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Hiei DiBDSijernas Latare. 
Berättelse af C. Georg Starbåck. 

Löftet. 
Vid Rotsjön i Angelstads soe' en i 

Bmåland låg en af dessa stugor med 
fönster på taket, sådana som de iin-
nu sedan urminnes tider der finnas. 
Derinne satt booden Börje med sin 
hustru. T ven ne lika gamla och lika 
stora söueir om nio års ålder.stodo 
framför dem. 

Det var midsommaraftonen 1581, 
en vacker dag med klar och molnfri 
himmel, så att det var ljust i den 
lilla stugan, der björklöfvet var så 
prydligt instucket omkring spiseln 
och lyste så grönt. mot.det hvitsbu-
rade golf vet. 

Mor satt ined' Saffrmankuäppta 
händer, medan gubben betänkte sig, 
innan han fortsatte de spörjsmål, 
som han redan ställt till synerna. 

Dessa voro storväxta, men öfver 
deras friska, barnsliga anleten låg 
utbredt ett drag af innerlig mildhet 
och fromhet, på samma gång som de 
liiliga mörkblå ögonen blixtrade af 
fröjd, framkallad just af fadrens 
frågqr,r„ De voro tvillingar, födda 
den 1 November 1572, och liksom de 
till det y ttre voro hvarandra så lika, 
som det ena bär det andra, så tyck
tes de äfven vara det till det inre. 

"Gödt barn," såde slutligen fa
dren. ""I viljen båda, men blott en 
kunna vi nndvara, mor och jag.... 
gården behöfver armar, när jag och 
mor blifva gamla.. .således blott enl 
Men hvilkendera af eder?" 

Han lät under tystnad ögonen 
vandra från den ena af sönerna till 
den andra, medan modren i andakt 
sammanknäppte sina händer, liksom 
bad hon i den afgörande stunden, 
att Herren Gud måtte vara med och 
lägga sin välsignelse till. 

"Hvad synes dig, Jonas?" sporde 
6lutligen fadren, "skall du,x eller 
•kall din broder?" 

"Isak!" svarade Jonas, men tårar
ne stodo honom i ögonen, ehuru han 
log inot brödren. . 

"Och du Isak?" sporde åter fa
dren. 

"Jonas!" svarade denne. 
Åter blef fadren tyst, men mo

dren såg med ett huldrikt leende på 
de kära sönerna. 

"Att en af eder skulle bli prest, 
det löftet hafva vi gifvit Herren," 
sade hon, "och det må g& i fullbor
dan, men det ftr som far säger, går
den behöfver armar, den ockl" 

Hon afslutade meningen med en 
suck, som om hon velat säga: "Ger-
na såge jag, om löftet kunde fyllas 
på eder beggel" 

Men åter såg fadren upp. En ny 
tanke hade hos honom uppstått att 
få saken afgjord. 

"Tag hit den stora boken, som 
mäster Petrus, kyrkoherden, lånat 
ederl" 

Gossarna skyndade efter boken 
och frambtro den till fadren, hvil-
ken med mycken försigtighet och 
omvårdnad lade den på sitt knä. 

"Slå upp det der stället," fort
satte han, "der I hafven läst om 
Luther och om Hussl" 

Isak, som stod närmast, bläddrade 
1 boken, men kunde icke finna sidan, 
utan han sade till Jonas: 

"Det var du, som fann stället, 
broder!" 

"Hm!" yttrade fadren, "vår det 
Jonas?" 

"Ja" genmälte Isak,. "och han 
sade ändå med detsamma: Tänk du 
broder, om jag finge lä9a och bli 
prest, tänk om jag blefye det här i 
Angefstad!" 

"Så, hm!" mumlade fadren, men 
sade för öfrigt intet." 

Jonas log lätt reda pa stället, och 
på modreus uppmaning uppläste 
han dess innehåll, "att Huss var 
född i ett bondtorp, Hussinecz, och 
Luther i en dagverkares stuga af 
ler i Eisleben." Tårarna stodo ho
nom i ögonen af en inre rörelse, som 
han ej kunde betvinga, och när han 
slutat, drog han djupt efter andan 
samt såg med sina klara ögon på 
modren, liksom han icke rätt vågat 
möta fadrens blick. ' 

"Godt!" sade den ne "t)ch: reste sig 
upp samt slog tillsammans den sto
ra boken och lade den ifrån sig på 
bordskifvan. "Godt, då är saken 
klar, «ch vill du mor, så tager jag 
pilten med mig och går till kyrko
herden 1" * ; ; .r; 

"I Guds namn!" svarade .modrep 
4 sina armar. 

