
siinescrnc til forskellige Tider iden 
kristne sinke-J Historie 

Fiel-end jeg kmnuter nærmere ind 

paa Illkorrisons (8«)e1«ning, oil vi der- 
sor i al sinktyed licmigte dem forw- 
aaaende Arbejde 

Jlf Traditionerne syness det at 

sumng at Kristendonnnen cr ind- 
fort i Rina, out ikke ved Apostelen 
Thomas-, saa dog i Kirkens tidligste 
Ilswraenfntnd. kliefrorianjgstte er dog 
den forfle kristclige Beluvzselse i Ri- 
na, man sonder noaet til for Nimmt 
Forfulale i Rommerriget forlod ne- 

ftcrjanjje Tllknnke dettc oa kom til 
Hina forst i der Ei. Aarhundrede 
Te sonth at gøre et stort 9l1«beide: 
unsn da Mobamedanismen fik Jud- 
gang, tabte älkeftorianismen meget af 
sin Kraft. Den begyndte saa at gaa 
paa Akkord med Hedenskabet og gik 
jnart til Grunde, saa deri lange 
Tider intet Spor har vceret at finde 
af den. 

Rom-E- første Apostel i Kinn af no- 

aen Betydning var Johan sra Mon- 
tecorvino Han kmn til Kan i Aa- 
ret 1292. Da han havde arbejdet 
der i 11 Aar, hade han en Discipel- 
skare paa 6000 Sjæle. Han ar- 

bcjdede utrætteligt baade iblandt 
Vørn og voksne, skrev og uddelte 
Traktater og overfatte det nye Testa- 
mente oa Davids Saltner. Da han 
dede 1:-328 efter at 30,000 Kinesere 
tak- bleoen omvendt, sørgede baade 
.(n«istne og Sedninger ved bonI-( 
Vaare 

Tonne Vlomftringstid oarede dogl 
kun fort. san-I Efterfølgere ar- 

lsejdede vasfentligti Mon,ioliet,«ogl 
da Mongolierne blev overvundet af 
Minq Dunasiiet, gaar Katolikkerne 
nd af Sistorien Pavens Befaling. 
at Bibelen skulde forklares ved Bil- 
leder i alle Kirker som et Middel til 
at fange de indfødte, havde maaske 
en midlertiig Virkning; men det var 

som Ordet i Jesu« Lignelse, der var 

saaet paa Stengrund: der var ingen 
Jordbund, saa da Forfølgelserne 
kom, faldt de fra. 

Nu blev der Stilftand med al 
aandelig Paavirkning udefra indtil 
det 16. Aarhundrede. Denne Gang 
var det Jesuitterne, der i deres Jver 
for Missionen ogsaa kom til Kina. 

Da Jesuitten Valignani paa Vej 
til Japan som Xaviers Esterfølgee 
saa »det himmelske Rige«s Kosten nd- 
raabte han: »O Klippe, Klippe! naar 

vil du lukke dig op!« Nøglen til dis- 
se Klippeporte blev givet den italien- 
ske Jesuit Matten Ricci, en dygtig 
Mund med gode Kundfkaber. 

Han korn til den portugisiske By 
Makao, men naaede med List og 
Strceb fnart ind i Landet, indtil 
ban til fidst fik Abgang til Soved- 
ftaden Gan blev modtaget med Be- 
geistrina, og det syntesss at ban i et 
Nu slnlde erobre'bele Kinn. Men det 
aik ber, fom det saa ofte innes at aaa 
Katolikkerne: Slangesnildbeden var 

paa Dimenfoldiqbedens Vekostning 
,,«Sensigten helliger Midlet er Je- 
suitterneiki berømte Valgsprog, oa 
Ricci forstod at brnae det. Gan vak- 
te ftort Røre iblandt Kineserne; men 

mange af hans katolske Medarbejdere 
dadlede bans Fremgangsmaade me- 

aet Der bar sian arbeidet meget 
dnatiae Mcend, af hvilke en tvfk Je- 
fuit ved Navn Schall viste sig fcerlig 

