet i Ro uden at blive for- 
styrret af Fkrig eller Krigsrygter. 
Landesred og et fuldt Maul af Jord- 
brugcts og Jndustriens Produkter 
maa anspore et tilfteds og beflutsomt 
Folk til fornyet Godgsrenhed dgl 
Fremadstræben. Det fsmmer sig i« 
det Hele taget, at oi ydmygt og tak- i 
nemmeligt anerkendet disse Wenig- 
nelfers guddommelige Kilde. 

Derfor udpeger jeg herved Titss 
dag den 25. November fom en al- 
mindelig Taksigelsesdag, og jeg an-I 
moder Falk om paa den Dag at 

lægge deres Kaldggerning til Side 
og slge hen til del-es Kirler og for- 
enes i Lovprisning og Taksigelse til 
den alnmgtige Gud 

Givet i Staden Washington den 
lö. November i det Herrens Aar 
set Tusinde ni Hundrede og ni og 
Uafhængigshedsaaret eet Hundrede 
Ig fire og tredive. 

William H. Tast, 
President. 

P. C. Knor, 
Secretary of State. 

——————.——-·O-—— «——-—-- 

Gmbeulykken i Cherrn. 
Et underligt Sammentræf af Be- 

xivenbeder —- Mordet af Miss- Pelly 
)g Dobbeltlynchjngen i Cairo, Jll’S, 
)g saa lige oveupaa den rædfsmmxci 
Grubeulykke i Cherry i sammc Stat. 

Man qruer og fludscr over for 

ligt. Man er tilbøjelig til at stan 
wer for en Ulykke sont sidftnævnte 

ftum Bcsmrtelse. At bete-ne der- 
nn kan endda gaa an, men for øorigt 
Jilde man helft tie. 

Men —- mon Gud ikke netop la- 
)er fligt ske for at oi andre skal lass- 
1e Mcerke derjil og lasrc dems? 

Tot er let not at slge, at der or 

Rennefkers Uforfigtlglzcd, der er 

Zkyld i, at en faa grusom Ulnkke kan 

Iænde. « 

Men fandt som det kcm vcere s--— · 

sg formodentlia er i dctte Tilfældc 
—- faa tør vi dog ika mena at de, 

« 

set forcftuar Arbcjdct i Gruben, er 

igegyldige for Arbejdernes Ekasbne l 

For Ivrigt er jo ogsaa den-s egne 

ancrcher indblandet. 
Tot er ellers ogfcm let not at bei 

Jrcjde andre for LigchJldiz,l)ed, 
.lt'yi1di·abed eller Foriømmelje i enH 
Eller anden Neuling. Men virfvliq ati 
chrundc Vefkyldningerne det er en. 

Juden Sag 
Der er en anden Taufe eller to, 

)i vil fremholde. 
Jesus fpurgte ved en vis Lejlig 

7rd sine Tillwørere ,,Mcne .z, at diese 
Belisar (l,vis Ble Pilatus handl- 
ilandet med del-es Offer) vare Syns 
Dere stemfor alle Galilæer, fordi de 
Tede dette2 Ellcr de atten, som 
kam-net i Siloam faldt paa og ihjel· 
«"log, mene J, at de vare skyldige 
Itemfor alle Mennefker, som bo i Je- 
rusalem? Nei, siger jeg ederx men 

Ierlom J ikke omvende eher, fkulle J 
Ille ligelaa einkomme« « 

Man kunde jo ogfaa —- ligesom 
hin Tids Mennesker — komme let 
fka at sige, at det er en Gutsbesit- 
ber et gaaet over disle Mennefker. 
Det er i det bete taget let at oclte 
Wd pag anste. 

Wen her fremholder Jesus ’eu an- 

sm Lang-cis 
D- w Zins- »Ist var fortfaldm i 

II nd Wim, Milbe name de lo- 
Itade UT Mk ; 

W bee. dort-an sollst er 

EW «- ask WA, M Mdet 

— 
—- 

sna pludselig og paa en saadan 
Mande. 

Men det værste er, om de er gaaef 
i Dødcn uden at ocere i Samfund 
med Gud og uden Hand om evigt 
Lin og Salighed. 