Isak stod länge och såg efter dem, 
först från stugudörren och sedan 
från en stor sten, tills de slutligen 
försvunno bakom ljungen. Då gick 
han in och ställde sig hos modren. 

"Du grundar på Jonas?" sade hon 
och lade sin hand på hans hufvud. 

Isak 6varade intet, utan sprang 
ut* men modren hörde huru han 
snyftade och förgäfvés sökte åter
hålla gråten. 

I Annestads prästgård satt mäster 
Georgius Marci eller, såsom bönder
na kallade hönom, "mäster Jörgen" 
vid sitt skrifbord i rummet till ven-
ster, när man kommit genom förstu-
gudörren. På bänken nere vid dör
ren satt en ung man, hvilken öd
mjukt tycktes lyssna till kyrkoher
dens tal. 

När fader Börje trädée öfver trös
keln i rummet, rådde der tystnad. 
Mäster Jörgen uppläste hviskande 
något för sig sjelf, hvarunder han 
betydelsefullt utsträckte handen 
framför sig»» som om han alldeles 
glömt bort, att någon annan än han 
fans i rummet. Men hviskningen 
öfvergick till ett sakta frammumlan
de och snart till ett högt uppläsan
de från papperet som låg framför 
honom på bordet: • ; 

"Och dina gerningar med dig 
till Herans domstol följa. 
De fjät, du tog på lastens stig, 
ej mörkret mer skall hölja." 

"Jaha, så är det!" föll han emellan 
och slog till yttermera visso handen 
i bordet, hvarpå han med höjd stäm
ma, som om han velat med domsba
sunens kraft skicka orden vidt utöf-
ver all jordens rund, fortsatte: 

"Din väg i afgrund stupar ner, 
der ingen bot kan göras, 
der ingen nåd skall bjudas mer 
och Inga böner höras." 

Ett långt utdraget hm! afslutade 
uppläsandet, hvarpå kyrkoherden 
lutade sig tillbaka i den tunga karm
stolen och stödde båda händerna 
mot bordskanten. Ynglingen vid 
dörren förblef tyst, och äfven fader 
Börje med Jonas vid handen stod 
alldeles stilla af vördnad. 

Mäster Jörgen var känd såsom en 
synnerlig vän af alla, hvilka ville 
höra de många uppmaningarna från 
kyrkans män att skicka sina barn i 
skola. Det var neml., när de gamla 
förhållandena med reformationen 
upplöstes, till en början ytterst 
svårt att få ämnen för predikstolen 
och skolan äfvensom i allmänhet för 
alla sysslor, der någon lärdom for
drades. Och derför blef det en upp
gift för alla, som älskade sitt lands 
förkofran och sjelfständiga utveck
ling, från konungen sjelf, erkebisko-
pen och biskoparna till den simpla 
landspresten, att uppmana allmogen 
sända sina bara i skola. Erkebi-
skop Lars insatte till och med I sin 
skolstadga en uppmaning till alla 
prester att verka i denna riktning. 

Det är naturligt, att då, såsom i 
alla tider, mängd ftmnos, hvilka 
hvarken förstodo eller åtlydde dessa 
uppmaningar, men många arbetade 
med ifver och kraft den fosterländ
ska utvecklingen i händer, och en 
bland dessa var Georgius Marci. 
Han var tillika född i Angelstads 
socken af bondföräldrar i gården 
Salfveryd eller, såsom dess nuvaran
de namn lyder, Salevara, och stod i 
detta afseende Angelstadsbonden 
Börje från Hedenstorp vid Rotsjön 
lika nära som mäster Petrus Magni, 
hvilken såsom häradsprost för da
gen icke var hemma. 