vitde blande sig i politiske Affeeretw 
on der tillige opkom Stridiaheder 
ils-hde Prassterne ndsledte Kejseren 
en erre 1724, der forbød nl nd- 

bredelse nf Kristendommmen. Under 

veesentlia de snmme Forholde var 

det, nt Tllkorrison kom dertil neesten 
lW Aar fenergh 

Tette er knn et Inenet ftmnpet on 

mermest bistorifk Uddrnn saf, lwad der 
Var onst-et njorr for Kinesernes Frel- 
sc dissse manqe Anrlmndreder. Enten 

fette 
Arbejde san sknl betrnnteis som 

.d11k11in. 
Men da saa de fretnmede 

Dindrinn eller Hiirlp for den Mis- 
»säon, sont nn drioesis i Kinn, san er 

’k-et don nist, at umnge fortabte Sjcele 
oed disse forskelliae Tjenere er redet 
nd nf Gedenskabets Mørke og sørte 

;ind i Ginds Seins Rine 
Vi vil sna betrngte den evanaeliske 

Elkissions Vennndelse der, som skir 
mevnt, blev beavndt af Morrison. 

(Fort.) 
,—.—,- «.- .,.-..—— 

Let at blande. 

Simpcl Rcccpt for Nyrc-, Blasrc- og 
Gigtondcr. 

Ovnd der vil interessere mange 
Leesere er en Artikel, der er taget 
sra et Dagblad i New York. Der gi- 
oesJ et positin Middel imod Ryg- 
stnerte,Ny1«e- eller Blcereuordner, om 

det tages, før Ondet gaar over til 
»Vrigk)t’s Disease«: 

Flnid Extract Dandelion, en hnlv 
Ouncez Compound Kargon, 1 Dun- 
ce, Compound Syrup Sarsapn- 
tilln, tre O1111ces. Blond det i en 

Flasfe og tag en Teskesuld efter hvert 
Manltid og ved Sengetid. 

En velkendt Druggist sagde, da 
licn blev spurgt nngnaende denne 
Recept, at Bestanddelene er uskadeli- 

sne og kan faan hos enhver virkelig 
Trungist for en lille Betaling, og 

sMixturen vilde blive leveret paa 
Morlangende Videre sagde han, at 

Ifkønt denne Recept ofte benyttedes 
sfor Gigttilfcelde og med heldige Re- 
lsultnteu san kunde han ikke se nogen 
Grund, bvorfor den ikke skulde være 

set godtMiddel modNyres og urincere 

ssOnder og Rygsmerter, da det ster- 
lig virker paa Nyrerne, renser de 
vigtigste Organer og hjælper dem 
til at filtrere fka Blodet de fkades 
liae Syrer, som foraasager Syg- 
dom on Lidelse. De af vore Lcesere, 

I som lider, nør innen Forseelse ved nt 
Vrøve det. 

—-·.»—— 

Brcv fka Jens Dier 
(Fortsat.) 

Her nd fra Salur drives der ogsan 
Zennnn Mission To Damer Frøken 
islsmuszssen og Frøken Flemming bar 
derei« Ztation ber. queledes er ber 
en Jnd11striskole, bvor Drennene knn 
lcere et Hnnndvasrk Ogsan her un- 

derviser Past. Schultze Tillige er her 
to Kostskoler een for Drennene on 
cen for Pigerne:rnen da de netop hav- 
de Ferie, blev ieg ikke bekendt med 
dem. Vørnene ber var venligere og 
tettere at faa i Tale, end noget an- 

det Sted sen var. Da ieg boede i et 
Telt nde isZavem hade feg nltid 
del-es Selsknlx Noale nf dem knnde 
lidt Engelsf, on vi blev snart ande 
Nennen Jcn talte en Daa til dem 

;ooer Joh. 3, 1(i. Sclsultze var Lock- 
saslter. 

