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CHOR-swam- 

s Tilsælde of llregelwasssigheder ved 

Mageksen bedeg man kluge til det sttbltge 
ficht-sein Skuldk bet ikke biswe, bebes 
II henvenbe fu- n! .,kqnskeren«s 
Mit-n 

Ism- Pæierne Ist-wendet sitz til Futt, der 
MtretiBladenenten soc at ksbe hcss dem 
til-r for at faa cplysning om det ever-tende, 
betet De altid onnle at De faa Adel-Mie- 
mtet i dem Blut-. Tet sil vaste til am- 

kdig Mete. 

Dei kristne Europa med sit »Mag- 
ternes Koncert«, der efter 40 Aar-H 

Forng erklærede sig ude as Stand 
til at lindre Tyrkens usjgelige Gru-: 
sonuhedser. er af den Lille Alliance af» 
stavfke Nationen efter kun 4 Ugers« 
Origisføwlsin bragt til at ffammdme,» 
BUT Tkhe Luth-« ] 

Vi shqt modtaget Meddelclse onJ 
at A. P. Henpiksem Medlem af denl 
dan. ev.-·luth. Weniqu ved Hanw 
ton, Nebr» fra dens Besondelse af- 
Svigerfader til Petit. H. W. Bondo, 
Iden 2. Nov. er dsd mellem 71 og 
72 Aar guckt-met Hans Vegravelse« 
W fra den dansk lutherske Kirke, 
som han hat-de via-et med til at bygs 
se og nafbtudt Mker den 15. No- 
vember W være den as- 
W Minde! Sud Mte hans spr- 
qensde Verlobte 

En velgørewde Wanst-. Mo- 

stows rigeste Kjbmansd en Tyster 
vsd Nuvn M, der wlkg et M- 
epterlvd fig 82,500,000 til sine Tie- 
nete. Ctchver Tjener, der havde 
Mret hos sham i mindst 5 Aar, fik 
en bewdelig Zum. Tienekne Oe 
saployeredg befluttede sig til at 

fort-fette Forrenringen Tom et Aktie- 
seMab, at grundlegge et Asyl til 
del-es Velgøreks Æte og at fort- 
Me med at bddvage til hans Ywdi 
lingsawftaltsec Der Tau komme Mc 
Jdeet,nyttiqetllatlære erf,ogsaa 
foa Mofkom 

j 

Jfølge de offentliggjorte Oversigii 
tcr over Ildgifterne ved PrwiidetxtsY 
valuet skal Der demokratifke Porti« 
have spensderet ASSMUSS til der-JL 
Valgkampagnc. det republikanske 
Parti 8741,688 og der progresfwes 
Parti omtrent läge faa megcst som 
det Matffke Socialsv og Prch 
hisbitionssPartiemc har ogHm kmftI 
svorc Udgiftcr, og des-Juden has Po-; 
li.tikeme haft mange PrivcitudJifter,s 
fom der ikke er hold-: Negnskad owns 
Tages soa Bæddemaolspenge mcd H 
Betrat-thing Eaa can man sætte ca.« 

s4,000000 fom den Sum,13kæsi- 
denwalaet km- tostet Landet I 

-—- l 
Post. sPJk Hausen skkivektitl 

OfmStPaul Minn,den9ds.:s 
»Ende1ig frk jeg Lov at draqe hie-n- 
MeheltudenHoabosmotkunne 
blbe rast igew Lægen Infkede at 

se mäg igen om tte Moanoder og at: 
hist fka mig hvet Manns-d Det« 

Mitlng 
Modfogtkkesmmigiwd» 
taotlovehowdethrite Jean 
Oedoetilatsvrtfætte weben-bo- 
M Mich og tillige til at be-! 
W Ema Odiklliat i W Luft, co- 

MdetiManoWs 
W Mist om Mater-en san 

Aansd hat alt-w sasmme Seit« Hier- 
teligt kan jeg anbefole det Sked 
baasde i cmndelig Hmseende og med 

Henfyn til legeiulig Pleje, Der er 

dygisige Omger og offervilligt Tjeneri 
pekflznalc Hvor stinkt, out dort 

Snmsfuwd kunde faa en lignende Jn- 
stitutton, hvor Lægen over alle Lus- 

ger ch Rand og Hjcelp t.1 syge 
cheie, medenö andre Lceger tog 
sig af Legt-met — Past. Hast-sen he 

des os bringe Venner og Bekendw 
hans Hilsenl 

-M ---—---—-s 

Kikkklig Foreniug 
ellet Samatheide. 