Georgius Marci gick först in i ko
nung Erik XIV:s skrifvarestugaoch 
blef under danska kriget använd 
som skeppsskrifvare, men snart till 
följd af sitt manhaftiga väsende och 
goda hufvud höfding på ett af krigs
skeppen. Hans håg stod dock till 
kyrkan, och efter ett par år blef han 
prestvigd i Skara samt utnämd till 
"superintendent öfver allt fältklere-
ciet". Efter slutadt krig blef han 
konung Johans hofpredikant, och 
qvarblef i detta embete, tills denne 
konung började med sina lithurgiska 
svärmerier. Då började den redlige 
mannen längta bort från hofvet. 
Han fick också—det var år 1575— 
det då lediga Annestads gäll, och 
fick det icke blott för sig utan "för 
sina bröstarfvingar och efterkom
mande, så länge någon finnes, som 
prestaembetet förestå kan, nu och 
till evärdliga tider"; — således till 
ärftlig besittning inom sin slägt. 

Den lärde och varmhjertade man
nen var tillika psalmsångare och har 
såsom sådan sammanskrifvit psal
men 403 i gamla psalmboken, hvil
ken omarbetad återfinnes i n:o 497 

Fadren tog så sonen vid handen, 
och de. följdes åt till kyrkohferden i 
Annestad, grannsocknen! 

äf den nya. Hctu vai* just sysselsatt 
dermed, då han afbröts af besöket 
på helgdagsqvällen. Den unge man 
nen var bondeson liksom han sjelf 

är ofta förorsakad af en sjuklig lefver. Hurudan är er 

, lefver? Äro edra njurar i godt skick? Erhåller ni hvila 

genom sömn? Har ni ryggvärk?*- Är ni svag ocH 

mager? Ar ni matt och gallaktig? ..Förundransvärdt 
resultat har åtföljt användandet af > 

Dr. J ,  H. A\cLe&i/s 

Lefver- ocb i?jurb&ls&rr). 
t Alla förbrukare säga, att det är "ett oöfverträffadt botemedel" mot 

lefver- njur- och urinblåssjukdomar, qvinnosjukdomar, reumatism samt 
ftjggh vi Is-sjuka. Till salu öfverallt mot $1.00 flaskan. 

- • • Titt Div J, H, McLean Medicine Ct.j St. Louis, lo. 

och hette Petter Larson samt hade 
i det närmaste genomgått Kalmar 
skola och ville nu rådföra sig med 
den lärde mäster Jörgen om sin 
framtida bana, hvart ban nu borde 
vända sig. 

Kyrkoherden satt länge tyst efter 
uppläsandet af psalmversen. Dened-
skrifna tankarne förde honom fjer-
ran bort från det närvarande, oöh 
det behöfdes tid, innan han åter 
kunde styra färden tillbaka och lan
da på jorden. 

"Säå," sade han. "Mäster Nioo-
laus är fortfarande der vid skolan 

Ja, ser du, Petter, äpplet faller 
dock icke långt från trädet. Fadren 
är och blir en örontasslare och lis-
mare jag glömmer aldrig,att han 
var. med salig konung Erik den ef
termiddagen, då kungen sudlade sin 
band i det ädlaste blod. Nu skall 
du se, Petter, att den herren blir 
biskop i Linköping, ty han åtnjuter 
på det högsta konung Johans nåd, 
och sedan.... sedan anar det, mig, att 
sonen, den myndige rektorn i Kal
mar, snart flyttar derifrån.. ..Men 
var ej ledsen för det du, Petter. Gud 
förbjude, att icke i Sveriges rike ett 
ärligt brödstycke skulle kunna gif-
vas äfven af andra händer än sli
ka...." 

Dermed svängde kyrkoherden om 
på stolen och nickade vänligt åt den 
tilltalade. Då fick han ögonen på 
Börje och Jonas. Han såg förvånad 
och frågande på dem, men steg upp 
och helsade bonden välkommen samt 
frågade, hvad han ville. 

"Jo, se, det är"som så," svarade 
Börje, "att mor och jag liksom ville 
låta pojken gå i skola." 

"Det viljen I, som en rätt ärlig 
fader och moder," sade mäster Jer-
gen och lade båda händerna på bon
dens axlar samt såg honom i ögo
nen. 

"Ja.se," fortfor Börje, "det är 
ett löfte, som vi gifvit i vår fattig
dom, att en af våra söner, de är tvil
lingar, barnen, en af dem skall bli 
prest, om det så är Guds vilja." 

