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- Head är H>Vp-tfr;^ ^ _s 

1. Öoppet är ett skidan cte fraffl* 
&t t«ert igeaotu mörkret och natten, 
ett farande efter iius, glädje och 
lycka, sotä Hg«ja der bakom du at
let. _ 

2. Hoppet är en ljuf bid an eller 
längtan efter bättre tider, gladare 
da^ar, som komma att aflösa^ sor
gens och smärtans stunder. 

3. Hoppet ät en makt söm bär 
själen Öfver lidandets bråddjup, som 
bär det förs mäktande hjertat liksom 
pa vingar till f»*idens och hugsvalel-
sens grönskande* ö. och svalkande 
strand. . . / ..;' 

4- Hoppat 3r en förtjusande en-
gel, som lyfter den tröttes hufvud 
uppåt, som all tid pekar uppåt, som 
leder den böjde och stapplande vid 
handen, under det hau hviskar: "Se 
dfu\ der framme är hvila och lugn!" 

5. Hoppet är det friska käll
språnget i oaserna i öknen, der man 
ju mer än en gånghar attgöra sina 
sorgetåg under fasta och hunger. 

; 6. Hoppet är ett tiuger, som pe-^ 
kar hän öfver förski-äckelse och 
död mot trygghet och oförgängiigt 
lif. 

7 Hoppet är hjelmen som skyd
dar mot de dräpande slagen, och 
som med sin svajande plym sträcker 
sig mot de glada segerfälten. 

8. Hnppet är en besittning, utan 
b vilken den rikaste är fattig, och 
med hvilken den fattigaste är rik. 

9. Hoppet är menniskobaruets 
skönaste smycke, som framlockar 
ett huldt leende i den himmelske 
Faderns anlete. 

10. Af alla goda, ljusa makter &r 
hoppet deu som allra sist lemnar 
h jer täts bo, det är hos en i djupaste 
bedröfvelse, under de smärtsamma
ste förluster, i strid och nöd, ja t. o. 
m. när ögat håller pä att slockna 
eller brista och bjertats slag stan
na af. 

11. Hoppet är den skatt som man 
häller längst i och som man sist släp
per; ja, man släpper honom ej, förr
än förtviflans dämon söndersargat 
bröstet, och afgrundens alla makter 
tagit själen i oqvald besittning. 

12. Hoppet är den aftonrodnad 
som sprider skön förklaringsglans 
öfver en kristens i döden bleknande 
4rag och fyller hans slocknande öga 
löed något af evighetens morgon-
skimmer och frammanar ur de läng
tande djupen inom honom det ro-

it: "kom, kom snart Herre Jesusl" 

IL 
Hoppa»! 

\ Gif ej hoppet förloradtt 
Det är mörkt utom och inom dig. 

poppas! Solen går snart upp igen, 
och hennes strålar drifva mörkret 
på flykten. — Du genomgår nu som 
bäst bedröfvelsens eldar. Hoppas! 
Hugsvalelsens tider stunda. Hug-
svalaren kommer förrän du tror. 
Crud står för dörren. — Du gråter. 
Hoppas! Snart står vännen fram
för dig och torkar bort tårarne. — 
Du är olycklig. Hoppas 1 Du kan 
bli lycklig igen. — Du ligger fallen 
eller kullslagen. Hoppas! Dukan bli 
upprättad. Hjelparens hand är redan 
utsträckt för att uppresa ^ig. — Du 
är ensam och öfvergifven. Hoppas! 
Det är en som icke lemnafc dig, och 
hans hand kan allting förvandla. — 
Du är vilsefaren. Hoppas! Du kan 
komma till rätta igen, så länge den 
gode Herden är ute och söker efter 
det borttappade.—Du harmistatdin 
barndoms tro och frid och bjertats 
rikedomar. Du är fattig, fattig på 
allt, minerad. Hoppas! Allt kan 
vinnas åter, blott du envist klappar 
på dörren till det rika förrådshuset. 
— Du är vanärad, vanställd, van-
s'agtad. Hoppas! Fadersfamnen 
är ej än tillsluten, hemmets port är 
ej än stängd, och der bakom ligga 
bröllopskläder redo för dig, och i 
dem skall du åter framstå som en 
härligt prydd, skön och ärad son el
ler dotter till den härlige Guden — 
om. du så vill. — Du är bunden af 
mörkrets väldigheter. Hoppas! Du 
kan bli ifri gen. Förlossaren lefver. 
—r: Allt är förlorad t. Nej, nej. Icke 
äunu, Gud vare lof! Hoppas! Hop
pas! Allt kan bli godt igen. Allt 
kan bli som det var förr eii gång. — 
Verlden är ond. Dina medmenni-
skor äro onda. Hoppas! De kunna 
bli goda igen. Se dem i det stora 
frälsningsi]uset! De kunna räddas. 
Du var sjell en gång så ond, så 
mörk, så arg som de nu äro. Hop
pas mycket, hoppas allt möjligt "om 
dina meclmemus cor! Hoppas på de
ras förädling, deras förbättring, på 
ljusmaktens seger öfver dem och in» 