» 
Der Var lige animnnien en ung 

JPikie fra Adam-isten sont oar for- 
lisoet nied :Ui’i«:«sionasr Wan Eige- 
jede-Jv leiser her en gamncei Missio- 
nasr, Hatt Clsrisiian Zislnkiidt sont 
ei« sodt i Flenszsborg oa hats-:- Oustrn 
i Fredericia san er vel kendt nied 
de ganile troende i Nordsiesrsoia og i 
Taiiiiiark. Han bar Vift itaaet ncer 
den qode aamle arnndtvixisie diietniiig. 

ssfsun lmr vasret Priesl i Amerika 
tCarlnle PeniU i General Conncil 
i Zlntninq af Tredserne J 1870 
reiste ban, sont derei- Miissionier til 

,Jndien. Gan bar i Inanqe Aar haft 

i 
i 

Stationen i RaialJnIIItidi-1;. Oan er 

nn en Mand pan 70 Akii og lever 
lker som privat Mand. Here-Z enesie 
Dattet Daarnar er aift med Missio- 

jnasr Stødker, sont er ved Breklnm 
sMissioneIL Sannnen med Schmidt 
i Rusalnnnndrn Virkede oqsaa Mis- 

"fionae1· Pnnlsen, der var paa Mis- 
sionsfkolen smmnen ined German 
Jcnsen on Løventbal Panlsen er nu 

Laster Ved Missionsskolen i German- 
borg. 

Eiter at have tilbragt fire skønne 
Tage i Halm-, maatte jeg bryde op.« 
Jeg er jo kun en reisende, der ilerJ 
nf Sied. Efter en Nats Reise i Okse-s 
vogn, kom jeg med en hurtigere Be-s 
firdring Damphesten Jeg manttes 
gna forbi Trinpattur, hvor der ogsaai 
er nordslesvigsk Mission, og hvori 
flere Sønderjyder virker, Inen jeg! 
Inaatte rejse forbi J Madms blevl 
jeg modtagen af den venlige Past. 
sinud Heiherg, som jo ogsan er kendt 
i Amerika fm et kirre Skkift udgiveti 
af ham om Studenterbevcegelsen is 

Norden og trykketi D. L. P. H.,« 
Plain Nebr. Gan arbejder fortan-ans med L. P. Larsen og bot paa Y. M. 
C A.-Sjemmet og Virker hovedsage- 
Iig imellein Studenterne. Heiberg 
staar i det danske Missionselskabs 
Tjeneste, men Larsen gør ikke. 

» 

Da jeg antager, at de fleste af 
J»Danfkerens« Læsere kender til det 
Tdanske Missionsselskab og dets Ar- 
;bk-jde smrig i Judicu, scm skal jeg 
ikke skrive saa meget derom. For dem, 
der ikke kender det, vil jeg anbefale 
at købe og Iæfe Past. Løgstrups sidit 
udkomne Bog um« Missousselskabes 
dets Historie og Arbeij. Den kan 
antagelig faan i Vlaixx J Madras 
bar Selsfabet en Kirkebngning, et 
Ekolernm og desuden en skøn Eim- 
doin, sont Iigger pna Rundalls Rand- 
.xZ-er bar de fleste danske Missionærer 

.o1,)l)oldt sig en Tid, til de fik Spro- 
xjet liert Stedet er sinnkt beliggende 

i For Tiden beber det af den nnge og 
Felskelige Liege Frimodt oq Huftru, 
ist-in er en Dotter af den bekendte 

dnnske Patriot Z. Köøgsbro De har 
Vieret her i et Aar, men det taget 
almindeiigt to Aar for at leere Spro- 
qet nogenlunde Post. Bittman er 

Priest Ved Kirken i Madras. Han og 
liansks lSustru gør et trofast Arbejde 
lser i Menigheden oa Skolen. Naar 
Hei-man Jensen nu til Foraar reifer 
hieni, bkiver Bittman den ældste paa 
det danske Missionssekskabs Mark. 
Menigbedem er knn lille, skønt der 
bar vasret cirbeidet ber i nianae Aar, 
men Marken er baard. J Madras 
arbeider oqsaa den amnle indfødte 

Redigeret of H. Jl. Fass, Forfntteren af ».83Usmandsgutten«· 
Det bedste Blad for Famtltelaesntng, kun 50 CentS Aaret -----— 

Er hver Maaned fyldt med nyttige, belærende og underholdende Fortællinger, Skitser og illu- 
strerede Nyhedsartikler sra alle Verdens Lande, samt Afdelinger om Kjolesyning, Haandarbejde, 
Husholdning, Madlavning m. rn. as sceregen Interesse for Kvinder. Jndholdet af Kvindens Magasin 
interesserer alles Smag og enhver Alder, Moder saa vel som Datter, Fader som Søn læser Kvindens 
Magasini de mangfoldige Tusind Hjem, det besagen Lces hosstaaende frie Prcemietilbud. 