"Det löftet månde Herren i höjden 
höra med välbehag, och han gifver 
sin välsignelse dertill, ja gör han så, 
var viss derom, fader Börje!J Ty äro 
vi pligtiga, såsom Salomo säger i 
ordspråken, att hedra Gud af våra 
egodelar, så kan man väl tänka, att 
vi honom ock detsamma af våra 
barn pligtiga äro, såsom ock gamla 
erkebiskop Lars säger i sin afhand-' 
ling om skolorna Såa, pojke, hur 
gammal är du?" 

"Nio år!" svarade Jonas. 
"Och du vill bli lärd och förstån

dig, men ock, barn, kom det ihåg,en 
gudfruktig man?" r 
, "Ja, det vill jag l" • 

"Ser du, gerningarne följa en ef
ter, och när vi en gång stå deruppe, 
barn,- då hafva de ingen återvändo!" 

"Jag vill göra så godt jag kan," 
svarade Jonas frimodigt, "så sva
rar Gud för resten, för det säger 
mor." 

"Gud välsigne dig, pojke!" sade 
mäster Jörgen och lade sin hand på 
gossens lockiga huf7ud. 

"Men," inföll fadren och strök sig 
bakom örat, "ser I, mäster Jörgen, 
vi hafva svårt att komma något 
åstad, mor och jag, vi veta icke, hu
ru vi rätt skola vända oss i detta 
ärende, och derför kom jag till 
eder." 

"Det skall jag ock säga eder, "gen
mälte denne. "I kännen väl Petter 
Larsson, han har. nu snart slutat 
skolan i Kalmar Hanskall taga 
Jonas med sig och hjelpa honom till 
rätta till en början. Sedan är det, 
Gudi lofvadt, så stäldt, att den som 
vill framåt, icke blir ohulpen. .Att 
börja med fattigdom och i ringhet, 
det är den bästa "skolan det, fader 
Börje, blott det sitter något här— 
mäster Jörgen slog sig der vid på 
bröstet — något här, sen I, som 
brinner för det som rätt är och godt 
och icke missvisar. Men4 dert IT 
fordras bön och vaka. Kom ihåg 
det, pojke.. ..bed och arbeta, det är 
det råd jag gifver dig, så ghv det 
dig väl både här i tiden och sedan. 
Hvem vet, pojke — tillade han leen
de — hvem vet, kanske kommer du 
hit en gång, när jag är gammal och 
grå, och sitter som biskop i Vexiö, 
sä underligt har det gått förr en 
gång " 

Både fader Börje och Petter Lars
son logo vid dessa ord. Endast lille 
Jonas såg trovärdigt den gode mä
ster Jörgen i ansigtet. 

"Ja, ja," fortsatte han, "hvad var 
väl salig erkebiskop Lärs, smedso
nen, när han sprang omkring i Öre
bro, — Hvem kunde väl tro, att han 
en gång skulle blifva Svea rikes 
erkebiskop? — Så går det, jaha, så 
går det!" 

Innerligt tillfredsställd med sin 
vandring, återvände fader Börje 
hem. Jonas var öfverlycklig. 

Men när han om qvällen fick se 
brödrens förgråtna ögon, slog han 
armen om hans hals och sade: 

"Gråt icke, broder, hvem vet,kan
ske styrer Gud så, att du oök får 
komma i skolan, och kanske blifver 
du bisp förr än jag!" «. 

Och så fortfor han att tala, tills 
brodern sjelf hjelpte honom att byg
ga på framtidens skimrande lycko
byggnad. 

Sommaren förgick, och mot slutet 
af densamma skulle Jonas med Pet
ter Larsson anträda vandringen till 
Kalmar. Ett par qvällar dessförin
nan kom han till modern >och sade 
med tårarna i ögonen: 

"Moder kanske vi aldrig se hvar
an dra mer i denna verlden!" 

"Barn, hvad säger frågade 
modren bestört. ;":-K 

"En kan icke veta, huru det g&r," 
fortsatte Jonas. "Men, om det vo
re Herrans vibja, kpru ginge dei då 
med Isak?" c 4 :>« 

Modren sökfee si» bort det talet, 
men Jonas ville icke släppa henne 
så lätt. c 

"Det löftet,or som I hafven gjort," 
fortsatte han,i"detiskulta väl dock 
gå i fullbordan på något sätt, tän
ker jag?" :i 

"Ja visst," genmälte modren. 
"Så tänker jag, att I då sätten 

Isak uti skola!" < 
Det blef ej mera talad t derom, men 

Jonas var tankfull - om Qvällen, så
som han ockostundtals varit under 
hela den föregående tiden. De båda 
följande dagarna förblef han ock tyst 
och sluten. Det var dock naturligt, 
att skilsmessan från hemmet skulle 
gripa barnasinnet. Mer än allt an
nat fäste sig djupt i hans själ åsynen 
af brodern, som han såg sörja och! 
på samma gång kufva sin sorg med 
en styrka, som man knappt kunnat 
vänta hos barnet. 

