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Fra Nin-kamtnckct. 
»Jfører eder Guds fiilde k)iustning.« 

tEfL U, Illig- 
Sa.i. 

seyn-: iigisis til jun1 Li;::sle: J ere 

surdins Satt Hahn-« txt-. 
Eall er noget, in kr gudt tendt 

nnd. Vi Dinger der i-x;ni—:sl)oldning 
da euer-J Ded niange erlialjedeiz 

in alliaeuel lau dit niaafle hin-e 
scn Vanstelighed nick- Fursiaaslsen 
es Dei naslnnk Ord. 

Eali innlalez nianae andre Eri- 
i«-er i den inslli e Luni 

3. Mus. Z, 1-3 lxiiei isi Uni, ai alle 

Ofrene, der liragteszs Hei-ren, stnlde 
saltes nied Salt. 

J Donincerneis Bng U, 1:3. fortwi- 
les3, at Tilliinieleelx da han havde ind- 
taget Etaden Siclje1n, kastede Salt 
paa den. 

Piuseten Elisa kastede Ealti Van- 
lset ued Jericlio for at got-e det sristt 
og sundt. 

J Jovis Vog spørgessz »Nun Inan 

asde det vanile nden Salt? Eller er 

der Zinag i det Heide oinÆggebloin- 
tnen. 

As disk-se og flere Steder frenigaar 
det, at Saltet beugte-Z til tre Ting 

l. til at give Smag, 2. til a: 

gøre eller holde noget si·ifkt, Z. til at 
kræle Lioet 

Til ovenanførte er as Jesus til- 
sajer han: »Men oin Saltet niister sin 
sit-aft, yoormed ftal det salteI?" 

Vi niærfer os Ordet R r a s t· Der 
er Kraft i Haltet Kraft til de ineinne 
tre Ting. 

Nagen liugivende Kraft ejer Jal-v 
tet ekke. Tisciplene befad itke Augi- 
vende Erme. 

Men Salt skulde de viere, og det 
rsar de. De var af Herren ndset til 
rsg kaldet til at Være Jordens Salt. 

Og vi tager næppe fejl, naar vi 
«iger, at Disiplene som Jordens 
Salt skulde ixdfolde de tre ncevnte 
Virksomheder. 

Tet siges om Jesus selv, at han 
Voksede i Ynde has Gud og Menne- 
ster. 

Og oni hans første Menighed i 
Jerusalem siges der, at den havde 
Yndest hos alt Folket. 

Det v r Saltet, der v«ste sin Kraft 
« uiaigelium, 

, n aandelige 
Føde smagelig. 

Verden trængte til en saadan 
Kraft til en saadan Virkning as 
Saltet. 

Fra Samtidens Historie hat« vi 
Betsiset nnk fin, at cLierden paa Apo- 
stlenes Tid var ved at aaa under i 
scedelia Fardasrvelse 

Jesn Tifciple blev en nnderlia 
forsriskende Jadflndelse i Ver-den 

Apostelenes Breite lsierer krastiae 
Vidnesiilniid ani, livilken Kaum Je- 
su Disciiile outoa iniod den sasdeliae 
Fordairiielse — fiirsi lios lwei isasi«, 
faa i Sllkenialiedem fiden i Videre Kred- 
se. Der var Saltets anden Jirknina 

Man strør Salt, hvor intet Inaa 

gro. Formodentlig Var det Meinu- 
gen ined at strø Ealt paa den ind- 
tagne Ztad —- Sicheni 

Det er de vilde Viel-steh de furdcer- 
velige, kødeliae Luster og Attraaer, 
der fkal stroii Salt paa. De skal 
di·æbes. 

Paulusv saqde: Jeg spreger mit 
Leaenie oa sader det i Trseldom 

Man det ikke oasaa er denne Brug 
Saltet, Jesus tcenker paa, naar 

han siaerz Hauer Salt i eder selv, 
og holder Fred med hverandre (Mr. 
9 50). 

Det er Saltets tredie Brug. De 
fidste to er for Reften nrer beslcegtede. 

Der kunde endnu tcenkes paa en 
anden Egenskab hos Saltet — det 
lsidende og sviende. Men Saltets 
Brng i et aabent Saar er fremmed 
for den hellige Skrift. 

Men er Jesu Disciple saa Jordens 
Salt i vor Tid? Ja de er. Det kan 
jka viere andi«eledes. 