ona dem! Hoppas att allt blir godt 
och väl omsider! Hoppas på den 
AUsvätäigés vilja, råd, och afsigter 
•samt på hans arual Hoppas på kär
lekens verldsöfver vinnande kraft f 
Hoppas, att Gud, som är kärleken, 
skall triumfera öfver kärlekslöshe-
ten, bitterheten och del svarta ha
tet! • . : . ' •;•;:•, ' . " • 

Lsfve hoppett E. L—d. 

Om frihet. . 

E. L—D. 

Tt&nnc af den falska, frihetens repre
sentanter. 

Färska exempel på hvart den 
falska fribeten kan leda bafva 
vi i Minneapolis-vidundret Harry 
Hayward och i San Francisco-odju
ret Theodore Durrani. Dessa unge 
män hafva hyst fria idé»r och fria 
tendenser, och de hafva lefvat ett 
"fritt" lif. De hafva framför andra 
hastat framåt på frihetens stråt 
utan hejd. Fria från alla band och 
med alla usla begärelser lössiäppta, 
hafva de med lös i. tyglar jagat fram
åt, och sedan de sölat sig i lasternas 
dypöiar och offrat menniskors blod 
på de flammande lustarnes altare, 
hafva de begge genom sin falska 
och tygellösa frihet slungats i elän
dets djup. Durrant sitter i fängel
set under dyster bidan och väntan 
på den öfver honom fällda dödsdo-
mens verkställande, bHckande med 
fasa den dagen till mötes, då han 
med sitt lif skall "gälda" hvad han 
brutit, då han skall gifva sitt lif för 
de lif han tagit. Hurry Hayward 
är icke mer. Tidigt sistlidne ons
dags morgon fick han på galgen 
skörda frukterna af sitt frihetsul-
sade. Bunden och med den nesliga 
snaran om halsen gick denne fribets-
hjelte ur de lefvandes land bort ,till 
dödens skuggor. Ända in i det si
sta hånade han,med sina nattsvarta 
dåd i liflig hågkomst och med död 
och evighet så nära framför sig som 
möjligt berömde han sig af att vara 
fri från fruktan för Gud och menni-
skor. Rysansvärda frihet! Hårre
sande frihet! Den ene af dessa yng
lingar plägade svänga sig fritt och 
ledigt inom de "veridsligt sinnades" 
kretsar bland glas, tärningar, kort 
och flickor,och han 6köbte med öfvad 
och van hand och med utomordent
lig skicklighet alla dessa föremål. 
Rik mans son och . med "fin bild
ning" uppträdde han otvunget som 
den tongifvande gentlemannen på 
sitt område, klädd som han alltid 
var efter sista modet och försedd 
med en "flytande" tunga. Ingen 
misstänkte,och allra minst tie beun
drande damerna, att der fanns en 
tigers hjerta inom den unge, stilige 
och glada "gentlemannens" bröst, 
Och att mordplane r hvälfde sig in
om detta qvickhufvud. Och den 
andre sedan, Theodore Durrant, 
tandläkarekandidaten i San Fran
cisco! Han rörde sig bland de "and
ligt sinnade"lika fritt som Hayward 
bland de "verldsligt sinnade". Han 
lyste som en af de främste bland 
baptisterna i den stora staden vid 
vestervåg. Såsom bibliotekarie 
baptistkyrkan derBtädes och före 
ståndare för söndagsskolan verkade 
han flitigt för de unges utveckling 
och uppfostran till andlig frihet. 
Han var isynnerhet damernas älsk
ling, och på dem lade han äfven an. 
Stadd i utöfnlng af sin kyrkliga 
tjenst var han ostrafflig och trogen 
och åtnjöt aktning och förtroende 
från de "troendes" sida. Men utom 
kyrkan lefde han "fritt" i annan 
riktning; i den trängre kamratkret
sen löpte hans tunga ganska fritt i 
liderlighetens tjenst, han berömde 
sig mer än en gång öfver sina för
förelsekonster och sina utsväfnin-
gar, och han brydde sig ej ens ons 
att dölja sina planer med afseende 
på de offer för sin lusta som hans 
val fallit på. Icke kunde väl någon 
af de "oinvigde" ens tillnärmelse
vis föreställa sig, huru svart den 
själ var, som arbetade inom denne 
ynglings bröst; och de jemförelaevis 
oskyldiga unga flickor som kommo i 
hans närhet kunde väl icke ana, att 
denne fine, bildade, angenäme och 
hygglige unge man, som så skönt 
tolkade den kristliga kärlekens 
språk, var en usel förförare, en per
son, som "frigjort" sig från heder 
och pligt, Gud och samvete. Aldrig 
kunde Minnie Williams och Blanche 
Lamont drömma om, att denne älsk
lige "vän" och "broder", som förde 
dem in i "Guds hus", der skulle för
söka röfva från dem deras heder 
och oskuld, och att han der skulle 
söndersarga, stympa och döda de
ras kroppar. Denne frihetshjelte 
är, om möjligt, mera svart än Hay
ward. Och mycket farligare var 