När de skulle lägga sig sista qväl
len, kom Isak till Jonas och sade, i 
det han sparkade lös en sten fram
för stugudörretfc 

"Vet du, Jonas, jag här fattat? an
dra tankar." ' v > 

"Här du?" 
"Ja, jag har hell slagit ur hagen 

alla dumma tankar pa skolan. Se, 
när du blir biskop en gång, för det 
blir du nog, efter mäster Jörgen sa
de det, — se, då kau det vara bra, 
att du har en br«äer som bonde här 
på Hedenstorpet, så glömmer du 
icke bort, att äfVeu den fattige skall 
vara din broder. Skall det icke bli 
roligt?" * 

'Jo, du!" mumlad ö» Jon as. 
Men brödrens tal som så tydligt 

tillkännagaf hans ädla sinne ocli 
hans ovanliga sjelfbeherskniug, fii-
ste sig outplånligt i hans sinne. 
Tanken pfv den tyetfa, han gick till 
mötes, fötbleltajidé, och han tyckte 
henne blifva blott Äalf, då hon icke 
delades af brödren. 

Tidigt följandé ihorgon vandrade 
Petter Larsson ellér Petrus Lauren--
tii, såsom det skulle heta på latinr 

sedan han bliSvit eh lärd man, och 
lille Jonas befrt* från Hedenstorpet 
och Hotsjön jft till Kalmar. 

— '1 ; (Forts.) 
'v. i' ~ *" 

"Flera år le# jag af dyspepsi; och er
höll ingen Undoing förrän jag började an
vända Dr. August Königs Hamburger 
Droppar, genom hvilka jag blef fullkom
ligt återstäld."—A. Zeller, Fiéldsborougb, 
N.J, ' ^ -,iP ' 

DEN NOVEMBER 1895. 
<» 

Thingvalla Linien. 

0J2CO°J
io,cb0 o0J"Xo°j° 

En lång och härd kamp, men den 
Skandinaviska linien stod sig. 

Det finnes intet bättre ocli värde
fullare ylleffarn i handeln fin 

Fleisher's 
Tyska Stickegrarn. 
Det är elastiskt, starkt och dess 

svärta färg1 ur äkta. 
Hvarje härfva innesluter en 

biljett märkt Flelsher. 
Da 4 sftdiina biljetter jemte tydli 

adress lnsfindus till 
Fleisher Worsted Co., 

Philadelphia, 
erh&Ile9 fritt ettrlilustreradt verk i 
konsten att Btlcka. 

LEISHERS 

—i svenska ?selt!ementet-~ 

DELL GROVE 
erbjudes ni} tillbet låga priset af 

och hejare och på billiga betaluingsvilkor. 

. < 4 
BEAKTA följande förmåner, som er

bjudes genom att kÖDA land i detta settle
ment: v) 2i 
Bördig och lättbrukad jordmän; 
Fri betesmark oéh riklig tillgäng 

pä slätter, skog och godt vatten; 
Kort afständ från nordvesterns 

största marknadsplatser: St. Paul, 
Minneapolis, Dnluth och West Superior; 

Tvenne stora jörnv&gar i omedelbar när
het. Billiga fraktonikostnader och goda 
afsättningsplatser för alla sorters farm
produkter; 

MftHga svenskar liafva redan bosatt sig 
derstädes och allp Rro mycket belåtna 
med platsen. Endast svenskar till 
grannar; 

Sjöar, med rik tillgäng på fisk, i alla rikt* 
ningsfr. • 

Landet lämpar glg särskildt för vexel-
bruk, ladugårdsskötsel och hönsafvel — 
nutidens enda lönande landtbruksskötsél. 

Fri resa för landköpare. 
Närmare underrättelser meddelas med 

nöje. 