Et andet Spørgsmaal: Er du Salt 
i dine Omgivelser2 Thi det er kun 
de sande Difciple, der er det. 

Saltet kan jo miste sin Kraft, og 
da siger Jesus, at det duer til intet 
endet end at kastes ud og nedtrædes 
af Mennesker. 

Jorden, Mennefkesamfnndet, trcen- 
get til Salt i vor Tid saa aodt som 
noan Sinde. 

Verden trienger til den Kraft, der 
giver Kristendommen Ynde oa gør 
Evaiiaeliet smaaeligt Den trcenger 
ti! den forfriskende Kraft, at Sceder- 

urt- Furdasrnclsc ika lnslt sfal tauc- 
lerl)aund. Ton traanur til den 
Mmfh der drwbcr de nunmqu Eva 
donnnch Butteriux 

Oq Inwrf but, Arius-, et Iscsnis sag- 
ir: J ci-« Jutdurz Salt. Hex Or in- 
«,:-.-n ndul Icin Ti ! ciplcb Mk kni: vw 
r: dot. 

Lm du san ile or det —--- — -".- 
.»... 

Missioucnii Licgyadcife 
i Kum. 

Jorctnsuq uflwldt puu Dann Cozlcgis 
Den D. illsarxii uf en Sindan 

»san«-wus- assovs 

— 

gzelstaeeh lieiliettede det at selldc 
liani til Hin-i EelU imde lWI 
lkentt inn nt feinnne til Afrint 111011 

lan ni sikkert sinc- NHD VVsWUM 
.I1ain til klina 

.«—linesijl fol ;·llooi. Han jit la-.«.fit 

nkcn Hineiiit sainlede lian fia oasaa 
rinn denne Tid en Tel diendifab til 
kllintlieiiiatil·. Almen-Inn ca VERG- 
Hidenfialx 

Endelia ltlev lian fasrdia til at 
inazie af Lied-: nien da intet enaelsk 
Etid riilde taae en kllciiisionler nied, 
nnmtte han forsl reife til New York 
for deifra at konnne nied el ameri- 
I.-nii Ekih til Rina. 

Den s. September 1807, efter en 

lang og trasttende Reise, naaede han 
endelig Hina. Og nn stod lian An- 
fxat til Ansiat nied fin store oa sowre 
Litigspsernina Oan landede i det 
),-ortngisiske Qllakao, lwor reinersk-ka- 
tolsfe Priester lsaode Virksonihed Da 
li: se liaesoln lnred e efter lnnn, sk1)nd- 
te lian sig til Kantine End-Ninus 
største Bli, for der at taae fat paa 

tidiaeil inal: at leere Sproaet Han 
lejede fia et Par smaa Vierelser i en 

seise nied Pinde Her sad han be- 

Vcd en Englasnders Hjaelp var det 
lykkedes hain at faa to Kinesere til 

de last-te en fremmed deres Sprog. 

den oste tnnae Tider for Morrison: 
Iidt følte han sig saa ene og forladt. 
J saadanne Zinnder trlengte han sig 

rred at betraate, hvad Jesus havde 
lidt for bain. 

Pan Grund as Uroligheder imel- 
leui England og Zian 1808 maatte 
M worlison uted alle Englænderne for- 
lade sinnton og drage til Makao. Her 

Familie og iegtede derei- aldste Dat- 
lir Saniuie Aar niodtog han Stil-,- 
l ng sum Hilf ned det eiuelsk- Jst 

ling gno hanc to Fordele Fon d 

Vanskeligt at kunne fordrioe l)a1n, 
Ha lfor det andet fik ljan en saa god 
Lssi ,at lian ikke alene knnde under- 
HN 

its-a lsan ikke feil. Gan Var dygtig 

Feste Oandelefolkp sum doa ikke saa 
euiliat til dlliissioneir 

skinni oa lieanndte at udarliejde en 

linesisf Zwme der først lileo fnld- 

ker. windel: konipaaniet liesoraede 
Tinkninaem der tosrede onikring 
:.U(),0l)() str. Hnn skreo en Trak- 

nnttede l)an her ligesoni i Kanton 

ferne om Frelseren Dette skete ann- 
Tsfe hemmeligt. De kom til ham om 

Aftenen, to eller tre paa en Gang, 
eg for lukkede Døre fortalte han dem 
saa om Jesus-. 

