
Vartnc Hinten i 
»Mit Vierte flaat sor Jst clssi 

hinweisen de, sum betistr sig vl 
liac iblandt Folte1, lover Dr rent« 

(Tomm. s-, M ( Som det er de fleste as »Danste-i 
ten«s Lceiete betendt et den garnic- 
Guds Mand Hans P. Bottesen gaaetk 
ind til Hvilen seiter et langt og velsig-i 
nelsegrigt Arbejde i Herrens Bin-i 
gaard, tun faa er det bleven tildelt at 
se saa tige Frugtet af sin Gerning« 
som han, men der er maafte ogsaa faa,« 
der hat saaet mete i Tro og under Bonk 
og Saaten end han Dette er dog itte 
nogen Livsslildring, hvetten af hami 
eller hans Gerning, jeg her vil need-! 
strive, men om hans Afstedsord — 

hans sidste Sende bren: Aftenen for 
sin Tod sagte han til Sttefstud: 
,,Skrio, striv!« og paa Spørgsmaalet, 
hvad han stulde strive, lød det: »Hils 
alle hiertelig fra mig. Sig dem, at 
de maa holde fast ved Jesus. Sig 
Evangelifternc vatme Hinter, varmc 

Hinten jeg gaar til Hitnlen til Je- 
sus.« —- Ja, det var denne hjsetteliael 
varm.- Hilsem jeg gerne vilde bringe i 
Etindring —- at vi holder fast ved 
Jesus, om vi da ellers hat fat paa 
hom. Te r er saa meget, der vil hin- 
dre o fra at gtibe Jesus, og saa me- 

get, der vil rive os fra Jesus, saa 
manae Ting, der i denne travle Vet- 
den oil optage os og draase os til sig.’ 
Maatte vi have vott Øje fæstet ret 
paa Himlen, paa Morgenstjetnen, Je-« 
sus. —--— Det var scerlig hans Forina-« 
ning til Budbcererne: Varme Hier- 
åey varme Hjetter, der laade sig henJ 
til baut. Dei er en Fortiianing,: 
som Vi ogiaa her i Amerika trænaer 
til Da sen af Aarsagerne til Borresens 
Freinaang er sittert denne at han-Z 
Hjette flog varmt for Santhalernes HE 
Ftelse, on een af de ftote Aarsaget,«: 
hvorfer di ofte sc r saa smaa FrugterI 
af vor Virksomhed, er siltert denn-e, I 
Vor-: Hierte r er ilke tigtia opvarmedes 
ved Jer varme Hjette — den aposto: 
liste Formanina om at viere kirren-· 
dende i Aaann, hat vi Vel not lcest ogs 
maaite ogsaa onslet at vcere Genitandf 
sor, men det et andet, der hat sat oott 
Hierte i Brand. O, Venner, maatte 
oi dca iaa mete varme Hjetter, varme 

Hiertct for Frelserem for hang Befa- 
linaer, at han-J Ord, han-Z Godhed, 
Karliatxed da hans Naadelofter 
om Stint-It ved Forladelse, Fred og 
Liv, at de maa blivc som stinnende 
Sole for det matte jordbundne Zie. 

Da Syndetinden laa ved Jesu Fed- 
d.t, Vasdende dem mcd sine Taater — 

da hnn ait bott med Forvisningen 
om Mesterens Tilgioelse og Rettig- 
hed, — dn havde hun visselig et varmt 
Hiertr. Ved Jesu Btyst, ved hans 
deder, der bliver Hiertet varmet op. 
Hvad den tolde Vetden, den syndige 
og dodssyge Mennesiesleegt ttcenger til, 
det et varme Hierter, gennemtrcengt 
af Jesn indetlige Keerlighed Vor 
Viden, vor Talen, vor Anseelse, det 
hjcelpet intet, om itte vi drives as 
Kristi Karlighed Herrens Sag iblandt 
os, hans Riges Udbredelfe i Helmin- 
gevetdenen, til Jordens Ende, iblandt 
hans eget Falt, Jodetne —- lad os 
iite qlemme dem, — det behovier varme 

Hinten Biiver Hjettet sorst rigtig 
varmt, saa udvirer det sig, saa bliver 
bet itte otteslosi. Hvad vi tiltrænget 
sot os selv og for Herrens Sags Frem- 
tne, det er en storte Fylde af den Hel- 
ligaand; men Aandens Fylde mener 