Tot er Tattskek a’f stor Betydning, 
»Mutter Aabserg as »Den danfke Kir 
ke« ferek frem i en efterfslgendse 

Artikel, og de bør ikke undgoa vor 

Opmcerksomhed 
Ziffert anbefaler eller gavner det 

Iikke siirkens Sag og III-beide blandt 

vort FOU, at Modcrkirkens Bøtn er 

delt i to Lejre 

. Vel staut-mer zoereiEigshedcn hiern- 
mefm, og om Statskirkebaandet ikke 

Jholdt de forskeltige Retninger i Mo- 

Fderkikken samtnen, Tau blev der sag- 
tens oqkoa forfkellige kirfel:»xe Lejre 

idee 
f Men lige mcget —— Trinken om 

Enhed eller Sanmkbejde betonte 
er vel værd alvuklig Overvejelse 
baade For Zagt-us Skyld i fin Al- 

nriwdeligxhed og særslig for bot-restri- 
venidelse as Verirrt-ne Tom Paswn 
Aaberg paapegen 

Hvad Evens Jnsdlæg Kober nd j er 

sdog shverken Forening eller Sam- 
arbejde, men en Stegs gensisdig 
Anerkensdrise og Desynstagen wo 

Arbeidgnarkem 
Log-et uheldigt syncs der os rig- 

tjgnok at Me, at den, der den-stil- 
ler Ton-den om en sandan Ruhms-« 
tagen, begynder med at Fovdre i Ste-’ 
det fsot at tikbydr. « 

Ren dene vraktike ved Esaigenl 
csskal vi over-lade til M m fvake 
ma, kosm det net-kniest vedkommen —- 

Tankcn i og sfor sig onl, at de to. 

den«-Te Kirkchrmfund bukde se at mer- 

me fm Hinandem er vi med paa. 

Men vi Wer Effe. Zwar-leises der 
dem bekam-des med, at det ene Sam- 
fund wetng m Tit-W fsl 
Bet anbet. 

Mod andre Ord: Tieriom vi Tom 
Meissnqu werterer bimmden 
i den Grad, at det ene kon opsgjve 
en Arbejdssmark til det tin-det. san 
Mr vi Ecke, shvad der videre skuli 
Sde ftaa til Kinder fior crt arbede hen 
imod virkklig Smnmenfl1ttning. 

Vor vaocktelfe as Forhotdet er 

We at det er forefnlitmc Zimmwas 
Ist-d E den forbdganane Tib, der hol- 
der os wdfkitte Stigt momw kunne 

tilgst-es og Als-Wes 
Ref, im er det da innrer-r Mis- 

spritoaelse eller Mangel pua For-staa- 
else, der ligger os intellem 

Ursdr kmr disk ijxa vix-ro: Vor 

Iskkkjfng N Or Ist Fr«.«:n?«-.s.-s-«-, m Nil 
vi for-Time mn nt wann-c ris- hinan-I 
den hvnd vj lænae Im gnsfcst sI 
im «tul VI ERqu Nef- :·-.x-m-t, der 

knn smis DLZ til 21c-«5Ef?at n: send-II 
sb Uman ; 

Osg sum Tactdant noget tænket vi 
os Forbandiingsimøder meliem MIH 
xssrwsvntamer Hm de so anmfund i 
pslscr Mäsfiissnssmødeh fwcsr .I.Ikedlem-s 
mer as de to Zank-Funk- Fimdcs hoch 
shinnnsdens Forkyndefse as ssikdsis Qrd.; 

chtd det for stirken gaslsder om,’ 
dcst er bog Sandheden tsi Esel-a oa 

M, der usvigelig viser Bei til Frei- 
se. 

Vi Tom Samfund antager den M- 
lige Skkift som »in-WITH as Gad« 
og som Autoritet anaaoende baade 
Lære og Liv, og for rot-ist staat vsi 
M vor WR Moderkikkes Be- 
ers Grund uden Mdifkcatäos 
net, og den-ed er W at volle. 