Under saadanne Forholde kunde 
man ikke vente, at der skulde Vise sig 
sirre Frugter. Dette forstod Mor- 
rison, og derfor arbejdede h«an des 
haardere for at aabne Vejen med 
striftligt Arbejde. Men jo dygti- 
here han blev i Sproget, desto mere 

tiarsom maatte han være. Kinesers 
T ne ansaa det for en Brode, at andre 

lærte deres Sprog, og derfor blev 
de ofte som rasende paa ham og 

s,stræbte ham efter Livet, faa han ofte 
» Inaatte holde sig skjult i lcengere Tid 
E 1813 fik han Svar paa sin Bøn 
"«oin at faa en Medbiælper, idet Dr. 
lMilne, sen Skotte liaesoin Morrison, 
inkom til Makao Gan blev wie- 
slslikkeliq udvist af den katolske Gu- 
jlsernør og flyatede faa til Kanten. 

ls Eiter at have fnldendt Zuerst-et- 
ssxtelsen as det nye Testaniente vendte 
.;Morrison ncesle Aar ogsaa tilbage til 
r«K-anton. Men hans Samvær med 
ZMilne varede dog knn fort, idet Mil- 

lliu Inaalte Illiaiiison til at stnderh 

araoet i sine Studier Tag oa Nat.k 

inerniere ind til Gnd oa fik Styrke. 

Lileoldt Morrison sig i en engelsk- 

forste oilde blatoliktserne un finde det« 

.«.e sia selo, Inen oasaa ofre store- 
Einniner til Tllkiissionens Fremmet 
tlliorriion niodteg denne Stilling,·- 
l«-rdi lian Inente deriaennem at kunL 

indt 18 Zi. Tet ear et kolossalt Ar-- 
inide paa ls tutteBind,1()()00 Bei-; 

rni lieu-Je en Mineser til at nnderoisets 
llll i LITezisIndelse—:»x1riinde1.:e, heilteä 
lnin dea for en sie-r Tel lnaatte lieu-; 
oni iaen, dn link-. sein til Nin-i Fels 

dct Tllrbejda der oar hansJ niidler-l 

Kleider-, lod Haar oa Negle vokse,» 
tin-du« fia paa Kinesisk oa leerte at· 

Laerere De maatte viere meget· 
oarsonnne. at inan sknlde opdage, at- 

Dette var nenilia en stor Forbrydelfe.; 
Tet gik rask f1«eniad; Inen det var; 

«.ke-·- ndelskompagni. Denrcetr »J. 

i 

i 

iie frennne Illig-sinnen bedre· Herij 
l 

Lipm Toik ou swd htijt i Irgtclsc bog-· 

i 
J Makao fortsatte lJan sit Stil-E 

l 

l 
s 

tat oln Frelsercn, udgav en Zwerg-s 
liere oa en Katekismnsii og begyndtes 
at ooersætte Vibelen Samtidig be-: 
ciilwer Lejlighed til at fortaelle Knie-F 

l 

iie for at uiidflflii ziiiieseriieiä Eiter-I 
sirielielser rejsie lieiiiIere niin Sin sin-i 
it imdcissiige Forli oldeiie i Viiiiindicsskv 
iig Jana dg Imie deidiiitiiiia hiiori iir hin-de en Ilscieiixide siiiikseie 
iiste fii], at disse iidvaiidiede inne-l 
ieie Um lettere tiliiieiikielige, un dai 
tllciliie ineiite, at liaii tiiiide iiiiise etl 
fleist fnrlieredende Jlrliejde Ved at ar- 

ltejde ililaiidt diesse, liosiitte liiiii sisii 
i T!lialiit«l««is. »Sei iiriiiidliiqde liaii eiii 
Oøjsliilih lmiii siineseriie iiiiitse lieu-l 
Ciiaelsk og Europa-eine xiiiiesiii 181(;’ 
aiikoin der oasiia en Medl lijaslper fra 
England Haii iirliejdede iiieseiitliiiti liriiiieie niiid klioid i Sjiiiiiiliiii ; 

