
Det, der blivesr. 
Hirt-ne nnl lslinr evindilig 

Pt 1 LU« 

Er du Cuds Hän, da —- —. 

Oe Fristprosn gilc til llknn 
ug sagilw Er klu Hmls son. 
da Zig. at klisw Stene slcul— 
li- lsljve Brod -"Jlt. L Zsu 

..l«Ir llu Ruck Nin. lla sig" 
0.s-.v. Der Yak. lla Jesus hasch- 
famsk 40 Dage» iijz 40 Nackt-M i 
Urkencsxk at Djusvelen Oalwlss 
lmm Muth-des til. 

l)i-n omle Aitnsl nnsnus Xiklcert 
m lmn handle-cle- lclssgh slii lxim 
iet saadant ()»jol)lllc ben- 
wnxxlte Jpsu T:ml(« zkxkii kru- 
(let. clet var j) jxht lnwl lmn 

trimgte haarklt til; han var jo 
for All-or hungrig. 

Jlen der var noget, Djævelen 
ikke tog med i Betrag-innig Han 

siger til Jesus: »Er du Gucls 
son, da sig’« — — men han glan- 
te, lnsad netop det. at- lmn var 

Guds sein-. korndsattey nemljg at 
for ham var Hensyngt til 
Brcidet ikke der kxsrste 

Jesus svarek hem, »Der er Skre— 
vers Jlennesket skal jlcke leve 
ak Brød als-ne men ak l1vert0rd. 
som ndgaar igennem Gide 
Hund« 

Dermecl vjser Jesus hen til. 
hvacl der er skkevcst S. Klos. Z. 

Z, Der taler Herren vekl Moses 
til lsraels Brit-n og minder dem 
om, hvorledes Gucl locl dem 
hungre i Orkenen og siden gav 
dem Manna at Ede. Der var et 

Ord af Guds Jlnnd. der skabte 
Mann-den til dem, og -—- er det 
ikke et Ord as Gnds Mund. det- 
har skabt og skaber det. vi kal- 
der Brødl 

Klaaske Gud pas en Yjsk som 

vj ikke kender, bar jmødek79m- 
met Jesn legemlige Behor de 40 

Dage og Nætter i Ørkenen Vi 
ved det ikke, men der ligger nær 

at tænke sit-Jedes da han netop 
eigen »Der staat- skrevet", 
og dette sktevne pesek pas NE- 
tingen ved Kann-. 

Man Jesn svsr peget sikkert 
ogsaa paa, at der er anget, vom 

et vigtigere end Bkedetz 
at notop som Gnds Søn hungrede 
den met-e ettek et. Okd at Gnde 
Mand- 

Det, vi imidlertjd køkst og 
kremmest tænlkte paa at- drage 
kkem sk dette Vers, er, at det. 
er der samme, Djævelen krister 
Uenneskene fegen-i Gvds 
Beim) med den Das i Dag- 
Gørspcfrgsmaalet mußt-H- 
det til det ktirste og vigtisi 
ste. selv om du dekved glan- 
mer, at, der er anget, du netop 
Som Gndg Bat-n Mr saptte kcikst 
— Order at Guds Mund. 

Og ssaa tilljge dette: ..I·J1s du 
Gnds still-, da« —- ——. Er du et 

- Guds Bam, da — —- da malt da 
have Porrettighed kot- andre, da 
man du kuune vente djg timelig 
Pol-del ellek i hvert Pald time- 

·1igt Velvæte. 
Da Djævelens køkste Pristelse 

ikke lykkee, sixer lum atra-: »Er 
du Sud-S syn, da kast dig her- 
ned.« Det sat- Lra en at Reuig- 

«- Sommert- Tiuder. Her her-aber 
Disselen ais endoxm pu, lind 
der »statu- sktefet." 

Det altel sj übe ga- næmeie 
ind pas end It Dis-page, at vi 
set-, des er Dis-sola- om txt get-e 
,Itngtilst Max-pi- 

JT MCULIUUM Nu. Som 
W m Bin kaum-s vove 

JM Its Mist mer-, com »den 
Zu M It »Ur-te ais til. J 

Jug- nxiuder Dieselen ow, st. 
ZU sW lieu henviser til« 

tät- endet-Iet- at Iri- 

F -- —I 

Den hocken-Its Pilositi og Bibel-Im 
M H. P. Hausen. 