Denne prægtige Saks Fki t med Kvindens Magasin 
FOV at faa --KViZIdeU-Z Maga- Dei er denne Stramningssiäk og 

sin« ind i alle de H1em, hvor det Still-inne iom gäk Satien 
endnu ikke er kpmmet, gør vk qu »Hu-ihm »Hi- 
følgende uhørte liberale Tilbud: 
Alle nye tiltwedende Abonnen- 
ter, som straks klipper ud og sen- -· 

der dette Avertissement med·50 
Cents for »Kvindens Magasm« 
for et Aar, faar frit og portofrit7 Tommet lang, fuldt usitelplettkkkt Alle, com hat 

som Subfkriptionspræmie en fotsögtSaticn, soketrqttek den sak alle andre. 

7 Tommer lang selvskærpende, 

? 

fuldt nikkelpletteret, patent Familiesaks af udtnærket god Kvalitet, som alene er værd mere end de j 
F 

T 

50 Ctø., vi sorlanger for Bladet. Vi garanterer, at Saksen rækker Dem ubeskadiget, da den er ind- 
hyllet i en rustfri Pose og pakket i en dertcl fabrckeret stcerk Papceske. » 

Hvzz De abonnerer straks, vil De tkke aleneerhplde Jevindens Magas1n«s prcegtige Februarnum- 
mek,somi11dcholder mange udmoerkede Orrginalsortcelltnger fra det gamle Land og Beqyndelsen 
as den sckrdeles interessante og fcengslende fortløhetIde Fortoellcng »»Ester Branden«, men De vil vg- 
saa voere sikker paa at faa frit og portosrct denne sortxmlkge FatnrlIesaks. Altsaa send 50 Cents og 
dette Avertisement for Saksen samt ,,Rvindens Magas1n« lfor etlJelt Aar. Tistcækkelig Adresse: 

Kmndens Magasm, Zept. D, Minneapolis, Minn. 

Præst B. Lazaran. Jeg blen ikke be- 
lendt incd hanc. 

Efter at jeg Uenligt Var føkl Dul- 

kring i Byen nf Heinerg forlod jeg 
Mndrns for at l1esøge Iliiisssionen i 
Armt Jeg koin ikiiejsejelsfab Ined en 

sing svensk LIEiLssioncen soin lige Var 

wnnnen fra Even-ig. Hatt-:- Navn var 

Zandergreen, og nun var født i Jn- 
dien. Hang Inder er her endnn og 
hnr vieret her i U Aar. Der hin-er 
nted til Missionærernees Sonn ug 
ingenlnnde det letteste, nt de Inun 

finde dereis Bern hjein Iil Irr-dre- 
landet, nam- de bliner 8 eller 10 
Aar gnnnneL Te inne-:- ikke nt funne 
taale Klimaet ved den ,Tid. Og san 
for at faa dein fra den fordcervede 
11·-.m«nlst«e Jndflydelfiy sont de indfød- 
te nur pnn dem. 

Tet fvensfe Missiknthselffab hnr fin 
Virkekreds et godt Ztykke Syd for 
det danske. Te arbejdede Inange Aar 
samtnen Ined Leipziger Miesionsseb 
stabet, men har skildt sig fra det for 
nylig og bar nn vieret felvstcendig 
siden 1901. De førfie svenske Mis- 
sionærer kom nd i Aaret 1850. De 
bar nn pnn Missionsmarken 10 
Inandlige og 5 kvindelige Arbejdere 
De bar 8 Stationer og omtrent 2000 
døbte Medlemtner. 