Varntsere Hiertet, thet og Lin-et til at 
udsøre Herrens Besalinger blandt os 
selv, blandt Joderne og Hedningerne; 
da bliver Betostningen og Opostelsen 
itte for store, da leerer vi merk at for- 
ncegte os sein« Naar Hiertet bliver 
bannt og stott. stal Pengepungen not 
aabne sig, og For-en komme i Gang· 
— Vor Frelser har sit varmt Histrte for 
Stmtseres Frelse, detsot kom han her- 
ned, derfor git han omkring og gjorde 
vel iniod alle, derfor gav han sit Liv 
hen for Slcegtetne, derfor bad ban, 
ja, Hirt-ed over den genstridige Slcegt, 
og endelig der-for staat han ved Fade- 
rens hojte og er vor store Taismand 
»Han elstede dem indtil Enden«. — 

Apottletne havde et varmst Hjette oa 
bragte Evangeliet langt. Paulus ta- 
let om, at hans Hjsette er udvidet (2 
Kor. G, 11). Matthrerne havde et 
varmt Hjerte og tunde glade bestige 
Baalet. Da Hjetterne blev varme, git 
en Bonifacius til Tystland, Ansgar 
til Norden, Hans Egede til Gronland, 
Jens Haven til Labrador, ja But-be- 
terne git og gaar til Jordens hderste 
Grænfer for at vinde Bruden for Je- 
sus, — dersot git Boreesen og Sttefs- 
rud til Santhalistan. Botresen er; 
fcerdig, han er gaaet hjetn til Hvilen, 
til Jesus —- og den Mand er nceppe 
til, der ian og vil fhlde hans Plads. 
—- Vennet, det stal vcete mit Nytaars- 
Infte for mig sel,v, for vort Kirlesam- 
fund, for alle Guds Born paa den hele 
Jord, at vi i det paabegyndte Aar 
maa blive mete vatmhjertede, mete 

brandende i Aanden, baade i den en- 

teltes Vierte i Hjemmene, i Wenig-l heben, paa Stolerne og i Samfundet. 

—— Bat-me Hierin. Lad den gar-ils 
Kæmpes sidste Raub give Genlyd vg- 
saa her· Vorm-e Hjetter. O Gud 
give mig et varmt». et ydmygt Hierte. 

J e n s D i x e n. 

En uudcrgørcnd.- seit-te 

J en lckngere Artikel om Herrn- 
hutetne af Prof. Pietlon, Editor in 
Chi:f af »The Missionairy Review« 
fremtomm-er bl. a. folgende Oplysnin- 
ger: 

Herrnhuterne hat vceret og ser sendnu 
et historisk Vidundet. Herrnhut Byen, 
hvorfra de »Forenede Brødre« nd- 
strælkie deres Virtfomkxd, er en lille 
simpiel Bn med omkring ved 1000 Ind- 
byggsere, alle ordentlige, roligc og re- 

ligiøfe. 
»Brødtehufet« og»Søstrehuset« er heu- 
holdsvis Hjem for de ugifte Mcend og 
ttvintzr, førsincevnte med 30 og d:t 
fidste med 100 Beboerr. 

Jngm sztcr aflægges, og Samfun- 
tot ovt:tl)old3s3 ved fribilligt Arbejde. 
J :n Stenbygning i Berthelsdotf 
mødtes de Ældfte til Konference tr: 
Gange om Ugen for at tale om og bed: 
for Brodersamfundet, og herfra lede- 
deg deres vidtfokgrenede Missionsar- 
beide. 

Eftxrsom Herrnhuterne gaar foran 
alle andre Betendelser i Mission-Zar- 
bejde, belade hvad Arbxjde og delfe 
:-.ng.3a1, mca man vel fpørge: ,,Hvad 
er Grund-In? Tieres Trosbetendelfe er 

itte snnderlig sorstellig fra andr: resol- 
næm stirber De lcegger særlig Vcegt 
paa Forløferens Ardejdr. Bibelen 
nntages udctinget sont Guds Ord, og 
ket lsrbende Ord, Kristlts, lsetmgter die 
sen-läg som ForsoningsoffereL De 
lcegger weg-et mere Vægt paa selve L i- 
v.et end paa Læren. 