Hvor langt var man ikke ji Jliddelalderen kommen kra del 
forste kristne Tiders akvisende 
Holdning over for den heclenske 

l)igt.ekunst og kilosofi 
Augustin: der lianle bernset 

sig i den i sin Ungdoim skrix«er. 
at de grsksske Filosokfer egner 
sig liedresom Genstand for Lat- 
ter end at tjene til Porvirring. 
og at den eneste sande Pilosoki 
er den sande Tro. 

Atlianzisius bekendte, at jo me- 

n- lian spekulerede over Kristi 
limide des mindre troede lian 

paa den. og han tilskxndede Folk 
til at tro uden Forsog paa at 

Devise-. 
Pave Gregor Drin-niede- Lie- 

rerne vecl l·«iversitetet i Paris 
til ikke at liesniitte det guddoins 
melige Ord med Pilusoffernes 

Tmrkespind Bernhard af Maik- 
vaux lialdte Filosofkerne forkaeir 

gelige og nyfigne For megen 
Brng af Logik var en Pare for 

sjzelen Paastanden illustreres 
at· Historien om Pilosofken som 

ekter sin Uod Iiste sig for sin 

gamle Laster, barende paa sin 

Rz«g en Iliette f)"l«lt til Toppen 
nied S-)kisiiier. 

Jlen disse Ädvarsler viser, 
livor stor Grund der var til at 
kreinkiire dem, og at Skadenvar 
dxlit rodfiisstet En chltalelse at« 
Abelard peger i Lamme Retningn 
naar liim paastaar, at Kristeik 
domnien linn var en Popnlarisa- 
tion ak de gamle Filosokkers Lie- 
resietningen Det er iiæppe kor- 
meget sagt. at de liedenske Pi- 
losokfer soin Plato og Aristoteles 
lielierskedc den kristne Tit-nä- 
ning, og derlilevidliddelalderen 
talt om dem med niindst sam- 

me -«’t«’.refrxgt, som der blev talt 
om Bibelen. 

— 

Det maa dog ikke overses, at 
der hlev gjort Porskel paa Pi- 
losokkekne, soni havde fanget 
Glimt ak den asbenbarede sand- 
bed, og Digterne, som med alle 
Porkørelsens Kunster svielgede i 
Hodenskabets Vildfsrelser. Abe- 
lsrd, der Stiller Sig san velvillig 
overkor EIN-offean er til Gen- 
gæld streng moc« Digterne. 

Gmodlæggeren Yk sorbonne 
skriver i en vejledning for Stu- 
denterne: Grammatik liærder 
Guds Ords sværcL Retorik pole- 
rer det, og Teologien tagen det 
endelig i Brug. Ellen der er Stu- 
deuten som bestandig ltksrer at 
drinne og skwrpe det og til sidst 
helt tyndslider det som Folge 
ak for wegen. slibniiig. Andre 
holder det altid i skeden. og 
naar de ønsker at liruge det er 

det gammelt .Jernet er ist-stet. og 
de kan intet iidrette med ilit 

Paris Kanzler rsstter Bebt-ej- 
idelser mocl de nnge Mir-nd, Zorn 

Iforszsmmer de liellige skrifter for 
Jura og andre studier. 

I et Brev, insori Passe lnno— 
eens Ill revser Kirkens Jlaknd 
i Narbonne og navnlig Brkel)i- 
spen. er del tilstrækkeligt at 
fremdrage folgende sætnmsak 
Blinde Mast-d Stamme 
som iklce længere er i stand til 
at go, simonister, som Zeiger 
Retkærdiglied, Som tilsiver de ri- 
sse og Lord-mater de kattige 

Praneisksnermuuken Alex-as 
der do Edes var vel den kørpttz 
der brsxte Aristoteles, »som der 

Likke vsr lykkodæ kirlkelig Auto- 
;ritet at banlyse, inden kor Or- 
Jtodoksiens Energærlcer. Men st- 
Dominsiks to Diiciple Albert den 
stott- og Thomas Aquin-a VII-ite- 
dos riet Inn-o Veri- st tuldiøre 
Kristisnioerinkeu at Aristoteles 
Pilmki 