VÄLBEHÖFLIG VARNING. 
Den uppmuntran, som Walter Baker & Co.'s 

tillverkningar af Choklad hafva rönt, har förorsa-
kat en mängd vilseledande och samvetslösa för-
falskningar af nämda firmas namn, etiketter och 
omslag. Walter Baker &Co. (etablerade 1780) äro 
de äldsta och största fabrikanter i Amerika af 
första klassens äkta kakao ocfi choklad. Inga ko
miska ämnen ingå uti deras fabrikater. 

Köpare borde fråga efter och tillse att de erhålla 
de äkta Walter Baker & Co,'s tillverkningar. 

Walter baker. &. co., Ltmueo, 
DOBGHESXEB, MASS. 

han ock, ty han gömde sig i kyrkans 
och kristendomens hägn, der han 
låg och lurade på rof för sitt lysta 
"kött". 

Så är nu dessa unge mäns iefnads-
saga slut. Dyster och blodbestänkt 
hur hon varit, mycket vämjelig och 
upprörande. Hennes början var dock 
klar och lyste i hoppets fulla glans. 
Älskande föräldrar vårdade äfven 
desse unge mäns späda barndom, de 
isutto äfven de en gång på glada mö
drars knän och jollrade, deras ögou 
strålade af barnslig rénhet och 
barnslig fröjd, och man fästade vid 
dem de allra bästa förhoppningar. 
Måhända dessa föräldrar i sin käi*-
lek eller i siu svaghet lemnade sina 
älsklingar för stor frihet redan i 
barnkammaren, det är ju möjligt. 
Emellertid blef ungdomstiden glad 
och fr>, fastän åt orätt håll och i för
vänd riktning. Dj sörjande mödrar-
nes ögon le ej mera, deras bjertan 
jubla ej längre öfver barneu, och 
från deras själar ä" hoppet utdrif-
vet. Hvilken jul fö." dessa arma mö
drar! Siägt och vänner, hemska till 
mods, äro slagna med skräck och 
verlden med häpnad. 