Her i Syd Arcnt har det danske 
Selskab sin største Virksomhed. Jeg 
beføgte knn 2 Steder nemlig Tim- 
Vannamabai og Trinkailur. Pan det 
første Sted har vi Missioncererne V. 
Nielsen, Hornbeck og Hoff stationere- 
de. Her er 3 Bygninger og Udgangs- 
punkter, nemlig CarmeL hvor Mel- 
sen boer, Saron, hvor Hoff og Horn- 
berk lever, og Libanon, der endnn ik- 
ke er rigtig fcerdig, her skal de 3 
kvindelige Missionaerer bo. Byen seln 
hat 20,000 Jndbygere og har en af 
de ftørste Afgudstempler i Sydin- 
dien. Templet ligger lige ved Faden 
af et højt Vierg, der bærer samme 
Nain som Byen og er helliget-Afgu- 
den Sinn. Det dcekker et Fladerum 
af 25 Acres Land. Det hele er um- 

givet af en høj Mur Ined 4 vældige 
Taarnse, der er 11 Etnger høje. 
Uden for denne Mur er der en Slags 
Forgaard og saa igen en Mur med 
—-l mindre Taarne. Uden for den an- 

den Mut findes en meget stor og dyb 
Wer skai we so Fod dyb 
oc« Trappetrin ved alle 4 Sider ned 
tii Vandet. Her i den anden For- 
gsaard findes alle Slags handlende, 
nogle store Afguder nf Sten, lcre 
Elefanter udhngne i Sten og Stalde 
til Afgudernes Heite. Atter komme-: 
sman til en høj Mur, og her er kur- 
een Jndgnnxi iaennem det niende 
Taain Og her man ingen nden R»me- 
sterne komme ind. Vi kan se im; 
alt er glimrende at se til, dog er det 
kun s ienneskers Gsermnger. Her ved 
Jndgangen ser du Menneskene bøjer 
sig til Jorden og bringet Offergave 
enten Fragt, Korn eller Penge — al- 
drig Blodofre. Tacrrnene er opført nf 
Murften og bringet Ineget solidt; knn 
de nederste 20 Fod er Granit. Nagle 
af disk-se Stenblokke er 20 Fod høje, 
cg dn finder Billejer af Gnden Si- 
nc« og af Indiens hellige Dyr nd- 
lJUgne deri· Mnrene ndenom er alle 
prydede med liggende Vuffel-Køer, 
ag inde i den mellemste Forgaard er 

et særskilt Runc for den bellige Offe, 
seim man bringet Ofre til. Hvert 
Aar er her i denne By en stor Af- 
gudsfest, og da kommer der under- 
1iden 100,000 besøgende. Da flunk- 
jes Templet og de store Vogne, som 
iraar den øvrige Tid under Tag, ta- 
ges da ud og trækkes af Mennesker 
mndt i Gader11e. Von-neue bar state 
klossede Hjul Paa Vognen er der 
et stort Tempel med rigt udskaarei 
TTcearbejde og fokøvrigt behcengt 
med en Mængde glimrende Dingel 
Den-gel; øverst oppe troner Ang- 
den, som Menneskene tilbeder. Paa 
Trappen af Bierget er en meget stor 

IGrydse, og den fyldes hvert Aar ved 

Festen med en Sananeriblanding af 
forskellige brændbare Sagen der da 
antcendes af Proesterne. Naar det saa 
brænder og lyfer, troer Folket, at 
det er Guden Siva, der svarer deres 
Bønner, Der findes Hundreder af 
mindre Afgudstsempler omkring i 
Byen. Det er kenne Afgudsfæstning, 
sum vore danske Missioncerer forsøs 
ger at belejre og rive ned. Der lægs 
ges Miner hist og her i BUen i Form 
nf Skoler. Paa Saron er der ogsaa 
cn Koftskole og en Jndustriskole. Li- 

neledes findes en skøn lille Kirke 
Nielsen hat kun en Kirkefal, men den 
er rigtig hyggelig. Pastor Nielsens 
Huftru er en Datter af den nyliq 
afdøde Past. Møller i Ørslev Wilh. 