Thomgs Aquin-.- Værk var 

Mit Ihsttst et Ema umtidism 
Mir-by ge sont-Sinn sixctz at 

l 

l 
l 
l 

H 

det. den bogstavelige og den roy. 
ztiske og denne sidste blev attek 
delt i en Rkekke Pudel-formen 
Willixnn ak Oecam tillagde Evan- 
geliet five Betxdningexn Dette 
forte til, at man i Middelalde— 
ren til sidst udlagde hele den 
bibelske Historie allegorisk og 
betragtede Naturen som et nen- 

deligt System as Tegn og sym- 
buler paa del oveknatnrlige Po- 
esien lylev endelig ogsaa betrag- 
tet som et kinere Og meise tedelt 

sinnig-. liviss viesentlige Opgave 
var i lpilledlig Form af store Tec- 

logiens og Jloralens ophejede 
smnHieder. Den stuise Værdi, 
man i niiddelnlderen tillagde he- 
denslc Visd(nn.«lizn·de til Felse, 
nt man almindelig troede, at de 
lmjesle Randlieder var skjult i 
de klassislce Digleres og Filosof- 
feks Ynsrkexr Poeternes Fabler 
var san tiltrnsklcvnda at de var 

i stand til at liesejke enliver re- 

ligios og inumlslc Fvillie og den 

npfindsnmme Leg-Ende DIE-de sin 

n·j-«-1p, ins-it den«-neu kkomt Be- 
dmg sagte at furlige lcikken med 
Digterne ok- aaline Ilimlens Por- 
te for lleiliiingerne. 

Jliin tug pas den ene side 
Glanz-en ug Icraften af Gnds Ord. 
pnu den nnden sjde Stitte man 

Menneskevisdom i Rang med det- 
te. 

Der-fut- smndt l«)«set. og Mess- 
kcst isngxede ever Kristenliedetx 

« 

Ist as Jiiuikskuk.ime. (ka kin—1 
des i de! originale Manuskript 
of Herr-ad ak Landspekgs »Wie-J 
dernes Hart-« er i saa lIenSeeuQ 
de ket oplzssende l 

De sxv Knnsscfek er i dette Bil- 
lede repmssenteret ved szsv Kvins 
dei- mellem to eoneentkiske Urk- 
ler. l den indemte (’i1-kel ses en 

krumst Figur-, siddende pas en 

Trone og som skal fort-stille Hel- 

ligaanden. l IIaanden biekek lieu 
en Rnlle med folgende Motte- 

».U Visdom er fra Gnd. de vise 
alt-ne er i stand til at virkeligs 
Lin-e der-es Onsker.«’ Kronen, der 
liar tke Ringe, kaldet Etlic, Lo- 
gik og Pfeils biet-er Indskkik- 
ten: Pilosoki. Til højre for Rel- 
ligaanden ses Leg-Indem sys- 
Vipdomskilder vældek ud ira Fi- 
losokien og er kevdt som de li- 
berale Karmen Til venstke lus- 
ses: Heilig-Landen et Ophav til 
de syv liberale Kanstetz lusillce 
et- Grammatik, Retorik, Dialek- 
tik. Musik, Aritmetilc,- Geometri 
02 Astronomi. 

Xexlenfor Helligaanden set-; 

Billedek at« Sokrates og Plato 

ledsaget ak kiilgende Indskrift: 
.,l·’il()sofien lxerer Icnndskaben 
oni Tingenes universelle Nenn-. 
Filosokfer lterer kørst Etilc, des-·- 

psin 1·’)-sik og til sidst Retokik: 
Kilosnsfer vak.Verden-S vise Kliknsl 
M Iledningemes Pkæsteskab". 