Denna dystra saga talar om 
mensklig uselbet, djuriska drifter 
och lidelser samt om det slut hvar-
till de leda, blott man lemnar dem 
fritt spelrum. Hon bekräftar den 
ofta hörda_sanningen, att det stän
digt och oemotståndligt bår utför, 
sedan man en gång kommit in på 
det sluttande planet, och att en 
"återvändsgränd" i vissa fall är 
omöjlig att finna. Hon talar, deu-
na saga, ett kraftigt varnande 
språk om den frihet som öppnar 
fängelsets portar, mörkrets bonin
gar och förtviflans afgrunder, om 
den frihet som är fiende till dygd 
och ljus, till rätt och lif, till hem och 
samhälle, till mensklighetens väl, 
sällhet och frid. 

Skulle någon nu fråga, hvarför vi 
här så utförligt skrifvit om Harry 
Hayward och Theodore Durrant, så 
svara vi, såsom vi ock yttrade här 
ofvan, att de äro exempel på eller 
representanter af den frihetsrörelse 
som förlamande, skräckinjagande 
och dödande verkar i och på menni-
skolifvet, att de äro färska och nära 
till bands liggande exempel, samt 
att de i all sin nakna afskyvurdhet 
och hemskhet tala et t lärorikt språk, 
som i tydlighet, i lif cch kraft icke 
lemna någonting öfrigt att önska; 
Djssa exempel gifva menniskovän-
nen anledning att tillropa ungdo
men ett "gif akt", att varna honom 
för den farliga stråt som bär nedåt, 
för den frihet som smider sin dyrka-
re eller tjenare i förbannelsens fjett-
rar. Sen till, I unge, att I ej låten 
eder dragas in i den frihetsyra, som 
gör verlden förryckt! Kommen 
ihåg, att denna frihet, huru kår och 
skön hon än är för den sinnliga na
turen och för det kreaturliga hos 
menniskan, dock omsider, har djupt 
lidande och smärtsam nöd med sig, 
och att hon, huru glad och uppslup
pen hon än är, dock omsider 
pressar fram suckar ur härjade hjer 
tan och bröst, tårar ur Skumma ögon 
och ångestsvett från fårad: eller af 
sorgemoln höljd panna.. Erin ren 
eder ock, att det är outsägligt lätt 
att komma in på denna väg, men 
att det är outsägligt svårt att kom
ma derifrån, och att det med svind 
lande fart bär utför!' Allt lif är 
stadt i rörelse och utveckling. Lif-
vet i det onda rör sig och utvecklar 
sig lika visst som lif vet i det goda. 
Det onda växer och tilltager med 
förfärande hastighet. Ynglingar, 
skyn den frihet som beröfvar menni
skan hennes fysiska och "psykiska 
kraft, hennes uppfattnings- och om
dömesförmåga, hennes upphöjdhet 
och ädelhet, hennes karaktersfast-
het och ridderlighet och som gör 
henne till en slaf, en stackare, en 
niding! Unga qvinnor, skyn den 
frihet, som hotar att beröfva eder 
eder tro, edert sinnes renhet, eder 
inre ocb yttre skönhet, edra ljufva 
behag, eder kyska kärlek, eder öd
mjukhet, eder äkta qvinlighet! Skyn 
den frihet, som släcker ut trons ljus, 
och kärlekens eld, och som bortta
ger gudaktighetens kraft, som af-
lägsnar menniskan från Gud och gör 
henne till •— en vilde. . 