Hvordan er andre beredte, om de 
lige faa pludseligt blev indstillet for 
den GudsDomstoL socn saa naadigt 
og kærligt hat kaldt paa dem her? 

Og san de efterladte2 Man leefer 
om noget, som vækkcr fand Affer 
Sagførere hat allerede meldt sig hos 
de ulykkelige og forføgt at slaa 

«Msnt af deres Nedbøjethed og Uvis 

»denhed. 
J Ecn Lomycr nærntede fig en Kvins 
de, som har mistet sin Mond og 
to Ssnner, og tilbød hende at ind- 
kræve hendes Fordring mod en Godts 
gørelse af.507;-. 

Slige »sharks« (Hajer) burde fra- 
tages deres SagføkersBevilling og 
idømmes en ordentlig Bsde ved Si- 
den af. 

Nei, de nsdlidende taler til os an- 

dre om Medlidenhed. De btr tilvisse 
ikke bcere Savnets Byrde alene. Sor- 
gen kan andre ikke lette. Men vi kan 
og bør afhjcelpe den timelige Nsd, 
de er bleven ftedt i. 

Godt er det da ogfaa at se, at ikke 
clene »Ist-de Kors«, men ogfaa man- 

ge private Mennesker straks hat vist 
sig rede til at yde Hjælp. 

——..—— l 

Heufatne Tider. 

Det hcendtes mig engang, He· Re- 
dakter at læse en Artikel om den 
lutherike Kirkereformatiom hvor der. 
foa gjordes opmærkfom paa, at den 
Ig den Dag var det, Luther opslog 
,,sine bekendte IöTesespaaKirkedsreM 
I.s.v. — Ja, sine bekendte, 
tcentte jeg ved mig seit-. Det er 

Janer vift almindelig bekendt, at der 
Iar 95 Sætninger, men dermed er 

Iift ogsaa for det store Flertals Veds 
.ommende Kendikabet til Ende. Hvors 
or, tænkte jeg videre hat ingen med- 
Ielt dicie Sætningers Teift, faa Mess- 
1igniand ogiaa ian faa dem at se · 

pg derved faa Nede paa, hvad der«- 
sales um? 

Mcd Tore-Z Tillndelse, His. Redak-« 
vør! uil jeg ved Lejliqhed cneddele et I 

m nndet fra de hensarne Tiber, som 
itoiylfonit vil være as Interesse for 
de allerileite af Deres Bladz Lersere. 
Jseg oil da gøre Bcgyndelfen med 

Plinius den anresz Breu til steifer 
Trajan mn de strisme og deres For- 
ulaelfe 

—
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Plinius den Yngre iødtes onikr.«1 
llnr 653 i Conta, ved den sydlige Vred I 

if Lariusføen iNorditalien. Han nød l 

sn god Opdragelse, var buman as i 
Eind oa Tænkemaade Uddannet til l 

sldookat steq han efterlnmnden til at t 

)line Since-stor, Prætor, Tribun og f 

iunsnL Dsde 115. 
— —- —·- l 

»Er-L er min ufrcwigelige Regel, 1 
dem-! at lienvendc niig til dig i alle t 

se Sagen hvor jeg staat tvivli·aadig. s 

Thi lwem er bedre i Stand til at løis 1 

e mine Tvivl og oplyse min Uviist 
Jenhedl J 

Da jeg aldrig bar overværct noqu 
Forli-r over dein, der bekender jig til 

itriftendommem er jeg ukendt ikicl 
Ilene med deres Forbrydelsers No- 
tur og deres Strafieå chkaisenhed, 
mcn ogfaa hvor vidt det er ret at 

foretage en Undersøgelfe angaaende 
dem: »in der, altiaa, icedvanlig gis-· 
res Forskel med Hensyn til Alder, 
aller de unge og de voisne behandles 
ens; om·Anger betettiger til Benaads I 

ning, eller om en, der engang har 
oceret Aristem bar Nytte af at for- 
kaste sin VildfarelseJ om felve Kri- 
ftendomsbekendeliem naar der ellers 
intet kriminell foreligger, bar straf- 
fes, eller om der er Forbrydelie i Be- 
lendellen —- om alle disie Punkter 
er jeg i stor TvivL Jmidlertid hat 
ieg overfor dem, der bragtes for mig 
lom Kristtm gaaet frem paa denne 
Rande: jeg spueqte dem, oni de var 