Pdssn for de to L’ikkler, der 
er lielliget de szsv Kunsters Ri- 

m-. ges fire Figuren »Wie-Seme- 
rende Peeter ellets Jlagikere ful- 
de at« nrene Aandetn Ved Øket ak 
hvert ak dem sidder en liviskeni 
de Rai-n, symbol pas Djieveleik 
der indaeoder kordækvelige Lie- 

resætningen 
I Tilkii)-ttiing. til de fix-e Figu- 

kek beses: De, der er inspikerede 
at nrene Aandeiy skrivek magisk 
Kunst eg Poesi, der vil sige fa- 

helagtige Portolkninger. 
Som en blodsietning til den 

tørre skolmitislte Filaseki kan op- 
Stilles Indiatakereu Kompa- Veeklc 
KristeligTopogr.a.k.i.Kos- 
mas, der les-eile som- Munk pas 
Sinnl, litt-Moder at stetnaklet 
er Mømtet tot Tot hole Uniw ers, 
as hin mit-tod- äme Auskuelse 
pu- Mit-leises- sk Iob og Jesajas-. 
Heu kamt-ach Ver-den com 

en stot Knie med et bvtelvet 
Laus os- st- Galv, som delte den 
horisopttlt i tek Bisse-. Undekst 
er Jordan, Du M- ngscf Pir- 
Wutst, m- ail-Wi- äs sa- 

like- thsg ;- 

JÆ seh 0 III III Bun- 
den ci, pp M os IT ev kir- 

Etat-I Pers-i M Aether den 
bewa ja Ists Dienstes«-, 

L— 

l Vatikan-Its Bibliotek Indes 
et koktlagt Manuskript- ak dctte 
first-k. hvor man ved Hjtkst fak 
karvede Jliniaturer os grakiske 

Premstillinger siottes i stand til 

ist danne sig en- klar Polrestilling 
jaf dmue bibelske Kosn1ogkaki. 

selv om deenskaben vil smile 
ad dette Værk, er det. dog ak be- 

t·vc1(-1ig Interesse, nemlig sokn den 

menneskelige Äands For-sog pas 
in flzsgte bort kka de udtraadte 

Rpor ug finde et 1131 standpunkt 
du« or more i Overensstemmelse 
Ins-d Bibel-en, og overfdrer Tænki 

männg Ima Aabenbaringens 
Grund, og dette Forsdg Hex-hel- 
ksk ikke uden Fragt. 

Dankes Topogmfi i den Zud- 
dimnnolige Kerne-die med dens 

Rigdom ak Farren og Liv er 

utnsnlccslig uden denne Art ak 

l«’»k«gimgere. og der samme get-l- 
ds«1- den gotiske Katedknl og det 

jlpihcslskts Maler-L der ikke wilde 
vae naaet san hoj on Pdvjkling 
Zum der ikkkl sandte-— v.-.«1d. der 
Iika dxbcsre og sprang, med kla- 
rem Tinde end den nimmt-ske- 

Ugss Pornukt. 

-- Der sværests. 
Af X. P. Il. 

— Nu Egger »js-g i liess-pl 
wn Isaxzved Fromm emsr en 

iston Dagcss Artillcsrikeimxk Insan 

»Mit-Inst Dag og Nat Vj or ikkh 
»in san Icammssmtvr km wkt 

Lust-ro Als-wirk- samM Inst-. OF doc« 
s-1« disk alljgcsvcsl Las-. nimr jeg; 
r:s-«Ji·«1- Ima. ltvor nmngze vj var 

fu« uns-le Maanpder sjilksn sur 
Jsst sichm. Eturp Angst-eh 

Vi Hin-l pn Iille Fluk sinnnusn 

fur. offer (iu(1-.t,j(sms-ten. nkz fal- 
hs smenML En (1(-jlig Rttumä Ok- 
sinntaltsn kom til at clrtsje sig 
»in. hmd der hin-de sit-rot der 
Hat-koste for Nin-er isipr i den- 
110 I(k12 

l)n tusnker veL at vor-(- Bo- 

nstningok miskmest drejvde sig 
um Nagel-s Tummel. om de- Haa· 

keck-J skrizx og Jamren, der som- 

metjder ktm overdiive Larmen 
fra Kanoneme og de npringeude 
fix-Finstern 

Jlen deri tagt-r da feil. Jeg 
tkor ikke, der var en ausste, der 
nævnede det. 08 det er agent- 
Iig ganske naturkigi. Nam- man 

Manns-d ekter Jlaaned bar le- 
vet midt i Krigens Lin-m og 
spæ11ding. bliver det til sjdst 
mkstcm som noget dazu-Flagg- 