«- -i· s- 

Samfnndet er gammselt, det gaar 
saa langt tilbage som til det 9de Aar- 
hundricdex oet er forfvnnden og igen 
kommen til Sym, indtil det under 
Grev Zinsende organifersede sig paa 
ny. Det har udftaaet heftige For- 
folgelser, tun for at dutte op igcn og 
igen og aøre sig gceldende som Saliet 
i Beiden 

Unter Zinsendorf byggedeg Lands- 
byen Oerrnhut og derfra ardejder 
Samfundet scerlia i den ndre Missiong 
Tjseneste med en Jsver og et Resultat, 
der er aldeles enestaaende· 

Dereg Tilligsionasrer findeg alle Beg- 
ne: J Lapland, nielleni Saniojederne, 
i Ast)tien, Persien, Ceylon, Oft-- 
Indien, Gniana, Guinca, mellem Ital- 
matt-erne, Abygfinien og Trankebar, 
Grønland, Labrador, paa Mogcnito- 
Fenstern vaa de veftindisie Ziel-, i Syd- 
Afrita, Lille-Tidet, Kafhiinir, Austra- 
lien og nu til Alaska og til Ealifor- 
nias Jndianeie har denne svage og 
dog mcegtige Statt af Disciple baaret 
Korfets Banner 

inigsionsarbejdct begyndie 1732, da 
Herrnhut havde den en-: sie stirtc og 
Samfundet tun talte 600 Sjcelie. J 
mindre end 1550 Aar har denne lille 
Starr ndsendt 2100 Missioncerer. 

Vroderstabetg Historie er et nioderne 
Miraiei. Da England i det 18de Aar- 
hundreds var i ligefrem Hedenstab, og 
som Samuel Blair udtrykte det: 
»Amcritas Religion var døende«, da 
Voltaire og Frederit den Store rege- 
rede i Europa, og Vellyst herstede i 
Novelle og Drama, og Vantro i Kir- 
ten, da Presfen truede med- at under- 
minsere al Moral og Gudsfrygt, da 
hele dsen saataldte tristne Kirte syntes 
at bøje sig for denne Verdens Afguder, 
og naeppe not Formen af Gudsfrygi 
var tilbage —- selv da stod den herrn- 
hutifte Kirle ten i Leere og Vanch 

Herrnhuterne udmcerter sig itte ved 
en hurtig Foregelse af Medlemmer. 
Deres Prattiste Adskillel- 
se fra Werden sitrer mod al 
eaennyttia oa politisl Jndblandina. J 
dsereg Litan indeholdes dennsc Werte- 

lige Bon: »Im det ulyttebrinaende 
Inst-z at blioe store, gode Gut-, bcvar 
os!« 

Deres Kitte, fom den reorafsenteres 
af de ndenlandfte Missionærser, er 

mere fremragende end den hienilige 
Kitte. J Mc. 1900 taiie dette Bro- 
derfamfund, medregnende alle de døb- 
te. over 96,877 hjenime oa 95,424 i 
fremmede Lands-. Af ding er 397 
Ydrse-««-JJtiå-ssionærer nnd 47 ordinerede 

indfødte Prcester og 1865 indfødte 
Hjcelpere. Med andre Ord, een ud af 
hver 244 Medleinmer er en Ydre-Mis- 
sioncerx de indsamlede i dette Aar 
8427,112.79 til den YdresMiSsion 
alene, ellser s4.40 for hvert Medlem. 
hvis den vroteftiantiste Kirte vilde yde 
i famme Forhold, vilde vi have 8225,- 
000,000 i Siedet for knap 812,000,- 
000, foni aarlig Jndkomft til Missio- 
nen, ogs hvis den hele kristne Kirte dil- 
de efterfølge Etscmplet, kunde vi sende 
700,000 Missionaerer i Matten i Ste- 
det for 10,000. 

»Du hell-rede en Fortiiilelfe i een Dag. 
Brug War-new Wlitte U ins-, of 'I’ »- 

Synip, dct b.dsie Hoftemii et P..a Hin-den« 
25 og 5» Leg-pp 
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s luan icelcs Udodeliuized 
Dr. Parthurst af Madison Square 

Pregbytserian Kiste udtalte forleden 
zSondag i sin Prædiken, at Sjælienes 
sur-adeling var betinget af den-Z 
Forhold til Gud the alle Sjcele var 

iudøte lige Han blev heftig angrebet 
for sine Udtalelser fra flere Sidser, og 

sholdtd rfor nceste Søndag et Slago 
Forsvur for sin Paastand. 