Ved dem-s Tid sim Moisisisim dsis 
første Friiiiter af sit Ai«dejde, idet ? 
den første siiiiefer forlanate Bimble 
Tlliorrison streii i sin Taqlma d. Nil 
Juli 1814:»L’eden Milde paii et as l 
sides Sted dølite jeii hain i den tre- i 
enige Giidis Nimm iiiaatte liaii liliiies Førstegrøden af eii stoi ksti oii eeii 

af Millionen du troi paa Jesus oalz 
lliver saliae ised liansJ Niivii.« To 
Aar seiiere blcv den nieer døbt af; 
Tit Milne. Teniie hed Liang 9lfa.l 
Han skriver selv, livorledes baii gier 
de alt Iiinliat for at faa Fred i siiiI 
Sirt-L meii alt iiden Ni)tte, iiidtil 
han søgte Fieden i Giid ( 

Liang Afa bleii en dintia oa nid-; 
keer Medbiaslpen Efter at viere nd-: 
dannet i Maliikke Vendte lian biein 
til Kina oiI ffrev en Troslæi·e. Haut 
Iavede selo Tuperiie til deiiiie af Trie 

oii havde faiiet den -iidbredt ililaiidt 
siiie Veiinei Men Øvriglsieden opH 
dagede hans Foretageiide, kastede 
hani i Fængsel oiI opbrcesidte hanc-» 
Bog iig hans Ti)per. Ved Ellcorrisons 
og andre ansetes Jndfliidelfe blen- 
han givet fri, efter at han havde be-! 
talt en stor Pengebøde og faaet 30l 
Sng af »det store Banibiiiksrør.« ! 

1822 havde Morrifon den store 
Sorg, at liaiis Hiiftrn døde og kort 
Tid derefter Dr. Milne. Eiter Mil- 
nesi Død iiiaatte Illiorrisoii isejse met-e 

omkring, idet han niaatte fnreftaa Ar- 
liejdet liaade i Malakke og Kantoii 
Nceste Aar haiide han den Gliede at 
tiinne iidgiiie hele det gamle Testa- 
mente paa Kinesist Et tBind, sont 
ljcin gav den katolske » iskop i Mal-am 
lilev brændt som en kætteifk Bog. 

Alt dette Arbejde havde iinidlci«—- 
’d nedbrudt hans Helbred, saa han 

s aatte gøre et lcengere Besøg i Eng- 
land. Juden han rejste, havde han 
ordineret Liang Afa, sdin foreftod 
Missionen i Morrisons Fraværelse 
J England arbejdedesl Jiorrison med 
ster for at opflainme Meinem-ine- 
isen hos de Krisiiie. san qiftede sin 
ii.en og vendte tilliaiie til siina 1826 

» 

ist-or lian faiidt Reis-sinnen i qods 
Fiemaanii Selv toa liaii fat iiiedi 
fernyede sit-nisten flere Misfioiiierei1 
loin til, deiililandt to fia Aiiieiitii 
og han lieanndte saa siiiaiit at linlde 
kiiiesisk Osiiigstjenesie 

Saniinen nied eii Dir Liiiiiiiiiioiie.I 
ei· enaelst «i1-iIe, dpreett ie liiin et 

Ilpiitets der siiieie lileii i;«iieil-et til« 
Hospital Hans sidiie Tid lilen nie-; 
get triiiiii iiii fis-rein Katoliftieine sen-« 
te at liindre Trnkiiinii da ZaliI ai 
lians Zki«iftei«, lwiltet ddxi itke lut- 
kedeås dein. 185353 niiiede Handel-Js- 
foiiipaii niet sit Mondiml iiiiii Sande- 
len i Kinn oa Isiorrison derined sin 

Plads soni Tolk. Dette fiiorde limis 
Stilling endiiu virrre; men det dare- 

de dog kiin fort. Gan ble ansat 
fom Sekretcer ved et enaelst Gesandt- 
fkab samme Aar. 

Hans lange Arliejdsdagi Var dogl 
iiirr sin Ende. Jed en Sejlturi en 

Gaben Baad paadrog han sig en Sin- 
dom, der endte hans Liv. Herren 
kaldte sin tro Tjener hjem til sig ef- 
ter en lang og besværlig Arbede- 
dag. Den sidste Søndag før sin Død 
talte han over Tekften:·»J min Fa- 
ders Hns er mange Boliger«. 