08 dog » der ikke helt sandt. 
Det er og Mike-r forfækdeligt for 
det mmmeskelige sind. Klen det 
er ikke dot Hirn-regte Pot- man- 

ge da. 
« 

Bn ak Icmnnwratcskne fort-then 
at det sur-regte for ham var ils-n 
Tal-ke, ist samtin Nat. som han 

ckwg ak Sie-d til PruntesI, Nov 
lfsns Pack-k- fitsngdcsi. mein lmm 
Moder og han«-; to smaa Radien- 
de sad ident- dcwhjesmmcu Umr- 
det pjnte ham at titsnke sinkt. at 
bang brave Pack-r var indes-zuer- 
ret i en olendig angocseslle ug 
blev behandlcst som (911-I«’("-rb1·y- 
dek, skont Jtau intet hanle Lin-M 
latet-. sont fnrljcsnto en sei-I fur- 
szkdelixx Reh-intuiij Og at txt-n- 

ks pas-, at hat«-g Frage Jlmler 
sad ene og forladt i det gamle 
Hiern, modens de to gmaa stod 
ex san pas bende ndpn rigtig 
at sorgt-mf hvok d)sl). hvoi knu· 
gemie bencles Sorg var. 

Det var dot svnsreste for h a in- 
08 ved du, bvad der hin- we- 

ret det svæwsto,- dest txmgestez 
Isi- bar oplevet i deans Kkigs 
Der ek, nur jeg bar manttet vie- 

rg· med at hegt-use san-en og 
m en enden at vokc Lands- 
zumal 

som da jeg tot-laden skuche 
gis-ve- en Gras til vor kwre Vea 
DIE Brodet Peter III-ea. Umla- 
Ase i Grad-set ved sican at mod 
Mit blodig og Anat-et i 

Ziff-er It dct størknedo Bloch 
os -«-- is jsg Usan Luxus Øjns 
Mode, tom om Inn sa- ital 

Ysjvc Mit-leih At alt-Ue lsggo 
H dicht-, akute-nie Øjno usä 

von os bis-eite- skovls »Im-- 
« M over den syst-cl- Von, 

«- Mi- ilcko M at hob- 

Det var (let sværeste for mig. 
En andm ak Kammeraterne, 

det km- Kresten Bencliksen, du 
viscl —- ja imn fortalte egentlig 
ingen Ting, men lich-. livacl jeg 
0plevede. 

Pmlcsr en Minesprmngning kor- 
lmlen Dag- iilov lian kamt at· en 

Joknsplint i Ilovetlet ogz faldt. 

For jeg gravmle m Grav til 

imm, undersdgte jpg items Lom- 

mer, som vi altid got-, og der 
fantlt jeg en lille Lommebog metl 

nogie Opttsgnelser, som var gri- 
liotulcs at ist-so. Ost-n over stocl 
del-: ..l)et gut-kosten jeg lmr op- 
levot", og (l·,-t var dist. der gin- 
Anleclning til vor Sammle stir, 
efter fliiclstjenesten. Jeg lasste 
llet neinlig for Icnmmemtcst 
og der ligxxck lust- kmsim mig. Zion 
for jcig nimmele det, slcal jeg- 
fortasll(-» limd jog oplevede. 

Itlpt «i·-;,s lag-le Arme-ne om lmm 
for at list-ro liam liesn til vaeii. 
luircsr jetsg liam pluiljselig brile 
tsller stcinno Xnmet Je sin. Jeg 
nu- lige vecl at tabe lmm necl i 

Amme Damian kom jisg til at 

txt-sic- 
Han var ililce tlml. ng liim »vor- 

lmseis del muaskcn monte Lusgcstr. 
Leg lag-de liiim voll cst TM- uzz 

l:nri-l(-ije ni-(l Wil hinn. 

..Tm«"st," lnsiskmle han« i(l0t 
likin anlmmle cijmsms og san pag 
mig mecl et inat og helle-mirs Blilc. 

Its-: linldt min Poltklaske lieu» 
til haus- JinncL og lian dmk drei-; 
on Dis-inbe- —— desjlig (’limiix)ng11s:. 
zum jeg iik i Jlorges af minf 
lcvartesrvikrt. Og ila jeg. san g()(lt, 
jeg- lcim(l(s, lianle forlnmdet lians 

liess-L lcmn lmn litlt csftek litll 
Eil-i nie-gest til sig seh-. at liaii 
linmlis title- 

..-Xa. Nie-is. limi· jeg link li(1t," 
sttintmclp han. Og jtsg mærlcedc 

guclt, at clet ilclse var stinkt-t, 
lian timer paa. 