Kriftnr. hvis de da tilktod -dette, gen- 
deq ieg mit Spsrgsmaal wende 
sonst samt truede dem Tmed Straf; 
hvis de its-Ucce- hpldt fast- lod 
see dem m stehet esstraffe, idet ieg 
m W em, at, M end sidens 
deret RW Massmhed mattez 
Isre en W II Miene Stivsg 
W W ei insnt einig 
Its-w III-subs- i-: ists- som; 

......... 
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Hokus set-no Mein-nimm 
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sakscn est 8 Tom-ver lang, suld Nickelspletteret ug sclvskærpemlu 
Den, der kender saksen, kurctrækkcr den frem for alle andre. 

Lad ikke denn-: Anlednjng were ubenytt(-,t. 

VIIIZK Luth. Publjshiugjllollsh 
—151«A1R,«N1«;131e. U 

H 

denne Forbrydelie greb om fig, me- 
dens den var under aktuel Sag- 
fsgning, og adfkillige Tilfælde af 
iignende Kakakter fortkom. En ano- 

nym Angivelse farelagdes mig, iom 
indeholdt Anklage mod flere Perso- 
ner. iom dog under Forhsr nægtede 
It være Kriftne, ja end nagen Sinde 
It have været det. De gentog eftek 
nig en Paakaldelse til af Guderne 
kamt gjorde religiøfe Øvelser med 
Bin og Regelse for din Statue, som 
eg for dette Øjetned havde btagt til 
Befe, tilligenied Guderiies, ja, de be- 
pottede endog Krifti Navn Men da 
Ier siqu at det er umnligt at tvingej 
)ern, der virkelig er Kristne, til san-F 
Jan stelighed, ansaa jeg det for tetZ 
it lade dem gar-. En Tel of deinJ 
der anklagt-dei- af et perionligt Vidne, I 
Jekendte iig først at være Firisine for E 

Jerpaa ftraks at ncegte det. Andre 
serimod tilstod, at de sorben hande» 
neret of denne Tro, men lmvde for-» 
’astct denne Vildfarelie, nogle fors 
lenved tre Aar, andre mete, og en-i 
’elte for over tyve Aar iiden. Te til-« 
iad alle din Statue og Gudebilleder- 
te, idet de iamtidiq ndtalte Jordan-« 
leiser over Firisti Navn. De bestens-» 
ede, at deres hele Styld, eller Fejlsi 
agclse, var, at de samledes paa en! 
sie Tag, før det endnu var lyft, dg; 
penveniste en Bønneformnlar til Kri-; 
ins iom til en Guddom, idet de. 
Iandt sig felv ved en liøitidelig Ed7 
ikte i nogen ond Sense-ende) til al- 

Irig at beqaa nagen Sonn Tyveri, 
Dor, eller at give falst Vidnesbyrd, 
moreiter det vor den-s Zkit at stille-s 
or siden ntter at forimnles og nde 
st ustyldigt fælles Manltid Dennei 
Zasdunne liørte de doq ou ned litter 
nit Ed ists Offenliaqørelsiy ned lmil 

« 
et jeg ester dit Paalnid forbød For- 
aiiiliimsinøder. 

Da jeg hade modtnget denne Ve-, 
Jet-1ing, anscm jeg det for lmjsi inne-i 
zent at freiiitoinae den vix-felian 
Enndbed on lod to kvindelige Elmnsrp 
Iine, soni sagdes at udføre noale ai- 
seres reliaiaie Zuelser. Den alt, jqu 
kunde opdage, var en urinielig da 
werdreven Dvertro. Saa anina feg 
Iet da for tigtiqft at udfastte alle vi- 
Dere Underiøgelfer og rnadspørge dia« 
Thi da et stort Antal staat i Festes 
ior at indvitles i disie Saalesningenj 
iynes Sagen i hsj Grad at fortienei 
Iin Opmærksombed, faa nieaet destos 
net-e, iom den allerede bar naaet va? 
landfnnligvis fremdeies vil naa til; 
Perionek af alle Stændek da Aldte, 