Kasn vi somftemme ma dem 
Grundlag, san kcm vi vist baade be- 
mde med at Mgsve Arbeidsmark 
til hide og at met-me as hinan- 

Omt vi del-M M stemme over- 
ens om vor Wir-ke- Bekendelse, 
fäa indker vi Re, hvorledes v? stac 
kunne nagen af Delene· 

For denne Gang stal vck wies 
meb M mep- akmänsdelige Bemerk- 

Nogle Tanker om Fotholdet 
mellem de danst-luthekfke 

Wirken 

Roger as dcst sorgeligste, jeg fom 
en af de tmng i Arbejdet herovre 
kan tænkc mig, er Splittelsen Ariel-; 
lem de to siirkesamjtmd Vi er kun 
faa og tun-de der-for dobbelt trasngc 
t:l at vasrcs sammcxp sog Use-d not, 
m der er Folf paa bog-ge Sider. an 
iffe set fanledes M det, fa, fom 
endog scr Zpljttcslfen sont et Gabe: 
baden kan jcg ikke se wo det. Jeg 
tror Effe, at Splittekse imellem Krist- 

Ine er af der godc, den er en Aner- 

xkvndelsk asf Ufredens Ret« og den 
wirkt-r fort-irrende og forstyrrengde 
i Arbekdct for dem, Eom Itaar udens 
for. Manfkc vist kcm jo Forffellen 
væte Taa stor, at Splittesie ikke kan 
tin-Maas, Der san værc Irr-a dyb 
Forskcl i Lcrre og Aand, at man 

Gelt mcka arbede kwer for Tig: men 

er der egentligt det imellem sde dan- 
ski UlrkerP ch hat Gang eftcr 
Gang mødt gmnle Ueniggbodsfolk 
fra beggc Sider, disk hat spmgj mig: 

Ziq min, hvckd er kwrfkellen pou 

Esc to KirMatI1htnd2 Vi kan MS 
bot-c nogcsn kyorskePc Og nogset kau 

chsr fo saa alt-d siges, fksnt, sket 
vdcst ikke imellem at vi mcm Tpsrgcs 
»o-? selvt Jn, hvad er cgentlig Fori 
kskelleniD er den saa dvb ng Hm stor. 
’at den vedvxivenide Etat skiue Mk 
IFOlik ad?« »Hm- vi Ret til det? og 
bar vi Naad til dest? Der figes tidt 
at M er Forskeklen imellem Grundt- 
vigjanere og Jndre Mission» men 

Dass-let det? »Den dansse Kitte« er 

da langtfm wdelukkende grunde 
griva der er vist mange as den-:- 
Prasfter. som ikke vilde vedkende Ein 
det, for ikke at tale om. at der er 

maan ngfolk i den, som ier en- 

gang ded, shvad det bemdc Da 
»me formt-de (likle«, er den Mi- 

lige faa lang-l fka at vasre indus- 

missionskk En as diens Prasster iagde 
end-m for iklcs lwnae 5idem »,Vi erF 
jo i Grunde-n alle Gruudwigianere!". 
Las-I- oqslan bmd Post-or Musen 
ffriver i lin ridfte Artikel fra Don- 
man san ffriver saadam »WF 
M im denaang li min Ums-dome 
frk fat ma det lsd fanden »FNaat 
esMenneske er dsbt med Herrens- 
Ton-b og hiertelig lever i i.n Mit-F 
pagt, san er Gan leller hun) et Ende 
Bom, og saa kunde man med M-l 
lade de vantro (mtionaliskfsle) Pras- 
ftcr on Professor-er Wut-etc om 