nom, att det - »yfunoahandskrift^ 
fragmentets, första blad innehöll en 
omedelbar fortsättning af 5 Mose
bok 11: 4, der sista bladet i codex 
iugdunenfeis slutar, samt att da ny* 
funna 11 häftena-sluta 5 Mosebok, 
innehålla Josua bok och Domarebo
ken utom dess sista kapitel. Det 
guide nu för den nitiske biblioteka-, 
rien att åt staden Lyon förvärf\ a 
det dyrbara fyndet. Deri har han, 
lyckats, tack vare tillmötesgående 
af farålt|eb-:dr^em0»^-i!ätt9icttéb%li: 
vare. . ;r, 
- När och hvar hafva dessa blad 

skilts från don öfriga handskriften? 
Derom vet man platt intet. Att de 
två delarne varit åtskilda i århun
draden, är uppenbart. Å andra si
dan visa fläckar å de bäda efter lång 
skilsmessa nu förenade bladen, att 
dessa flitigt användts, medan de 
hörde tillsammans. Man hoppas, 
att cödex lugdunensis' historia än
nu icke är afsiutad, ty den- nyvunna 
tillökningen hat inga tecken på att 
utgöra slutet. Måhända påträffas 
en vacker dag fortsättningen af den 
vigtiga handskriften och lemnar oss-
nya upplysningar angåeueté ; den 
gamla kyrkans^bibelkanon. -• 

För texten e^er den nu funna 
handskriften betydelse äfven genom 
en hel del nya varianter, som tier 
skola förekomma, och genom talrika 
randanmärkningar af hö.; a'der. 

Codex lugduaé:isis har reda»* för
ut haft underliga öden. Äniui för 
femton år sedan fattades 10 häften, 
innehållande tredje och fjerde Mose
bok, om h vilka man endast ,viss te, 
att de voro stulna. Då fann ett fran-
sysk lärd, att den engetske lord 
Ashburnbim i m -ddelanden om sin 
ba u cl sk r i f tsaml i n ̂  beskref ett manu
skript, som innehöll precis det som 
fattades i Lyonco:lexea. Lorden 
öfvertygade sig sjolf omsatt så var 
förhållandet,-och var nog ädelmodi.i; 
att till bib ioteket i Lyon skänka 
sitt dyrbara maDiiskript, som han 
naturligtvis köpt utan någon aning 
om dess härkomst, och som icke 
kunde juridisk t* af händas honom. 

Till historien hör, alt den franska 
regeringen, rörd af lordens friko-, 
stighet, ville erbVia honom heders* 
legionen.. Men den ädle lorden för
klarade, att han icite ko name ätt,, bä
ra ett ordenstecken, som pryder al
la möjliga franska kryddkrämure. 

: - - .0 . Ni ^ 

En välkommen beb&dareaf *96 
Det nya ftrets i*g-lng komrcer att bafva on 
välkommen beMdarj i formen af en ny al
manacka. skildrande u|>pkoxns4en. vorknln-
ararne och användningssättet af den natio
nella r.ervs'yrkaren och återställaren Uo-
stittcr's Stomach Hitters.. Furu törn dé.csa 
meddelanden Innefattar nämda kalender 
Mog-ffra ina astronomiska nppg-ifter. st ite-
stik, illustrationcf. väl valda paemer och 
andra Intellektuella upps:it-ier af s". art vär
de och roande innehåll. V.d utarbetandet 
af detta verk, som publiceris och tryckes 
hvarje år af Tho HosietterCompany i PilCs-
bury.li, firo 60 händer sysselsatta t nsamt in 
öm den mekaulski afdoliiing-cn. Elf va mo
nader ätg-är för detta arbete. Almanackan 
som erhälles f:itt bo< apotokaro och landt-
haadlarc öfveiallt inom landet, ti>kommer 
på engelska, tyska, franska, svenska, span
ska. walesiska, norsk-danska, holländska 
och bömiska. 

CARTER'S 
JTTLE 

•R 
PILLS 

Svår HuMvarli 
botas säkert me delat > , 

dessa Piller. 
De Undra iifven fikomraor orsakade af 

dj-^pépsi, dålig matsmältning och hastigt 
intagen föd a. Ett tillförlitligt medel mot 
svindel, äckel, tröghet, tliUig niuiedriigt, 
slenunlK tunga, höftvärk och Ovkuksam 
Lefvkb. De; reglera rnagea. lient ve? 
getabiliska. 
Små Filler. Liten, dosis. 

Lågt pris. 