— 

.,Det bar vi allo, Kresten," 
wart-do jeg san tisisstende, jeg 
Runde-. 

»Als-la jlcke som jeg. og hvis 

jcg misrlmsek dont-, vil jeg kom- 
me- til at lide hele mit l-iv." 

Hart stmmeclkpaanzn 
»Kat) det were dig en Trøst, 

sas form-l mig klet," sagde jeg. 
»Ja, Mel-, du mag gerne vide 

det, hele fes-den was viils det. 
Du duckt-IF jog Sud pg skrev en 

Dag. Dtst var aoget. jeg list-de 
r-plevet, tiet scsækeste i denne kor- 
kærclelige Kris. Det var miß en 

slggs Tryjst ellek Lettelso at mä- 
skrive dene. Det ligger i min 
l«0mme. Tag det ng gär ved det. 
its-ad du v,il inis jeg skulde dti « 

». Vei, Clet tsc- ikke met-e i din 

l«omme, 
« 

maatte jeg jo Zige. 
»·Jeg bar taget klet, da jeg troc- 
Lie, du vat- disc« 

»Vin· det til mig —- tlcsn va 
cl(«r?" sagcle limi. »O, om jeg an 

las det- —— mit stakkels Lege-me 
—- saa lianle min sjæl sit-versa- 
iig i Pum(lis(st." 

Ilim tog op til Ilovetlet, og 
jeg-sk)-ticlte uiig at bis-ke- ltåm u(l 
Hi Ilcllinim lieu til Rtsde Kot-F 
Telt. 

Ellen iys skal jeg niedilele, livad 
hkin liakf slirevcst, stakkels Ven. 
Dot, Inst-cito, jes hat Wiss-et 

Dest or til Oder-, alle l innre 
i,lekl1jemme, jeg skkiver detteJa 
vgentlig til hele Hei-dem for at 
alle kau se, hvor kokkmkdeligt 
clet er det, sei-am kaldes Kris- 

Det sinkt-Oste! Ia, for der er 

Ins-geh der bar var-rot stærti 
llcke Tanken om Krisen, oib 
Kampen i og tot- sig. Ilckc Tan- 
kea om Dimen, tbi min Sjæl er 

kreist i Joim Kristi Blatt si- 
den den Dag, da jek sa- Dstlen 
gennem Poreoningeus Block, list 
den mistet Sia Kessel-ZU mig. 

die-n nieset er svækt nachla- 
l tot-staat mig, I list-s Vönner 
i Norden-vis- 1 tot-ton, hvok 
meist dot hu vol-et It üan 
wie lydis. o- pliststm Muse-— 
sen hät- osiisst vswt rund mik- 
Det Ord kr- vmiu III-lies- »sch- 
bitterem ins-d Kaiser-m or,« « 

hat dasle taugt Lor- min si-! 
os biulpet mäs over dot »Ist-es 

Lea der er geset, je- ihn op— 
lese-t, sie-sey Des im- sjokt im- 
ins-net syn, tät sc riet nim- 
Its at cit- .« 

ii ft- Ob Akt-CI CIM Inst-b- 

Misaca Lan-. 
Don vostlige Ilnlnksl ni« soktios 

18-4J-?4; let nt ryclslos gosl Liskjonh s 
Mil km Jornlmnoitntjun; gnil Vejz Te- 

lpfonliniez l’()Strnt(-; Ihm-L soulcsmentz 
82650 lot-. A(«r(-. 

» 
160 Arn-s gosL Sort- Muljunl meck 

"(’)0 Akte-S undtsr Hm-. 20 Acri-n most-l 

;..hm·(1 wem-F Tom-non gml Eng; me- 

»ge«t zweit 8-Y;k1-clscssi Ilns op- atnltsislkyk 
sningisiu Luu ist Lade-n u- upfksrt at 

i«l’ms-timmmr; 3100 pr. Anse. m«g«-L Ist 

him; 3 Im km p» psd Igzsz Hin-unmi- 

Jvisk Spule-sinnt Akt-h- .0fti-r unilko 
PLAIUIUHUUL 

Allen G Moment-. blähe-a, Uhu-. 

ijs De tin-kot- at tel- 

fe Dens- Isjenijom —- 

i pme et IIde slt oHek voi- bellqu F— hurtig kot- Icontth1 bør De opp vs 
os Beskrivelse on Pns o- vi vil d- 
Sesmles Dem FRlT vor Plan ojk For-kli- 
ting over. inforde vi oxmsak Sake- 

Jlloktlmestem- Business Atem-z Dot. s- 

ilctubltsret 1893. Minimum-Eh Minu. 