« 

fa, endog af begge Kan. J Wichtig-«i 
heben er denne fmitiamme Overtrol 
langtfra udstrakt til Byekne alene, « 

nien her spredt sin Gift agiaa til de 
amllagende Landsbyer. Alligevel lyså 
net det dag endnu multgt at hindre 
beut Fern-gang. Templernr. der fsr 
par næsten forladte, becynder i detl 
mindlte nu atter at blive stat, og dei 
hetliae Øveller tagebattet pp ester 
lange at være feel-mie- liaeiom der 
W W at blive Eikekspltqiell 
Im Dir-ne- iom tut-til lot vka ktm 

W W san sieben- ch alt det- 
is Muts M let, M stets et Intel- 
Iet Ums- vlnm tiW MS M al- 

Kejscrens Svar til dette Bkev lysT 
der iaaledes: 

»Du hat valgt den rette Frem- 
gangsmaade, min leere Sekundus,«) 
ved Underssgelsen af Anklagekne mod 
de Kriftne, fom faktes for dig. Det 
er umuligt at give almindelige Regler 
for alle saadanne Tilfceldr. An- 
streng dig ilke for at opssge dem. 
Naak de bringes til dig, og Forka- 
delsen overbevifes dem, fkal de straf- 
fes. Dog hvis nagen nægter at 
ver-re en sit-isten og ved at paakalde 
vore Guder beviser itke at voere det, 
stal han (trods tidligere Mistonke) 
beIIandes, IIaar lmn hat vendt om og 
angret. Anonym Anmeldelfe bar ikle 
modtaqcs i nong Slags Zagsøgning. 
Det er at indføre en Ineget farlig 
Præccdcns og gaIIsle fremmcd for 
vor Tids Aand«· 

A n m a- r k n i I1 g. DetteVrev, som 
Plinius skreo, da lIaII var Protonsul 
i Pontus og Vethyniem skal tilliqes 
med Fleiscrens Svmz samt en Pas- 
sus hos Tacitus, vccrc det enestc trate, 
fanItidige thnesbyrd af ddn Tids 
Uerdsline Uittcmtnr om de Flriftne oq 
den-s Fiamx De Kriftne felv opbelIa-! 
rede det san Vidneslsyrd om deres 
Nenbed i Tro og Vandcl Tidliae 
Forfatterc i Kirken panbemabte fic;E 
det mod Bmwasterr. Mellcm disfez 
Breve oq Paulus-· Tod ligger der et« 
Tidsrmn af oInlr. 40 Aar. 

P. V.Andersen. 

Nogct, jkg it san fsgftaozss 
J Oltolm le’s.1m d var lIvr tun 

C Iiccmos Endlich en Beet-leises Prak- 
diknnt fra England, lssnpiy 3111i1l). 

Der blen i den Tid lwer Aste-II- 
lmldt en sur TextmIIstnItion i 
T. Eises-L Ist-know incd Jung af 1000 
Etcxnmen JU, del lan jo not vaslst 
te en Itaqu Vmcjftring, fasrlig lzospz 
MesnIcssler, sonI fjirlden eller oldrigf 
qcmr til Ante-. Im læste 22 as lmnä 
Prædileneri Aftenbladet ,,Cl)icago« 
American«. Jeg trenker not, at hanI 
er en gudfrygtig Mand, som har til? 
Hensigt at fremme Guds Rüge· Men· 
bang Præditcner var dog kun til 
Vwktelfe og aldkig andet, ikte ensi 
gang naar han færlig henvendtc fig? 
til Kirkeioltet, oa Bladet fortalte os, z 
at Fruaten al disle state Demonltms « 

tioner blev fleke Tufindcr oovat1e,k 
omvendte og genfødte Meinielter.- 
Detlom nu alle disle blev tro, saa 
maa det jo hicelpe godt til Talvætfh 
i Menighederne her, hvor der ofte: 
klages over ringe Kittel-ew. Der- 
som Menlghedernes Medicmmer sta- 
dlg gis ttl Hirte, com der ogfaa flere· 
til. Naget ander-lebet er det hoc de 
romerstkatolite, hvor lærlig windet-- 
ne er meget under Præstetnes og Se- 
ltrenes Kontrol. vaiy Smith am- 

talte aldris Daabms sent-denn 
Raube, all-via et Ord om Deman 
W til Kirletolket ellet de mange 
Wdte Rekrutter. iom han kalt-te 