Vibelen og meget awdet'«: men det- 
der hjwlp mig den Gang i min no- 

art sorwivlode Stilling, det vat- 

lyvaid der l-d om dene: wrt LisenF 
er vor Tro og M» del er vort 
Ewnfunds via-Ide« Sau langt Pas- 
stsor Bcdcrfcsm men destte er jv denF 
rette andwigion Lmek J den-Jovis; 
imødw feq den lelv Valgmeniglyedsi 
kirren hjemme i Tanmark fvr Me» 
tnange Aar -fi-den, og de gav mig,F 
-··om ellers plejedc at gaa med til- 
VrødrcmissonsiMckderne en Klar-F Md, smn jeg fyntesy jeg sorgt-wes 
havde fsgte del-. Vers-or var der alsF 
ligevel meget, jeg hat-de leert af Jn-· 
dre Mission on jeg kan ikkc Te an-! 
det, endvigjtllreti.omvipaaF 
nagen of Zidetne vil fktcemme voktF 
Fell med, at den et mien isndre· 
111;-;«-"«ions:" sollst ermsdwjgiansL Saa: 
Urka vä We aodt Bunde ta»nke« 
oan Zaslnicbog not-n Mknndwkgsi 
Sol-met san der ve! Mc viere heit« 
udc of Beter- Jeg sur min Tel ers 
glad ded, at im :ror, jeg hat last-! 

nsogct mode a? Nrundtvig Fig Vil-« 
helm Beet Il: der io bog Ausblier 
tid or en For-Tel, vil vel nok inqokx 
gen ncegte: men gar der 5.-«1 mdcsn4 
for Santfundene, Tom de mt er, ikke 
imellem lige faa store For-fiel gasis 
densde, Tom der nu ofte er tmellem 
mange- Prwster, der staat i hvert 
sit Samfmsdk Tag den gamle Stil- 
leqrund om den ortodokje Lære om 

Bibelen fom Guds indtil tüindfte 
Tod-del ufejlborlsge Ord for- 

»-det et jo Re, om Guds Qrd inde- 
hobdes i Bisbelem det hat der vist 

Elle været Uenigshod om — er den 

lcyelt nkendt i Den formede Kitte? 
Der W jv dvg sprskellige Me- 
suingek om den Sag i an- de Me- 
Iage Leise i Mai-, den Judi- 
,Mission ikke WH, M Pwt 
W WUing, »New og 
W«,faalidckomdetvsstek 
W W i W M« 

Z ? 

sidsst ikke den gamle otwdokse Leere, 
der gælider -om, men som »Im og 
Laub ckt hol-de ded«, hvad for migt 
just ikkc er Grunsdtvigianäsmg men 

den renesste Luvherdotm Gruwdwig 
Lyare pegede paa det, da det var 

ved at- glcimnes, dekfor swldck vi 
bam alle Tak. Jeg Tau altjaa, shnt 
der er Forjkeh ikfe fe, at Forstellen 
er saa stor i Virkeligshed, at den vir- 

netjg i Længsden bekettiger en Ad- 
7ki1kslse Om en Forcning as de to 

xiitfcssamhmed kan sdeT dog vel des- 
værre jkke vaa sdrite Tidsipunkt vasre 

Tale-, om saa sent-re den Gud kan 

bøie Gerte-me sao det stiltc amles 
er jso san en onsden Sag. Men kun- 

l»de« del i begge Samfund ikke dog 
«aller(sde nu M Tale om Samar- 

bejsdse, Samt-beide Ecke i de enkelte 
Menfghedeh men am vor faslleö Op- 
gavc Og vi shar jo en fællcs Opgas 

ive, den at samle vort Folk om Evan- 
.gel’set. Dei er jo dog det, vi, iaa 
godt di nu for-stach paa sbegge Si- 
der avbejsdcr for, og det er -denne 
Opgave, iom det synes mig, lidcr 
san sjrgeligt under Splittelicn, Og 
den mest nasrlmgensde Dcl af dct 
Zamarbejtdr. am v: ikte kasn blive 
enige om at arbejsde samtnen i 