Bitorlysnjng. 
Jens P. Festsetan km Tot-um 

pr. Lintrup, szmderjyllimcL var 

pag Drum coll(sg(s, Blend-, Nebr., 
1912—13 og seneke arbejclode pas 
Teglvmrk nær sioux City, lowa, 
sgsges ak sin Ist-oder som lim- vis- 
tigo Ting at moddolo km IIjems 
met. Om nagen kondcsr -Jeus’s 
numknsnde Oplmldsstpd ellor knn 

give Oplysninger 0m, hmk bsm 
hat- vmrist ile sidste 3 Aal-, be- 
doss do- mcsddele Linnemann Han- 

sssn, Klesitih Colokad0. 

O. J. Olssvs dansks smatobak 
150 jun Rullm kenn-et Mach 81.00 pr. 
Punilz Lys Virginia, 8150 pr. Ponti- 
l,)(- nsnesstcs ask-te Hin-r i Klurkedeh Do 
nsd jkkty hmd tle knieen-h Sum ikkts 

brugcsr dem. somit-S are-kalt mocl Money 
Order- og Kot-kund (’. O. D. 10 cents 
extra. Rabat til Handliktula 

s llnjou st» swamp-A U. Y- 

PÄZM BÄRCAINS I PUCK, 
MERMITHE 

Statt, 50-aurigt dansk stille-meist- 
Dcstto er et udmmrlcot link-g- 08 Me- 

jeridistrikt tut-d fortdan blnjs- os 
EIN-erbost os Use, tkæbevoksss41cscræn- 

Lange-; talrigi sw, suchet-site stkekz 
skolekz diejekistz Telefouekz godevsje 
og velstsmsncks Kyot- Itst sen-Busens 
midtsz wolle-I St. Psul og Dulutlr. 
Pot- niennem Oplywivset skkiv til 

Jslls s. FULL-, Mast tot 
sure Ital- os lock, Volk My, Wi- 

sum-Most 
Den den-he jun-. Henjkhetl i 

08hk08h, Wis» Ostek It ludlcks 
50 Aarg aniloumskest i Dageae 
8—-—11 Maj, hvortil alle its kjeku 
og nat-r kækligt indbyder. Alls 
tilkejsende bedes meldo dere- 
Komme sanest I. Mai til 

A. Nielsea, 325 Iekkeksen Ave- 
ellek Geso. Thompsety 249 Grsnt 

St., Oshkosl1, Wis- 

ksrmo til salz. 
Jeg bar koc- salg baade opbyk 

gode Parme og Prærje Land. 
simoon Mel-on, 

Bux Bl, Mc Gabe, Mont- 

Yi bar en lang Listo onst 

KVÆC KÄNCIIBS OG 
EVZDB-PW 

i Montana-z bodsto läg-us- 
Lavo Priser. Cumtige Villcur. 

llvis intcskisssprot skriv til 
THE FIRST NATIONAL ZANK 

KRANICle WORK 

OPDYKKBDB IÄBW.« 
Yi bar ndszkillige grub-· bisliggomle i 

notsko og syst-risik- settlksmentcsn Ist 

Iutlusnikkk og Missionslcikktsr samt ske- 
ler Ryd km- (lenne By. Print-me » ris- 
tigss og Ikvtissgelsome ausgef- Hin-list 
III-is interesse-roh skkiv til 

Wo s- Zojnks, Zuston Rims- 

De kamst os ils unt-» 

JXCÆ 
OCIOKIIU 
»dem-sue 

spørg Ic’øbn1aaclea eite- 
Mayok ’lco. so eitel- 
llanäelammkket pas sagten. 
k. soo- M « sho- Co» 

Illqu III-. 