Et stort Arbejde var gjort af en 

stor Mand —- en Begyndelfe, man 

trygt kunde bygge videre paa· 

,,Kinas Sprog opladt for Verden 
er hans Livs store Bedrift, den kine- 
siske Bibeloverscettelse er hans bliven- 
de Mindesmcerke, og de første Spirer 
af Evangeliets Liv i Kan er Frug- 
ten af hans Bøn og Virksomhed.« 

ZlIave-Forlegenhed. 
— 

Alt Vliavebcsvcrr fra slct Fotdøjclsc 

l 
I 
l 

- foksvindcr i kort Sid. l 

Eulsuer Familie her lnirde have- 
Tiapepsin i Dust-t, da cnlwer kan faci« 
et Ilnsald as slet Fordøjelse cller an- 

dcl Lillauebesvasr naar sum helst,s 
Tag eller Nat- ! 

Lotto uskadelige Præparat vil for-» 
inse, lsvad Te spiser og faa Bugts 
nie-d en sur Mavc i kort Tib. 

Dei-sont Illlaaltiderne ilke frister 
Tem, euer lwad lidt, De spiser, su- 
necs at fulde Dem, eller det ligger 
sum en hlliunp Bln i Maven, eller 
Te liar Hiertebrynde, det er Tegn 
paa slet Fordøjelse 

Bisd Tores Pharmacist om en 50 
Centh Æske nf Pape’s Diapepfin 
og tcig en Triangel ester Aftensmas 
den i Aften. Jngen sur Opstigning, 
ingen Ræben sra ufordøjet Mad vil 
mcerkes, ingen Gas iMauen, ingen 
Kvalme, Hovedpine eller Svimmel- 
bed. Alt dette vil forsvinde, og des- 
nden vil der innen sure Substancer 
vcere tilbage i Maven til at forpæfte 
Aandedroettet med kvalme Dunster. 

Pape’s Dinpepsin er en sikker Kur 
for alt Manebesvær, fordi den tager 
fat paa Deres Føde og fordøjer den, 
som om Maven var fund. 

AktuaL promt Lindring for al 
Teres Mavebesvær venter paa Dem 
lsvs Deres DrnagifL 

Dis-se ftore 50 Ets. Æsker inde- 
bolder tilftrrekkeligt til at kurere et 
Tilfælde nf Dyfpepsia eller selt For- 
døjelse 

Bko fka Jcns Dixcn. 

(Fortsat.) 
Oppe i Byen Tirukoilur har Mis- 

sionen faaet en udmærket Plads, som 
er skønt beliggende. Den bar før nee- 

ret Politistation. Nu bor Frøken 
Thoer der og holder Syskole samt 
Virker i Zanana Arbejdet. Under 
liendesis Ledelse har Skolen naaet 

langt. Elenerne er scerlig flinke. 
Des-»den har Missionen Esendom et 

Pai· andre Steder i Byen, hvor der 

holdes vSkole Man faar fat Paa de 

nnge og Fæstningen undermineres 

og vil sikkerlig falde. Paa tre Sider 

F 

er Vyen belejret og Paa den fjerdis 
Eide agteszs opfort et Hostiij Nruu 
den er udset ug Vol allen-De tutlt Ded 
denn-.- Tid. Tut nnae Lasge liungests 
tut-get efter at komme i Rodningsars 
t-ejdet. Der qlasdude Inia meaet at se 
Gan-J Just-r Da erfare den Baum-, med 
imilfen han umfattede Akkiszsiuniisa 
gut. Eaadanue er sjaslden at finde 
saTiia itrlaudt Orgel-. Maatte nu Be- 
snzrelfen same for, at ijpitaiet snart 
Estiner opjart og Redniwsisbaadene sat 
ud. 

Ton sidfte Efterniiddaa lmnde jca 
en laanere Eamtale med den ins-- 
ist-site Past. Thema-Z Jan-:- Hient er 

huaaelig ou hang- Børn Vel 011drax1: 
ne. IsZan er den af de itldfødte, sont 
im smtudjy Her er særlig dub af Na- 
Inten. 

Maatte Inanqe to sia i Ziloams 

Tam oq faa seende Tini-! Man Jn- 
die11, sont visjsseliat bar Vceret en baard 
Mark for den danske lekisfion oa dre- 

ret et Benami. Smertens Baru, bli- 
ve en Benjaminl Efter mit Skøn er 

der gode Ildsigter for et frugtbart 
Arbeij i en ncer—Fretntid. Der er 

emtrent 1200 døbte i Missionen. 
Det er ikke noget stort Tal efter saa 
Wange Aars Arbejde. Men lad osJ fi- 

!kse Herren Tak for Velsianelsem vi 

Hur faaet, og han bar mere laat hen 
ttii os, om ni kan tro. Det er jo 
Missionens Valgsprog: Frygt itke, 
tro ikkun. 