Gmnfundetm er, fynes det mig, at 

.blive ewige om at dele Arbcfdsmari 

.kisn. Entwer, der hor mvct wogvt 
umkränkx ved, hvor mange Siedet 

Der er, hvor der flet ikke ger et 

Arbejdc hvor der endnu ingen danTk 
dansk Kirke er, faa vore Landstan 
can iamles og den-s Born Inn-bewi- 
7es, og det er vel ikkr 1nærke1igt, 
Zor Aersinorken er io saa stor: 
men netop med det for Øje gør dct 
ct san Tørgeligt Jnsdtryk, syncs jeg- 
ät se, at der san derimod or san 
mange Sieben shvor der finsdes smoa 
ckrebfs shvor beggc Somfund som- 
me Tiber mod fwke Bekosmmget 
am- et Arbefde. der dog øjmkonligt 
denke-m vi i mindfte Maasde tun-de 
anerkende hinan-dem but-de overlas 
sdes til den ene, og faa Tom most 
naturliigt til den, fom shar mest Tag 
i Akbcjdet paa dette Stad, hvilken 
af Samämdene det saa cr. Lad 
mig first fige, oft jeg vilde umwoge- 
fvm Regel da, de starre Wer, lpot 
Arbejdsimarton øjensynlig er stin- 
nok for beggs for Ets. Chieago, 
Mo oft-. idet jeg bog syneT at 

kasoo saadanne Steden selv om der 
ikke just var Tale om at W. 
tun-de der bog alljng nok We 
Tale osm en Dis Grad of Saman- 
sdse. Men færligt i de smaa Byer og 
de mindre Wkedie synes jeg der 
et Grund til at its-th, um vi ikke 
not fm begge Sidet Bunde blive 
enige om ai sdele i Siedet for der 
lägefrem at Milde hinawden 
BE har Siedet not af den Stags,» 
Mr jeg Tom-T at der fra begge Si- 
der vilde vom Grund til at Tkænkc 
den an measkth Og jeg! 
tm. at det vix-de bringe Vetsigmises 
Lande til Kredit-ne 7elv og til vore( 
Landsmæwd videw wd, om vi tw- 

Mnne Stedec,«« noak Opfer-bring 
kom til os om at betjene dem, Purg- 
te, om der fm den anden Side og 
Ufer-des et Arbejsde paa detbe Sied. 
Ovis der M fassen-ne Stoder alle- 
rede qms et Arbeit-c og der der- 
med alllewde et Mulithsd for vore, 
Landsmænd at here Orch vjl der 
skaa i de fleste Tilsaslde ikke oasrch 
imer Grund til at bruge de sum-I 
smnnus sirasftcr paa Ziehen Ovor der 
ikke gen-S et Arbeit-CI Er disk mont-· 
läg: We Uret fm alle Zidrr set ma 

den »i« Hasses m bnme ern ilke just 
wilde semsftcsn der cllesss -.i san haardt 
trmnaes andre Zteden oq vil et 
faadam Arbejde i de flefte Tilfæls 
de bringe ander end ForvirrinaP 
Jeq bar for min Del widrig vaer 

Ende for-, om vj bar optnaet Menigs 
beder vaa Steder. bvor en faadan 
alle-rede sandte-s as den foremsdc 
Qirke Jeg ved not, at det vel fra 
ingen af Siderne vil owns let at 

sige Nef, nam- der Hammer Opfer- 
drina om Betfening fra MetmeTker. 
Tom of en eller anden Grund fsler 
sisg melt hier-time i det ansdet Sam- 
fmvd men et zdet alligevel Mc fta 
alle Sider set meft naturle at give 

Den Sag, fom for Viel-IN set-r- 
httk givrt disfe Tonset- lebende 
mig, ek, M der blch Waet 
Al. Wiens Aas-Mid- i Chi- 
om at M en Missionwræst 

tkl Dwiaht Der W her i Naht 
eflkk vore W Arn-s Arbeit-e Mk 
H Familie-, 
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M Dir-h Wiss let-ste- jeg- 
at der til Kredfens Msde var Bsnk 
fra to andre Siedet-, som ellers fktez 
shar nogen Vetjeneng, osm at Kred-. 
sen vilde its-ne et Arbejde hos den«- 
men fom blev uægvet. Her er justJ 

»e: Tiifckrde, soku can iuustkeke vers 
Tom jeg med disse Linie- vilde poge 
Paa, ct Dilfckldscy hvok en Krebs for 
»mu, et Tilfasidc. kwof en 

fokrcdis for at imm- st Arbejde 
Aar hat vasret gjvkt et Arbejde as 

ict ansdct Santfund, og hwr der er 

LisiLAMd til Mr Zøudag, for dem 

siom vil, at gaa og txt-re Ordet via 
Esfaa Ismene uwdewift, forssmsme et 
lArbefde paa »Hu-den hvor Lan-ds- 
·mæn«d sidder ghcn usden at have den 
Lejliashed ch ded, at jeg usdsætter 