Hart begyndte sin Prcediten med den 
Oplygning, at hcm havde modtaget 
mang-: Breoe, indeholdende en streng 
Kritik over den forste Prcedikcn. 

Hans Tetst for Prædilenen var Joh. 
17, kxx »Dein er det evige Liv, at d-· 
tende dig, den eneste sande Gut-, og 

iim, du udsendte, Jesus Kristus. « Og 
jbans Fortlarina lød saaledses: 
l, Tette er Herren-s Svar paa Spørgsp 
Imaalet fra sidste Sondag: »Hvorle- 
sdes stal vi blive evige?« Hvad er det, 
soin girer og Kraft til at staa over- 

leane oderfor alle Hændelsser, Ulykker, 
onisttftende Omstckndigheder, og se ned 

»in-ed en Slaqs overniodig Foragt pa;1 
Ialt,ion1vilforurolige os, lige til 

selrie den roedselsfulde Grav. — Der 
:r Opgaven for os —- hvorledes stal 
vi blirse evige. Der er tun en eoig, — 

tun en udødelig — denne ene er Gud. 
Sjcelen tan itke staa alene, undta- 

gen den er ejet af Gud. Glem ikke det. 
Mennestet er vidundrrligt, et Mystik- 
rium, heininelighedgfuld og uforllar- 
lia. lxans Bei-: tan itke udgranste5, 
lxansz Natur er en uløselia Gaade, et 
Vor-sen faa Vidunderlig, at var der itke 
sen Gud at tilbcde, lunde vi fristeiL til 
Jt tilbede Mentesket; udsprungen fm 
Gud oa nsed sine Livsrødder i Gud, 
aflnengig nf lyain i faa høj en Grad, 
It boiks det var inulin at tcenke sig, at 
Gnd tunde ophøre, dilde hele Stabnin- 
gen vcere udslettset for entg. 

Fliennthet sont Menneske s— s:t Pga isom en Tel of Stabninaen —— er der- 
for itke i siq selo 11dødelig. Er der 
noaet i ham sont fortjener at kaldes 
eria-, er th fordi der er noget i ham, 
srkn ten cne Eviae lxsar paa und-erlig 
Maade airet ham i Besiddelse. J Gud 
lebe, rotes og cre vi, oa fra Øjeblik til 
Jjeblil i vort Liv, enten som Legeme, 
Eiland eller Sjcel er vi absolut afhcen- 
oig as l;ai:1, som Lyset i et Værelse er 

.ifl)a-na,ia of Lampen i dets Midte. 
Skulereg nceriner vi os Sagen, 

snsao Ftviite, som vi re, klyngende oH 
til km ehe Einige Ei Par Qrd om 

Ordet »er« 
Kritik-, Handlemaade »er« ikke 

Frenitid ,,slal blioc« evig nu. Udødse- 
ligtxd er ittc nogct som begynder efter 
Graden, Graden bar intet at gore med 
lldødelighed. lldødelighed er its-: no- 

get, vi oenter paa; at vcere evig, er itte 
noget oi stal forberede os paa at blive 
i Fremtiden. Evighed har intet at 
got-e med Tib, Gud tan itte beregnes 
mid Tal Aar. 

Dei synes noesten Forvorpenhed at 
tale oin Ting, saa uendelige mied faa- 
danne smaa Hierner, som vi har for 
saadant Brug. Dog, vor Forstand 
vilde itte dcere faa lille eller vort Syn 
faa snæoert, lyvis vi vildse taste os selv 
ind i saadanne Tanler. 
Religion stærper Forstanden og klar- 

er Synet, hvig vi ittse tilbringer Ti- 
dsen med at fjase rund-i ved Tcerslelen 
og farnle ved Dørgrsebet. 
Bibtlen trcetter itte saa starpe Gran- 

s:lini·:r mellem det mennestelige og det 

guddominelige, som vi er tilbojelig til 
at getre. 