[ Der tcenkes paa at byage to Ho- 

sspitaler Eet for Kvinder, som skal 
,cpføres:? i Tiruvanamalai, hvor det 
store Afaudstempel er, oa til hvilken 

)Pk-naene allerede er samlet, og det 

Iandet et FaelleshospitaL som fkaI 
Icpføkes i Tikukoiluk, ved hvilken Dr. 
Frimodt Møller skal vcere. Til Kran- 
dehospitalet bar man endnu inaen 
Lceae Raabet her som alle Vegne er: 

Send os mere Hjcelp i Form af 
Arbejdere og mere Bøn. Ter er me- 

aen Sngdom paa den danfke Mis- 
sionsmark Flere er allerede hjemme 
paa Grund af Sygdom og flere maa 

reise. Førft maa Hornbeck rejse hjem 
mcd sine Børn og ved ikke om ban 
kommer tilbage. Herman Jensen den 

reldste paa LIJHsfionsmarkcn reiser 
bjem nn til Foraaret, gammel og 
sya. Den unge Gøtzsche maa bjem 
saa hurtig som muligt paa Grund 

Sngdom og kommer ikke tilbage. 
Mrs. Bittmann maa ledfage Horn-« 

»- 

Of 

Elntlet.,) 
J Vegwdelsen af form-Je Aal-lum- 

drede runde man i Drilift :llc’11seums:s 
Bililiutef i London daglia je en lilea, 
nng Mund fidde furdybet i Boger oa 
Papirer bedastkede med underlige 
Tean. 

En enaelsk Land der manae Gan- 
ge lmvde betraatet denne flittige, 
nnqe !U«’and, aav sig i Samtale med 

llmm og bar furtalt følgende om det- 
te Mode-: 

»For« manae Aar siden saa jea 
lfxxxixiixtt iliritisk Museum en nna 
Mund fordylset i Studien Bogens- 
Tegn var mia nldelesii ukendte. Jea 
blev nysqerria og bad lxam nnd- 
sfylde, at ieg spnrate baut, lmad ban 
fmderede Gan svarede beskedent: 
Kinesifkl — ,,"·’Forstaar Te da Spro- 
aet?« spurate jeg. —- ,.Detforføae1« 
jea paa: men der er meaet svcert.« 
— »Da lworfor,« spurgte jea ritter, 
,,stnderer De dette Syrinx der er be- 
kcndt for fin Vanfkeliabed Da som 
sunes novervindeliat for enwvceiskk 
Evner oa Flid?s« — Gan svaredc 
lker til: »Im kan ikke iet anging 
mine Grimm Jea ved knu, at min 
Aand er ftorligen optaaen deraf i 
Kraft af en stcerk og lønlia Ind- 
ffvdelse, oq bvis Sproaet er Gewin- 
kcliat ved Flid da Udboldenbed fae 

ibil jeg forsøge at tilegne mia det« 
Denne bleae, unge Ilkand um 

Robert Morrison. 
Morrison er født i Nord-England 

iAaret 1782. Hans Forwldre nat 

troende, og de opdrog dereis »Hm-n i 
Herrens Frygt. Robert viste sIoi 
Lærelyst. Han kom tidlig i Skale, 
bvor han dog langtfm ndmrerkedc 
fig de første Aar, men hleo tværtimod 
nnset" If were ehe-Masc- ng 
bem -.« »-«;T'ikt«1·g« og udholden Me- Isad en mcerkelig Hukommelse Saa- 
ledes fortcelles der, at da lian var 12 
Aar gammeL fremsaade lian ikf« 
kieue den 119. Salme med sine th-? 
Vers — og det nden at funkle-, men 

lsan kunde das-Ja qøre Rede for Un 
kkltbederne i EIN-»Er H Aar aam 
Inel fom lian til at hTisHssxs 7in Fader 