I F .  t teg. 
213 E. 7th Street, 

ST, PAUL, & : " MINN. 

VITALIS AH LEN, 
GOTHA,  MINN. ,  

GENÉRAL MERCHANDISE, 
Farmredskaper m. m. Uppköper alla slags 
farmproduktor till hÖKSta. priser. Bästa 
tillmötesgående i alla afsecnaen. 

Agent för deaaa tidning. 

Hvad ett ängbåtskrig betyder för 
dem, som ega de tvistande linierna, 
ha få någon idé om. > 

Ben resande helsar alltid ett så
dant krig med ett leende 'ansigte, 
men det långa ansigtet kommer då 
också lika så säkert, när fred slutes, 
ty då gå priserna i vädret lika som 
de förut fallit. Med hvilken bitter
het ett sådant krig fölfes, hvilka 
omåttliga summor deltagarne deri 
tappa, huru många olika knep det 
göres för att få motståndaren att 
böja sig, veta de, som ej ha med för
hållande att göra, ingenting om, och 
för den skull gör det sak samma. Då 
Thingvalla linien emellertid är ett 
skandinaviskt företag, kan det kan
ske vara af intresse för många af 
våra läsare att få veta huru det blef 
frigjort från det påtvungna - kom
panjon sk ape t med Scandia Linien. 
Härom har Köpenhamns Tidningen 
uDannebrog"af den 18 sept. följande 
att säga: 

För att få lite närmare kännedom 
om de invecklade förhållandena, som 
denna kamp åstadkommit, samt det 
nu vunna resultatet, uppsökte vi i 
går direktör Schiebeck på Thingvalla 
Liniens kontor. 

Af direktörens gifna förklaring 
vilja vi meddela följande; * * 
. Kampen emellari de kontinentala 

och engelska linier, som tog sin bör
jan tidigt på våren 1893 under Chica
go utställniugen, omfattade på ena 
sidan de stora sällskapen i Hamburg, 
Bremen, Rotterdam och Antwerpen, 
samt på den andra sidan de engelska 
linierna: Cunard, White Star, Allan, 
Beaver, American. Anchor och Do
minion linierna,till hvilka sistaThing-
valla Linien anslöt sig. Det var egent
ligen hamburgarne som upptog kam
pen,! det de först började med att sän 
da båtar på nya ruter från engelska 
hamnar samt underbjödo engelsmän
nens priser. Nästan samtidigt togo 
de ett annat närgående steg, som 
var rigtadt mot Thingvalla Linien 
så väl som mot de engelska linierna 
— de började Scandia Linien. 

Denna linie hade visserligen ex
isterat "sedan 1886, men endast för 
tysk trafik, nu deremot uppträdde 
den som Svensk-Norsk, grep in på 
engelsmännens oeh Thingvallas om
råde och-underbjöd med hänsyn till 
priser. 

Detta var på sommaren 1893—och 
efter den tiden fick kampen sin 
egentliga början. Lägre och lägre 
ned gingo priserna tills de slutligen 
voro nedsatta till nästan intet. 

Alla tillsatte penningar, men in
gen ville böja sig, ty den som först 
gaf efter måste betala kalaset. De 
många möten, som afhöllos mellan 
direktörerna för de olika linierna, 
voro resultatlösa, tills slutligen 
spänningen blef så stark, att en lös
ning måste komma. I slutet af för
ra månaden hölls ännu ett möte i 
London, hvilket förde till förhand
lingar, som fortsattes tills för en 
kort tid sedan, då de ändtligcn buro 
sin frukt. Engelsmännen fingo sin 
rätt och hamburgarne måste tillba
kadraga "Scandia" linien. 

Passageraretrafiken från Skandi
navien på denna linie.. blir derför in-
stäld, och får den deremot uppe
hålla godstrafiken samt kommer tro
ligt vis att upptaga passageraretrafi
ken från Stettin. Den 10 okt var 
sista gången som en "Scandia" båt 
besökte skandinavisk hamn, för att 
taga passagerare ombord, men sedan 
dess blir Thingvalla ensamt rådan
de, och kommer att hålla samma 
priser som de engelska linierna. Pri
serna på l:sta och 2:dra kajut äro 
dock oförändrade, då deremot mel-
landeckspriset höjts från 60 till 117 
kronor. 