Det undrer mig, at Mennester lan 
lrese en saadan som Guds Ord og itte 
begynde at stimte Guds Kcerlighed, ja 
Venndring for fin ypperste Sknbning 
paa Jorden, Mennestet 

For Praltiste Resultat-er er det liae 
saa viatigt at faa sen Mond til at te sia 
selv som Guds Siabnina, som at stole 
paa Gut-. En Mund maa forstaa no 

g:t If riet oohojedr i sin Stilling -— 

-i), at han er Staberens Mestersvcert. 
Gudg Hænderg Gerning, for at han 
Lan forstaa og værdsætte det ums 
Maul og den heriige Evigheo, so.n 
Bib: lrn ncesten paa hvert Blod sauer 

lfrein for ha m som Gut-s Plan need 

hans Tilværelse; uden en saadcm For 
staaelse oil Bibelen foretomme tin-n 
overspændt og uforstaaelig. 

Men vor Tid er en vanstelig Tid 
for saadan Under-visniing. Strom 
men gaar i en hel anden Retning. Vi 
er saa haablost optaget af vort intel- 

Ilettuelle Liv. Enhvek tcenter, lceggier 
iPlaner, opdager, silosoferer as yderste 
kEvne, og naar en Mand har sat Ho- 
tvedsumnien af sinse Sjoelsevner og 
jEnergi ind paa een bestemt Tankelinie, 
Ysaa har han intet,«na«ar det lomnicr 
.til Vorkst i det moralste Liv eller So- 
»gen efter Gud og Klarhed i Gudsfop 
iholdet. Starer as saadanne, hvig 
,Forstand, Hierte og Samvittigtyed gøri 

fdeni iil villige Modtsagere af mer-: 

Feundskab om Gud og hans Son, Je- 
sus Kristus, komm-er alligevel ingen 
Vegne. 

Jnsiet salene bring-er iniet Lys. Og 
«--:.«:-3 Tianiicr blirer ikle siendi paa Op- 
--.:-.«elsesrejjcr iil disfe Region-en an 

felv iktss materielle Ting fortceller 
sin Hemmeiigljed, undtagen til den 
;;;-.-el, der sag-er Sandheden med udelt 
Heer Da, Hiertevarme. 

«.«- -.«- 

.I s. « ,- -.« »»J»»« Lichts-»- ozscu »L) ariiseinkiz 

»En Mand burde traekles ud og sin- 
t-:s, naar han er 45 Aar gatnmiel Hsan 
har udlevet sin Ratte 

Han er »in-di Jammer« piaa Frem- 
skxidmia Dej, under date inoderne in- 
dustrielle Omfteendigheter. Jeg anbe- 
faler, at en Lov bliver opsat og sendt 
til Legislaturen til Vedtagelse og Gen- 
neinførelse, fom stsal befieinine, at alle 
Personer, sorn i sen Alder af 45 Aar 
iile tan give Garanti for, at de hat til- 
straktelia Ejendorn iil at leve af Resten 
af deres vaetid, fkal slych ned-.« 

Saal-Wes lød en Haandocerkers far- 
kafiiske Forslag, da ved et Møde af 
Chicago Federation of Labor, Gram- 
selinien for Haandocerkere og Arbede- 
nicend kom paa Tal-e. Dei blev sagt, 
at noale af Jernbianielompagnierne og 
de størrse Fabrikler endog afslog at hyre 
en Mand over 35 Aar, og ai Haand- 
veerlerne bliner affkediget, naar de er 

45 Aar, fordi de er for gamle. 
Daniel Fesennedy iaf Dampkedler- 

!.)li«bejoerne-3 Forcning meodelte, at 
ZE; første Feraöses Arbejdere af hang 
Fazi, som hendendie sig om Arbeij 
pack sfiJicaao se Northwesiern Jernba- 
ndoærtsteder i de sidste faa Tiger, var 
hier-en nist dort, fordi de var over 35 
klar. En anden Delegat sagde, at 
Illinois Central Baum ilke vilde hnre 
en Mand over 45 Aar. Mastinister, 
Sirecskere og andre Haandoærkere op- 
lnsre o:n, at lignendse Forhold fandi 
Sted af Inangse andre Arbejdggioere. 

Sirt-rie- Meeiid i Lin-Dis liebste Alter 
fortalie oin de Omveje, de maaite aaa 
for at faa Arbejde. Manne tilftod, de 
mode farrxt der-IS Haar iaen og iaen 
for a! saa tet nngdotnmeliae Udf.·ende, 
der var npdvendig for at blive antaget. 
Tem, der havde graat Stceg maatic 
holde Anssaiei glairaaict, for at und- 
gaa Opdaaelsen af derics Bilder. Briiaie 
noaen Briller, maatte de lade dein bli- 
oe hiemme, nsaar de gik Paa Arbejde, 
for itke at blive asftedig-et. 