,i bank- Jsorretninq — Jssderen var 

l1.emlia Sko- da Liestmaikux Mise- 
«det aik Ndlwrt Alkur1«iso!s. sum de! 
paar de aller-flefte: ban bleis- af dam- 

iliae Kammemter fort Paa Jlfneie 

gcfsndnu sum meaet una fik lmn doa 
jsfn Fund at se da kom oasaa efter 

ifmsrk Sjælekansv til at kmile i Jesu 
Hrifti Forfoninasdød eraks eftex 
sin Lmvendelse vifte ban sia som en 

clvorlia oa nidchr Kristen 
Ta ljan Var 19 Aar Hannnel sit 

ljcm Lust til at viere Præf1, oa im 

der Bein til Gnd om, at det maattk 
tscere banci Villie, forlseredte lmn sin 
saa til denne Geman Gan bler 

Etudeztt ved Harton Akademi, lwm 
lkan Irdinwrkede sia, sont en af haus 
Lærere fkrev: ,,ved den most kirren- 
dende Fromhed og den utraetteligstk 
Flid.« Det var her, at det før oms 

talte Møde facht Sted mellem ham 
ca den engelske Lcerde. 

« 
Kort Tid efter, at han var bleven 

Student, følte han sig kaldet til at 
blive Missionær. Hans Forældre 
og Søfkende modsatte sig disse Tan- 
ker paa det bestemteste: men det lyk- 
kedes ham dog at overvinde deres 
Betænkeligheder. Han var helt over- 

bevist om, at han var kaldet til Mis- 
ficinsgerningen, og der siges, at hat 
ofte bad Gud om at sqette ham pac 
det vanskeligste Sted. 

Endnu havde London Missionssel 
skabet ikke begyndt nogen Virksomhek 
i Kinn; men paa denne Tid søgte di 

efter en Mand, de kunde sende de1 
over til at begynde. 

Da nu Morrison meldte sig ti" 

Forkølclfe kurcrct paa cn Tag 
Tag Laxative Bromc 

— -.suinine Tal1lets. Apotbckcrnc refnn 
lderer Pengenc, hvis det ikke kurerer 
ice-. W. G ro v e’s Underfkrift er par 
Ehvek Æske. 25 Cent. 

Hæmorrholdcr kurcrcde pna 
6 til 14 Tage. 

Pazo Ointment er Hinunte-i 
rct at knrcre bvert Tilfcclde af kløJ 
ende, usyuliqe, blødende cller from-! 
trædende meorrboidct paa 6 til? 
14 Dage eller Pengene refunderede.i 
50 Cent. I 

,.. 

·:« , Woms kommer clet sig 
., » 

at saa mangc Sugdpn1mp, san tilsnncladxndg hat trodfet bcrømte 
Lcrgcrs Zimm, Inaa give cstcr sur Vrugcu as et Itmpclt Husmiddcl som 

Dr. pcter’5 

Kurkko· 
Simpclthcn fordi den mmribcr Inder-Z « Tod, ncmlig Vlodets urene 

Tilstand. Ton er tillkwet af sundhcdstivcndc Roddcr og llrtcr og bar 
vcrrct i Burg i over et Oundrcdc Slar,——c: Its-Imm, langt nok til 
grnndiak nt vrcivsr den-J Cikcnfkabcc 

Uliq andre Modicincr fan den ikke faacs vaa Apotheket, men kun 
direkte isms Cue-Fnhrikantcrne ug Eicrne, 

DR. PETER FAHRNEY Fck sONs C0.. 
Il2sus so. Hoyae Ave.. CHICACO. ILL. 
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THE En smuk Gave 
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tilde unge i Anledning af Konflrmationen er en af vore 
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 Bogsamlingetx Lad de unge lægge en Tod Grund til et 
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værdifnldt BibliotekZ Vælg sele Bogerne, betal for disse. 
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som det passer Dem be(lst. og lad os sende Begerne ·tjl 
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dens Adresse-. De ønsker at glæde med Buggaven. De 

kan ogsaa blot tilskrive os, at De vil købe for en vis Sum. 
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hvorpaa vi vil sende Dem et Certjtjkat, De kan bruge som 
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Gavebrev og saaledes lade Konijmanden selv udvælge 
Bøgerne. Men skriv omgaaende herom til 

DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, 
Racine, Wis. 
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Miit-, Netzt-asia- 

oet bei-lei- sig 
at holde Dete- 

sKO 
i goa Stamu ; 

VI gar at stag- 
T 

Repamtionsarbeiåe 
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