Troligtvis går derföre Thingvalla 
linien en god framtid till mötes, då 
det alltid kommer att blifva nog med 
passagerare och godstrafik för den na 
linie, och med de nuvarande rimliga 
priserna, kunna nu alla deras båtar 
fördelaktigt upprätthållas. Hvarje 
14 dag kommer hädanefter en båt att 
afgå. "Hekla" afgickden 1,''Thing
valla" den 15, "Norge" den 21 okt. 
o. s. v. Troligtvis kommer ångaren 
"Amerika" att afgå på en Jul tripp 
till New York. 

Den mångåriga kampen är nu för
bi.— Thingvalla linien har gått seg
rande ur striden och vi kunna glädja 
oss öfver, att ett nationelt företag, 
hvars ändamål blifvit vunnet, nu 
går en mycket lofvande framtid till 
mötes. -

— 14 Moore Street — 
New York, N. Tr ' 

Uti detta Augustana Synodens nybilda
de heot tlllhandahålles snygga rum, god 
mat, vänligt och uppriktigt bemötande 
samt hjelp och viigledning till ftngbåts-
eller jemvägsstationer för ankommande 
emigranter samt till Sverige hemresande, 
hvilka behöfva stanna öfver natten i New 
York. Yid ankomsten till Jersey City 
tag genast färjan till New York, der Belt-
Line spårvagn tages till South Ferry. 
Från Grand Central R. R tages 3:rd ave. 
uppliöf^la jernväg till South Ferry — tvä 
ininutors väg derifrån är hemmet beläget. 
Ångbåts- och jernvägsbiljetter erhållas p& 
hemmet» kontor. Penningar hemsändas. 
Ankommande emigranter mölas och om
händertagas när sä begäres af dest slag-
tingar. För upplysningar adressera 

Sv. Lutherska Emigrant-Hemmet, 
14 Moore St., New York, lr. N. 

att besöka undertecknad d& ni ämnar 
låta fotografera eder. NI erhåller fina 

pr. dussin. 

173 E. 7th street, - St. Fatif: 

ofo O > of o ̂  ofo ̂  Of O 9 oio^ofonPoioOjoroQ 

är visserligen ingen Ijufvudaak, men den 
lijelper oss att komma fram häri verlden, 
om vi behandla den rätt. Den trifs bäst 
i mjukt, äkta läder, men vanskötes —• 
mest i papper, lump och nitfv er. 

En längre erfarenhet har lärt oss delta och derför tillhandahålla vi eudast 

g —Prima Skodon. ; ? ^ ~S 
§i= Elmqiiist's Skomagasin, 2291.7tli. ±f 

^aataaiauau'uuiuuUiuu»u,ii»uuauuuiiUiiuUuaUia^ 

STOVE REPAIR WORKS, 
J88 W. 7th St., (nära 7 Corners) St, PatU, Minn. 

Vi tillbandahålla allting hörande till reparationer af.... - . . . , ' 

Kokspislar och Värmekaminer af alla slag-. 
Besök eller tillskrif oss (på engelska eller svenska) och uppglf hvad ni önskat 

och vi skola punktligt utföra beställningen. 

Ti Svensk Restaurant, 
414 Jackson st., St. Paul. 

Bästa och snyggaste plats i staden för erhållande af god och väl tillredd» 
måltider. Stek, fisk och vildt serveras efter beställning. Särskilda 
bord för damer och sällskaper. 

Groceries fritt! H uru? Genom att sända efter vår prislista pft Groceries, som er-
hällee fritt, skall man finna att en besparing pä 'a till göres g-^ 
uotu att köpa dessa varor trän oss. Om ni till"iinder oss denna an
nons, sa sända vi kataloger fritt på Bicyelar, Åkerbruksredskapen, Ett faktum. 

Supply katalog om 575 sidor med öfver 100,000 zk T. M. Reberts Supply House, 
jetter ocb priser. 8~^ 508-510, T11-719-721 Nie. Ave., Minneapolif 

Kaminer, GevBr ooh Barnvaj 
nar. eller sänd 15ts.c 

ST, PAIRS AFFäHlNi R. "'"ffl 

E 0. ANDERSON, 
I I FIrikt, öaltadt oeh Rökadfc TC3tt m. m. 