En Meddelelse fka Kedelmsagerneg 
oa Jernsiibsbyggernses Fagforenina 
dragte Sagen frein for Forsainlingens 
Opmærksonilyed. Den lød som folg-er: 

»Der er et SpørgsmaaL som i høj 
Grad befkceftiaser Arbeidere og Haand- 
vccrlere, sont er saa ulyikelige at be- 
finde sia i deresJ Manddomg bedste Al- 
der, on ikie tan faa Arbejde Paa 
Grund as den Aldersgrcense, sorn er 

ajort aceldende paa flere Jernbaner oa 
Fabrikten Dette er beklsageligt og met- 
fterdigi, og vor Hensigi Ined ai henlede 
Forssamlingens Opmcerisomhed paa 
Sagen, er, at tilflnnde Chicago Fede- 
raiion of Labor til at sage at mod- 
arbeide dette Onde.« 

Meddelelfen bragte Liv i alle Dele- 
gaiernse· Flere sprang op oa bad om 

Ordei, og Bereining efter Bereining 
strømmede ind nm lianende Tilfælde· 

Mcend i deres bedfte Arbejdssaar var 
blevne afstedigede paa Grund af Alb-er. 
Disse Meddelselfer var det, sorn frem- 
kaldte den Bemoerknina hos en af De- 
lca-aterne, at man siulde skyde Meere- 
dene som den Udvej, der formodentlig 
vildz behage Arbejdggiverne insefi. 

Spørgsmaalet blev hensat til en 

scerlig Behandling ved Foreningens 
næste Mode. 

Dr. Kanns-Es 
« « « A « 
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Rier oveig Nov-. rinste ai ,,Ast«.)ma s 
mise« medic-get ignis Orden. Jeg kan 1 

» 

TIERE 
ikke strive, hvor takneinmelig jeg er icsr 
den Lindring. ioin jcq tm inodtugct veo 
dem-· Jeg cor en Hin-is uenker meI cn 

Narlig Hals m riisihmai 10 Van IN 
tioeoe, ut jeg iner :«iid-.« ksiiijc mit Un s« 

icm est-ers lexrtiw es :s-.-::. -:n .i)--l«J »du- 
sorhenne itmsffeisqe M rineinide Ind- 
dom, Anhina» nq indesse, J hwne ist 

for ineget, men ju: ik id: non « ime :,.i. 
Til min Ovenoiiciir Ejiiin Des «-’· «- 

mig en ftnr Fioife 
Nev Dr. Motris Wechslck tic -1i·. as s 

»(-5.oiiq. Anat Jstacl«,shive1:j New 2)ort, 3 Im ZWL 
Dr. Tait Medikine is 

Afrede Vertei! Ebers ,,«’1nl)ma Kni« 
er et udinæifcl Middel nioo Ax« hma og 
llay l«i-ver, og W Saniincnsæmiiq 
lind- set for alle »Nein elligliedeiz sont er 
forbnndne nied Mithin-L feig Bitt-nun 
er intbnviekde o.« viduiidu«iig. 
Eiter at have underisgt txt-n weg-i is.eje, 

kan vi sige nt »Anhmaien « indeiioider in kesi Lpinnh Martin, .icloro-oini e21e1«2Eli·-ei". 
Ums Nev. Tr. Monis Weschlei. 

Ist-lka 

Avon Springs, N. Y« I. Febr. 1901. 
Dr. Taft Brus Medicine Co.: 

Ærede Herr r! Jeg vil strive deune Anbefaliug. sordi jeg nma amse det. da jeg hat 
pwvct edercz ,,»21sth.-nalene«g underfnldc Virtmnq so Helbredelie as Asthmm Min anmt 
her v met plaget med k.ampagtig Asthna e fidsus 12 Aar. Jeg mode ielv opgivet at fu- 
kkre herum-, og andre hanc ogsaa ndtømt der-es Lerekunst. Da saa jrg eders Stilt paa 
ever-g Windue pcm ILIU Gabe : quv You-, ug Ieg skbte mrblikksxlig en Maske .Asthmalene«. 
tun lssxgsknve as bntae dkt omkting ved tien ler November Jea maskkede inatt For-an- 
dxinacn. Ds hun havde brugt en Fleck-U var hnn omnent l)elb1«edet, og bun er tm hklt fri 
sm· iuodcsmse Suqdomsicknk Jeg Weit at w tun anbefalc nenne Medicin til alle-, fom et 

plaget as de.mc eygdoxu. Even-» O. D. P h clps, M. D. 