Texas Panhandle Land. 
Tag en Tuttil·sherm;mC(s11111y.s Texas. ng se der 

hemmte «Cc)l(i XVater Tract" i Nærheden as stratfurti. 
I)Ag1i««.x Ekskursiomstc DIE-get lave Billetl)1·iser. 

Se endelig dcstte uclmkcrkede Land Ug skaf Dem en 

Farm til den mcgct billig-e Pris nf fra 17 til 2212 Donat-s 
pr· Amt-. 

Dritt- er dest hedstc «bjlligt L:1nd" lehutl i den ltele 
VerdeIL Skriv til os. 

The World Investmeni co. 
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Følgende Attefter have-I nu pao Lager og kan nd- 
fcndes samme Dag, Beftillingen indløber: — 

Dacjlssattest Nr. 502 —- Pris Pl.50 pr. Dusin. 
Daabsattest Nr. 200 — Pris 81.50 pr. Dusin. 
Daabsnttest Nr. 22 — Pris 81.00 pr. Dusin. 
Taabsattest Nr. 23 — Priss .80 pr. Dusin 
Konfirncutionsattest Nr. 401 — Pris sl.50 pr. Dusin. 
Konfirmatiousatteft Nr. 12 —- Pris 81.00 pr. Dusin. 
Konfirmationsatteft Nr. 13 — Pris s .80 pr. Dusin. 
Konfirmationsattest Nr. 3 — Pris s .80 pr. Dusin. 
Markiage Certificate Nr. 11—Pris 8350 pr. Dusin 
LEgtevielsesattest Nr. 11 — Pris 88.50 pr. Dusin. 
Markiage Certificate Nr. 110 — Pris 8300 pr. Dusin 
Markiage Certificate Nr. 1 —- Pris 8200 pr. Dusin. 
Marriage Certificate Nr. 602 —- Pris 81.50 pr. Dusin 
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Desuchn haves alle Attester i Kabinetsstørrelse paa 
Tansk og Engelfk, Pris 80c per Dusin. 

Andre Attcster forskaffes pna Opfordring. 
l. Marts 1909. 
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Becks Efterfølger. Paftor Hornbeck 
Oblivek undsekholdt af Børnene i Dan- 
imark og er deres Missionær. Han 
har lige haft den store Sorg at mifte 
fin Huftru og maa nu rejse til Dan- 

Imark med sine 4 smaa Børn. Her- 
ren har faaret, men han kan ogfaa 

Llwge Han var oppe hos Nielfen 
den sidfte Dag, før jeg reiste, og vi 
havde en skøn Stund samtnen Vi- 

erfcirede at det er godt og lifligt, at 
Brødre bor tilfammen « er er ikke 

slanat til den næfte Station Titu- 

Lkeimt-; kun een Times Kørfel paa 
Jernlmnen Her er den nceftældfte 
«Missionsftation paa den danske Mis-» 
fionsniark, som kaldes Siloam oa 

ler grundlagt af Missionæren P. 
sAnderfem hvis Villede beenger i 
Kirken Her hat Misfinnær Joh· 

sAndeIfem Frøken lefte og »re- 
"ken 91amlan dejes Virkfombed Unr- 
fkellige har vceret her i Aa: «enes Lølx 

kale Var her for «en Række nf Am-; 
Zfenere Pastor N. P. Haufen. Sta- 
lrinnen er den fiørste, smn Danskerne 
ZIW iJndien. Der ck 500 døbte. ch- 

»e! en meget god indfødt Plæst 
Thomas ligeledes vai her en ind- 

født Kateket Visuvafam, der var i 
, Zelffabets Tjeneftei 15 Aar og døde 
jfom ung Mand 1904. Han skal have 
Zrwret særdeles begavet og ærlig. 
LMen begge disse 2 Moend har de 
faaet fra andre Mssioner. Den ind- 