-mig for at blive misfcndt, Tom iom 

Yjeg kalte af egenkærlige Hensynz det 

"faar Ton verw, men jeg ved, at jeg 
ils-an -sige mcsd San·dl)(sd, at om gden 

danka Kirke got noget lignewde, 
saa er jeg Linie-ftp Grad imod 
det, og few vilsde jeg aldrig tage 

simod en fanden Plads. Det kan 
Yewdda mre en Tsng, am der er 

fsmm Krebse, fom nu og da mfker 
den Prwit fm det Somfund, Tom 

inu er deres, og da ser at faa Betjei 
ninq en thang nneuenn cnen at en 

Kreds skal oft-e en Monds Tid og 

Penge paa et faadant Sted, fynes 
zjeg :k«ke fan væke rigtigi Jeg ken- 
dcr ncwp im mit Arbejde i Wis- 

«coniin et Sted, Abganan Mich, 
hvor den forenede Kirke havde et 

:s«:o: ifke saa lille Arbede Tom den 
opgcm fordi det ikke kurde bære 
ssig selb, og soen saa kaldje paa mig, 
uden at jeg dissvcrrre var i Stand 
til at betjene den, sksnt der baade 
»der og i Byerne deromkring synteg 
at vasrcs en rig Leilighisd til c: Mis- 

sionsarbejde paa Sieben shvor Fokk 
siddcr hcn uden Mulighed for Ve- 

tjeninq. Eaadanne Stcdet, Tynes feg 
not, iørit og from-most kalcdek paa 
vor Lfsijlligshcd Lg jeg iikxcr 
igm san der vaer rot for ma on 

Monds at tut-darbede hinan-den at 
ipilde wre Krmftek osg vor focrs 
villiqhed faa habanne Swdet kom- 
mek til at ligge aldeles udyrket 
MmPhMR MEckEIMW waTi- 
de, at vi alle kom til aj se, crt vi hat 
en starre ngcwe end at tilfredsstille 
vor egine Fslelfeh sden med GudsJ 
Hin-w inden længe at naa iaa Vi«dt,; 
at ikke en ein-sie starre Krebs ast 
Tanfke i dcttis Land ital szsdde hen 
uden Philigshed for at hsre Frelfensi 
Evangelium i iderrs egen Kirsc. Kun- 
mndnerdwwnmmwbstreVMv 
Ida-, sder stiller de celdre Arbejdere 
ad, site vi yngte fra begge Sam- 
fund, Tom ikke hat været mesd i 
Lampen til en Begyndelfc række 
hinanden Haansd over den ngave« 
at delc lebejsdet iaadant, at Ktæfdets 
ne Mc -i-pi1des, men at de bruges 

Mwr.fmvatIMmqu wm 
stimme de san gm mest Gwn vgl 
vasre til meit Vekiignelse i Arbejdet 
fm M strmk wntFMkom RMRS 
Evangelium 

Ewig-Ist Jll» den 7. Nov. 1912. 

J. T. Wahn-O 
M — 

Stiftcndc Ommadrt. 

Er Tydimsufmn 
Bau den ivenste vegetarjjke zute- 

nmgd Rats-triebe i Stockholm var 

Dagens Zenjation uden a! Ins-unten- 
ligning den 76-aarige norjke stot- 
vonde Helge Vasringsaajen fta Oster- 
baten, 

Hans stateljge SUkelse og sow- 
lyoide Haar havde pua kahmnd 
Duft ulmumelig Opmærksonched, men 

1 taugt hsjere Grad blev dette Til- 
fældet, da han prassenterodeg for 
Forscmltmgen som en, det i fit lan- 
ge Liv hverken havde nyt Spiritus, 
Te eler staffc og i en lang Arn-rast- 
ke heller ikke Kilx Hans mäentligs 
ste Fade- beftaor of Brod opblsdt i 
Mælt og da hons Helde og Zion- 
stsitution samtidig er san fand og 
kraftig, lom tænkeö kan, tun-de han 
med Reue fee-W- som et lyienide 
Glsempel paa, til Wie Refultater 