5.Febr.1901. 
T-·. Toft Bk s. Medicinc («50.: 

Masse Herren Jeg var plagt-I at Asklnn:1122 Aar. J a bat provcc utallige :"i«idte(, 
men tagen rsja p. Da saa jeq edel-s Avertisicment og proveve nusd en Flusse. ch sif Lin- 
dring pjeblikkelig. Jeg hat« siden tobt af edel-s stoke Klassen og jcg » weg-- tskne Hm- ig 
ch hat« Familie, site Vom, og hat tkke kunnct arhejde i ieks Aar. Nu er jeg rast os. san 
arbejd i Fort-minqu hne1«Dag. Tonne Anbefaliug maa De lmtge, dersosn : e teu. 

Voer 233 Rivingtou St. S N a v b a el 
m« East MO. Et. zuew York Cim. 

Provesiqfke sendt fett paa sending-now 

Opfcet det ikke. Striv Hieblikkeleg til: DR. TAFT BROdU MEDLUXE cu, Its 

läg-St 130th st., New York City. 

cinvkingsjkuinverp 
En virkelig fund Kvinde splcr liden 

Smcrtes under dein maancdlige chsi 

ning. Jngcn Kvinde bchøver at søle 
noch Smcrte paa den Tid. «Wine 
of Cardui« lindrer hurtigt saadan 
maanedlig Smerte i Hovcdei, Rygs 
gen og Sidcn som Folge as Livmode- 
rcns chfaldcn og uregclmasssigt 
maanedligt Aslob. 

IIIIOFCAIVUI 
hat staffet en Million Kvinder varig 
Lindritig, som for havde lidt hver 
Maria«-d Ton gjsr vedkommcnde 

Organcr ftærke og fande. Den er 

Naturens eget Middel til at ssasse 
Kvindcii Lindring mod den frygtclige 
Sturm-, fom gjsr faa mangt et Hjcm 
ulyttcligt. 

eremvood,«La., 14. cit, IM. 

Jqubak merkt meget WI lang Tib. Im 
ket nsald ai Sinn-te i Sibcu og cunde ikke 
nde noicn Lindrinq, spi- ji«-Hk vrsvede en 

lastt « im of Cai·diii.'« It Ieg hat-de 
tu t ov Flaskem var mx fri Weg ansek 

des or nun Pligi at bei-maß at Use bar en 

under uld Medicin. f 
Mr6. M. A. You-it. 

Unaaaende Naad m Strifier striky med 
ngivende as Symptomen til «L.1dicg«·9·ln- 
viforv Denartnieni,« Cliaiianooga Medicme 
Eo» Ehattanooga, Tenn· 

Einst SIIIbchIiss-Udsalg. 
EITIJIUIZIIIIII QIM III IIszsss i- s iII. .. holt-H 

Ins II 1.-« :;·I. I« I«- ·«-: hist 
rchksl l IIIiII II«- II I II «..sl9.7«·s 

-’ '·-II-III U l- III EIN-l Inn-. ·- III-fes 
IIH II ISXU IT .l« Hi »wir IN high 
Fluge-I IIIIII n’ 

HIIIIJIIHIIIIII Reise-I I—. ««: « -«» um«-,- 
»I.-(-·I l X’.«l III ;--·-«--s.«jI-««» 1.i;;lI 
Flug-Isl- I«»1« «i Ij Iss SVGJIl 

VI vix imp- 
1I·III lIvIlIcII ioms lIIslII as de vorn 
II.I-IIIIII- ,,lIUolII«-«. 
«IiaIIIII-is« III Brs 
III-II IIIII MIIIIIII 
III-IN M« II » 

Zwis- TII i Alls -. 