Jfødte Paswk Thomas hordt Gudssp 
tjeneste Sendag Kl. 9. Efter Pete- 
diken var der Komfirmation. Fire 
Drenge eller unge Mcend og 11 Pi- 
ger blev konfirmeret — ngfaa uds 
ført ved Pastor Thomas. Kl. 3 var 
der Søndagsskole ledet af de ind- 
fødte Kl. 4 Ungdomsmøde, hvpr 
Missionær Joh. Anderer talte til 
40 eller 50 unge Mcend og Kvinder. 
Jeg talte ogfaa lidt til denne Skare 
as unge Hinduer, de fleste var Krist- 
ne. —- Anderfen overfatte —. Her 
bruges det Tgxxgxlfke Sprog. Kl. 
C om Aftenen var der engelsk Ends- 
tjenefte ledet af Anderer, Kl. 8 

Pigemøde hos Frøken Ramon. 40 

thnge Piger var der — ogsaa de nylig 
tunfirmerede Jeg fortalte demlidt 
fra Santhaliftan og fra Guzdenthal 
Afrika. — Pastor Thomas overfatte 

f-—. Hele Gudstjeneften om For-mid- 
dagen i Kirer var, som Vi bar det 
i de lutlferske Kirker i Amerika. Si- 
lmmsä ."kirk«e er en skøn Bnanina on 
kan rumme 400 Mennesfer. Dei 
var til den, Paftor Deickman under 

Mcerket, ,,en Jysk Præft gav 7000 

l 

-— 

Kroner og scnere 1000 Kroner til et 
Orgel. Hans Billede hænger paa 
Væggen· Foran Alteret ligger et 
Tæppe broderet, af den af alle mis- 
sionskendte Venner, Provft J. Wahl. 
Hans sidste Arbejde var paa dette 
Tceppe Aftenen før han døde. For 
Tiden er Pastor Anderer den leden- 
dc, Inen da han snart skal rejse til 
TVTellikuppanL san vil Pastor Tho- 
mas føre Tilsynet· Frøken Ramlan 
bar Kniplingsskole, tillims c! hun Be- 
styrer paa ct lille Vørnehjem som 
de bar Herz ligcledcs er ber en Kost- 
sfolc besønt nf 60 eller 70 unge Pi- 
xwtr Her læres de nlmindelige 
Ekolefag, og dvnne Skole ledes af 
Im Anderer. 

(Fort.) 
—----—- — --——C.-—-- «-—- 

ZIIave-F0rlegenhed. 
Alt Mavcbcsuasr fta slct Fordgjelfe 

forsvindcr i kort Tid. 

Enhvet Familie her burde have 
s kapcpsin i Entset, da enhvcr kan fao 
et Aufald af slet Fordøjelse eller an- 
der Maoebesvær naar sum helft, 
Dag eller Nat 

Dette uskadelige Prccparat vil for- 
t«uje, hvad De spiser og faa Bugi 
Ined en sur Mave i kort Tid. 

Derfom Maaltiderne ikke frifter 
Tem, eller hvad lidt, De spiser, sy- 
ncs at fylde Dem, eller det ligger 
sent en Klump Bly i Moden, ellet 
De bar Hiertebrynde, det er Tegn 
paa slet Fordøjelse. 

Bed Deres Pharmacist om en 50 
Cents Æske af Pape’s Diapepsin 
og tag en Triangel efter Aftensmai 
den i Aften. Jngen sur Opstigning, 
ingen Ræben fra ufordøjet Mad vil 
mærkes, ingen Gas iMaven, ingen 
Kvalme, Hovedpine eller Svimmels 
bed. Alt dette vil forfvinde, og des-- 
nden vil der ingen sure Substancet 
være tilbage i Maven til at forpæste 
Aandedrættet med kvalme Dunste-; 

Pape’s Diapepsin er en sikker Kur 
for alt Mavebesvær, fordi den taget 
fat paa Deres Føde og fordøjer den, 
som om Maven var fund- 

AktuaL promt Lindring for al 
Tores Mavebesvær venter paa Denk 
bos Deres Druxmift 

Disfe store 50 Ets. Æfker inde- 
holder tilstrwkkeligt til at kurere et 
Tilfwlde af Thspevfia ellcr felt For- 
bøjelse 