Jb'Blkoml.ig tillfredsställelse garantera». 
966" Pagne Ave• 

ANDERSON & JOHNSON, 
Ii Glas- ooh Porslins Handel. 

Vi hafva alltid ett välsorteradt lager af 
porslin, lampor, glasvaror, bord- och fick-
knifvar samt kokkärl m. m. 

£46 Payne Ave, 

ARLIN6T0N BAKERY, 
" S. Abrahamson, egare. 
Knäckebröd, Skorpor Krydd-och Sötsura 
Limpor samt alla sorters andra bakverk. 

864 Pagne Ave, 
Cor, Sims & Payne Ave, 

DLOM BROS, 
fci'ECEliIER i parti och minut till 

lägstapriser. Landtmannaprodukter upp
köpas direkt frän landsorten och tillhan
dahällas efter dagens marknadspriser. 

280 East Tth Street, 

CUS. CARLSON, 
KOL ooh VED. 

Fullkomlig belåtenhet garanteras. 
élS Sibley st. 

GLOBE TEA CO., 
v EKSTBAND & AHLSTROM, egare, 
välöorteradt lager af Specerier, Delikates
ser, Frukt och Grönsaker. Besök oss och 
ni »kall finna att våra varor och priser ut
falla till er belåtenhet. Orders från lands
orten egnas största omsorg. 

901 Payne Avenue. 

LjEDMAN BROS., 
•• Dry Goods, färdlgsydda klftder, ekl-
peringsartiklar och skodon m. m. 

916, 918, 920 Rice Street» 

JOHNSON & CO., 
J SKRÄDDERI-AFFÄR. 

Importerade och inhemska tyger. 
39.~> E. 7ih street. 

VAVANAGH & JOHNSON, 
l\ Möbler och husgeräclssake husgeräclssaker m. m. 

Auktion hvarje lördag kl. 10 f. m. 
22 £ 24 E. 7th Street, 

A LINDAHL. Välsorterad! lager af 
I fiok-ur, vägg-ur, vigselringar m. m. 

Reparationer utföres omsorgsfullt och bil
ligt. 880 Payne Ave, 

ft J. LOMEN, 
Attorney-at-law. 

Rogers' Building, 
' * Cor. 5th <£ Cedar Streets, 

fa 1. NELSON, 
ombesörjer brandförsäkring Mat Ila» 

Kontor: öfver People's Bank. 

Cor* 7th oeh Jackson Mm 

OPLETS BAKERY.* 
Alia sorters finare bakverklevereraseftef 

oeställnlng. 333 E. 7th Street. 

t 0. NELSON, ' 
•1 Speoerier och Delikatesser atf 
bästa slag och till lägsta priser. 

Ö62 Decatur Street, 

ANDREW SOHOCH GROCERY CO. 
H PARTI och MINUTHANDEL, i 

Specerier oeh Delikatesser 
Corner Seventh and Broadtvay^ 

=é 

Red Wings Affärsmän: 
D L. GRÖNDAHL & CO., 
'  Bästa platsen för köp af.».. 

Dry Goods, Mattor och Kappöi% 
STANDABD PATTERNS, 

R FASHION SHEETS 
och kataloger sändes fritt. 

Nämn denna tidning. 
2 6 Plum Street, 

• 4 

p A. LAMBERG,' 
Skrådderi-etabllssemeni 

Bistå arbete. Moderata priser. 

324 3rd Street, 
Red Wing, Minn, 

QR. C. L. OPSAL, 
Tandläkare, 

Allt arbete garanteras. 
Boxrud Bléckf 

Red Wing, Mint) 

M 

fr SWANSON & SON. 
Möbelhandel och 

Ukbesörjningsbyrä, 
Madrtsser tillverkas och säljas I parti. 
316-318 Ma*w St., Red, Wing, 

Minneapolis' Affärsmän; 
QR. K, BENDEKE, 

Skandinavisk ögon ocb öron l&kar& 
&08 Nicollet Ave, 

"4 

DR . A. SMITH, 
från Kvistlanla Universitet, -fi 

301 Wash. Ave, 

fiUST LAGERQU1ST, 
" Manufacturer of Passenger, 
and Hund Elevators. 

** 108 2nd Street North. 

I L.LUNDAHL. 
;V "utsökt lager af skodon för damer,he^ 
rar och barn, Lägsta priser garanteras. 

232 20th Ave. N, 