MaIIdIsr Innre 
IIIII tim. III-II An s 
IIIIIIfIth III-III 
CIIII »I--IIIIsaIIr 
JZIIII II ch In- 
III-nahst PsIsz 
III; II- th m- 
II TIIII III II 
Isaa V »Ist-I :I(I 
Daq (- Iris 
deII ItkI III 

Insstlillrr 
Dem, viI viti7« 
baqkts Inh· T. 
rIII III-Ing- 

,,«Is stu- III III 
INS« ·-I« Ialinksf «« 

m III III-I III-VIII Esaus. VIII -I« I- s -I» IWJI a 

LUII IIIIn IIIIIIIIII III -I-I«I--IIi--I Nod INWU Raum-who 

l III-« III-II Nat-g I I I«’A-I.. I »Hu-! III III II« s- 

Made1vIIrIII« ,,«:«IIII«i-x«’·s.-I Is- f. -I«Is--- hin-Inn 
SJIIII IHsIIr IIoIJ Iomr ! 

JUDSON A TO III-IN do 
III-III. I’. .«". IIII chh II .( HICIMZII 

Alter-Malericr 
og ans-sc IIuIsImaII riet-. Iaasom Vertraun-, Blomster 
iaIIIt LaIIdikabss og Mariae-Evens o. f. v» IIdføIrII 
HmIIII og billin. Brdftis og sitscius anyone-rede Form-I 
cTube cnloks) og propatml Nun-as braune-L 

Urstiumget modtages Ima Tomincer til AlIcIkamIIIcI 
«««««« H.JENSEN, 

ls North plain St» Council VII-Hm In. 

Louisvillc öz Naihville 
Jernvankn,;1TFFMI;:;"Ei-«»t::!iks«?; 

Winter- 
Turist - Billcttet 

»Im til Salg til 

Florida 
Og Golf- 

Kosten. 
Strio efter Lplysningek m 

C. L. Stank- 
· General Pass· Agent. 

Louisville, Ky. 
DOD . 

Scnd Dcrcs Adresse 
sit 

C. L. Sinn-, 
Gen’l Possen-et Akenr. 

Zornwut-, Ky» 

og han vil frit fende Dem Kett, 

illusttetcde Skrifter og Prigliste 
over Land og Farmei 

Kentumh Tennessee, Alabama, 
Mississippi og Florida. 

ICIII am IIIstI L: 
unain IIIOH .: 

IICIIqemIII unt-II 

m ng BEIIIIIFI sons- 
IcaI-. rig« risuII III-l sm- 
de, III ins u: III-r du«-: I- 

Vruupekiix rIIIIsIsIskIU 
Lxslisxn san J. -«:I: 

nir houd TI III-Inl, 
PIIIIIn esti: Kner 
Costl RAUlu sk, 

Min- »H« A’«-i.-— 
( n-IIns-. 

»Is. NUHEI »Hu-I- 
MIIIIIcs iks -,,s. MI II. 

—. IIFE sszeg IM- 
III-E Wie-III ;-k UIIIs Ier u( II. « 

LIkss HI«-l)I-lluI-sulul U-- ««. 

IMIIIIIKIIIIF II II Im « U .. « 

tquII um di Hiqu III UIIIIII 
at 25sit-·IIIHII Imx IIIih I»-«I:-I·I 
IIIIII In- IIIll set-J poII III- III-! I-« 

I-) IIIIUIIXISIIIIIIIIz IIIIII. s· II« IIIJ 
up IlIIs Inqu »I- III Wut-III III IIIII 
StsIIII )--II Ude Iludiw Unlkn III-. 
is Ili: IIOIs Ists-II III-l m Ist 

ImIsp uI.I--IIII-N XII-III Ists III« III 
di III-stil- l-- IltsIIII U( I I« II i! I. 

Rot-v Uns-sind Kinn-n 1-J k « 

ons( Walz-. a UHIsI IN 
Mo. Its-II AItIcsIIIIIIZi-. 
III-l wle EIN-III tun-Im « 

»Im-I I«s-I»--«lI:--Ilem .-i’t 
imml Rom-II III-II II» 

II- c IIIIU s Ins-Inn- y »wes-»in 
Iw( sl IIEIyS Inw- Wis- I. .- 

NATIOMIL MEDOCIHE I." 
!- Donov-LUST- o.IIIcII-:k«.-.I-a.s 

I 

ioom EIN-MS Ins-II Estan Umg. 
liq. as Dcatbom oa Rand-Ums St ChicqgkY JU« 