Fen immqu Viele Um fin. 
! Bortiet shetsra er Helge Verlust-, 
sausen- Navn for mrigj velkensdt il 
hans Hiemlansd Han er en as Nor- 

ges mest mild-e Storbpnder» long 
Wlek og magst bereist VII-san 
i Politik hat hqn lpillot en sit Nol- 
be es hat M W i sin W 
TM Bist-Most mer« M W 
le Ist-m of des M W 
M U. W is Q. I. W, 

shar hon Iigeledes staat-E i den-M- 
lig Forbindelse 

»Du fknlde Herredsfoqven ikke have 
gjott!« 

J en lillc østjydjck By var der for 
nogle Aar Eklbage en Herredssogod, 
der ikke altiid var lige sifsig sont 
Fochørsdommer. En Gang havde 
han en dukkdkevon Wams-i i For- 
h-r, og da han ikke pcm anden Maa- 
de kmrde faa»3ynderen til at be- 

kende, fiorspgte han at liste en Tit-' 
staaelse wd af heim: 

»Na geniagek du nsjaqtigL two-d 

leg Tiger 
,,Javcl. Herredsfogedl« 

T »Ist-it mb jeg inid ad Bindi-et- 
»Fflt1«t krsb ieg ind nd Viniduet·« 

F »Im lwrwkkede jeg Pengeskabet 
Cis-« 

»Im lier im Pengefkabet 
op 

« 

isaalangtgkkdetsgodt menda 
lmedckåsisog-den »der-after fortsattm 
z »Da saa toa feg Beweise« —- 

satte den anklagt-de en betende 
Mne op og faade i dvbeste WI- 

»Jamm, det fkulde Herredsfoqden l 

ims« have ais-»tr- 

; 

8A1«ESMBN:—TO man-ge 
bis-molk in each many-. Our 

goods sold to ist-mer- Big de- 

»wund. Only investmevt required 
«is for ten-n, wugon, and can- 

;vassing esse· No experience nec- 

)esstn-»v. Free com-se in sales-man- 
«ship. The stillst Propristw Co» 

Risik. Naht-. 

O 

I 
I 

Varige 
Skoles 

« 

Sko M 

W »s, , 

» onorL 
u- dc Dunste 81101 :."..« 

Hisin mkstl Jobbsslt T. 
ssimnnsne ot- syseslcs wes-I 
Oxtm Rade-r nf Sulz. »I- « 

Insderet er extra H1.1-1-!-;:-. 

og sank-ne et ds- meist 

holilbsre, der Ictm kam-sc 
Do Ilidcss som Jem. De 

give-· dobbelt Varjghod 
mod nlmiudelige Skolar-ko, 
og koster ilcke wen-. 

kik VIII Hsl zu ! » »F .- 

Us-n. kn sxs «:’ i-- »z- « 

von-wiss ins-w k-««1»rt. h- 
erssr luhj Inmle Up: k-? 
ysdsil usL hisrs H Form-— fik- 
Slmlisskn sil Um- lsuncs .", hu s 

tlp kJHlspr Utiljssshilt Sko. 
leti l)--1««—s llctnilhsnslss ikks 

kam Eli-UT« disnh da Hkrjsx M »s- 
IIUÄUILIFNO ekle-r II 
Kunst-l Uns-r »s- fass-lit- 
musklus final-sit »m- Aus-»n- 

W law-r May-T Unnnrbxlt 
Hm i Jl- H« uns-r kor Mit-nd, 
Kund« r spr Horn; Yes-um 
(’u«l«l«n Alm, Martin-. 
Wuslslnmun lcnmkort 
sk» »z: «'l)rv.-i»x« tot 
dis( kuglig-« Vt«i1·. 
f. W Ins s Idee si· 

Mist-»oui« 

Wholezsls chich 
Post-. Eintritt- 

TANXS 
LUMBEKL 

skriv efter «wh0lesale" 
Pilger-. De behøver ikke 
at berate. før Tømmeket 
et- silæsset og fundet til- 
skedsstlllende. 

cADY LUMBIIK co. 
W ists- sT.. ou«m.«ssa. 