— «) Hans lulde stam- er: cain 
Mllus secundus Wint. 
M Kette-est km« better W« 

W 

— A— 

dem. Kurieen Gang omtalte han 
Nadveren, men paa en iaadan Mao- 
de, iom om han ikke regnede den for 
noget. Hvad ital man tto om en 

saadan Monds Gerning? Don kon- 
mer i Ver-klug med Hundreder of 
Præfter og Tufinder af Kitkejoll 
Er der dog itke en ililandt alle dem, 
fom fornnmr at gsre ham opmætis 
sum paa, at han endnu selv savnet 
Saus for det bedste af Gnds Rigs 
Goder. Eller er saadanne ftou 
Miknd itte inodtagelige for Paavirls 
ning as andre. Jntet linder, at Fol- 
keslagene bliver gndløfe, naar Kit- 
tefolket, der iknlde unsre fein Saltet, 
inister Levelskaftem og Livet long- 
soint dør bott. Den apostoliske Tros- 
bekendelfe net-ones aldrig. Menge 
Jnirtefolk kender den itke. Mr. Moo- 
dy, sont var liek for slere Am- fide-i, 
kendte den ikle. Af Vibeltro er deE 
inanne Flugs-, nien de spaltet tim, 
tnn ikle sainle Gnds Vani. Dct set 
nd til, nt Tanbens Naade og stier- 
lighedsikrafteii nf Herren-S Offerdøo 
ved Nndiierlsordet eii Gang iimrt vi! 
bline en Ennn blot. nun nd as de 
siristiiests Bisuidstlied Te er dog de 
enesie Liliidlen foni tan fninle Gnds 
Børn til et Sanifnnd Nogle link 
fortnlt inig, at flere Menigheder i 
den reformerte Kirte brlmer tun 
Dauben sin en Slcms Jndlennnelse 
i lotnle Meniglieder, itke som Gen- 
fødelse ind i Gnds Rinm on at i 
Nndveren nydes knn Bei-d og Vin til 
Miiide oin Herren-z Tod. Det let 
innledes nd til at stillle blive en al- 

inindeliq Forsmnelie ililnndt iiiaiige 
seiest-solt, at Snkmiiienterne som 
Frelseszinidlet itke Instrum- lichem-is 
til Frislie Er Venneiisz oq Vilnslens 
Brnn nlene not til linade lisenfndelse 
og Lein-kraft? Ter er znkiinge daner 
lntlnsrfte Krisis-e sont er tiienct paa- 
Virket nf den Forftnnelie Nit, de 
lim- det fm andre Miste-solt de kom- 
iner l Furliindelfe nied. 

At fandnnne sinke Mel-nd nil ininle 
til on linxme on pna Windz :ii’iae, 
tvivler jen ikte onis Leg und-sendet 
fanledes stie, linin nonle siirtcfolk 
sagde oin Gypfy Siiiitl), at linii tun 
var en Missionasr for Pennene, sum 
var i det. Jeg austei- nt vide lidt 
um« livad andre tceiiter om den 
Stegs Mission. Jeq inne-J, at diese 
forklndker og sdelreaner mete, end 
de byaaer op, manfle not ndcn selv 
at vide det. Derfmn noqie af vor 

Kittefolk ellek Priester nilde innre 
pna mit Simmsumnl lad del iaa 
fke i »Dann-e keii«, da im ikfe san 
holde alle Sainfundets Mode. 

Peter Tertelsen. 

Frygtelig Sønlnktr. —Singapore, 
Is. Nov. —- Den franike Poitdamps 
baad ,,La Sonne«, paa Neffen fro 
Java til Singapoke, alt under i Das 
Mai-ges eftcr et Sammenftsd med dei 
brittlte Damvitlb »Onda« i Ren-heben 
as Havnem Hunde-de Mgnnefter. dek- 
iblandt iyv Europceekr. Baron og Ba- 
nne-»He Benezkm »Lq Sonna« Kap- 
tajn on fein Offimee of Herren am- 

kam on blev ckdt at dates St Mennos 
lker Ilev reddet i Hand-, iom blev lot 
nd fm Mond-« Manne blev W as 

Hagern- Wd då Hunde hlipt M 
W 