St. Paul Leading- ~ 

IILEilLE & JIP 

Nicols & Dean. 
Established 18» 

Dealers in * 
IFatjon- <0 Carriage NaTcev**» 
lih'c?c<m th- <£ lloi se-ishoevå» 

SuppHoi». 
Gav 5th & Sibley Streets. 

Arthur & Abbott. 
Handia i parti med.... 

Ekipertii isartiktar, Kartvaror, 
Slrumpvarov, Hviivaior, 
Spetsav c'c. 

Fourth & Wacouta sta* 

McGuire 
& Mulrooney, 

Wholesale Comnlssion Merchants. 
.Fruits, Game, Poultry. ancLaU 
kincli of Country P~roduce. 

£7(1-278-330 E. OUi Street. 

Griggs, Cooper 
& Co . 

Importers & Wholesale Grocers. 
Headquarters for Impo rted Fist*, 

Ctuexe, Teas * ojfre*. 
Manufactures of the LLi^hest Grade 

Sj/ices, Extracts and Hyrups. 
248—853 East 3rd street. 
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NYHETER j BOKHANDELN; 

Söndagsskolans; Julbok, 
h ä f t e t . . . . . . . .  . . ; . . . . . . . . . . . . . . . .  P r i s  l é  c a n t .  

Reih'geradt qjt ERIK FL QREENl • 

Förut UTKOMMETJ Första häftet (slutsdldt). Andra häftet,' 16%ts. ^ 
^ Tredje häftet, 15 ctis. Fjerde häftet, 15 cts. . ; ^ ; 

Församlingsf^öreo, c 
Körstycten och qvarfetter tilleqnade föi samlingskörenia* 

dels komponerade^ deh samlade och arrangerad c afprof. R. Lagerström^ 
v Direktör vid Gustavus AdoIpJuts musikaliska kon-c ^ -

sei'catorium, St. Peter, Minn. 

Fris............kartonerad $1.60. ^ ^ _ 
"Den kyrkliga köfsfiiiffen, om den skall tjena till församlingens 

«ippbyggelso och liöja gudstjenstens högtidlighet, måste sta i nära 
anslutuing till församlingssangen. Don får ej framföra ett för för
samlingen främmande evangelium eller gifva åt gudstjensten en 
annan ande än den, som höfves ett «ant evangeliskt gudstjenStfi-
rande. Genom sin konstnärlighet och genom !-iua v^il öfvade och 
rena toner bör körsåugeu i högre grad äti sängen i .Ulmiinhet höja 
gudstjenstfii*andet, väcka sinnet för det sk/ina oeh lyfta hjertat till 
Gud. Körsången inom Guds församlig på jorden bör väcka vårt sin
ne för och längtan till deu himmelska kören omkring Lammets tron. 

Med blicken på detta höga och sköna mål hafva dessa sånger 
blifvit samlade och utgifna. De äro tillegnade församlingskörerna, 
och vi hoppas, att de idem skola finna en välkommen hjelp för att 
sjunga Herrens lof inom församlingen. Det gamla, som denna kör-
samling innehåller, är af det slaget, som aldrig blir för gammalt, 
oeh det nva skall säkerligen helsas välkommet .af sådana uausik vän-
ner, som älska enkel, ren och kristlig sång och musik." -> > 

Vägar och AfvägärF ^ 
Af o. j.'-S. . . . 

Pris......... .extra klotband 40 cent. 
Denna nya lilla bok inuehåller en rikedom af vänliga viukarj 

allvarliga varningar och förträffliga råd rörande förhållandena inom 
hemmet. Här skildras af en varm kristen och menn isko vän, huru 
he&lifvet skall blifva i sannaste och djupaste mening lyckligt och 
dess medlemmar viuna äfven den jordiska lycka, som i föi*sta rum
met har sin grund och rot i en lefvande kristendom men ock väsent
ligen betingas af det sätt, på hvilket en persons kristendom tilläm
pas i det dagliga Iifvet, äfven i småsaker. Sålunda betonas, och det 
med rätta vigten, af ett naturenligt lefnadssätt, en riktig och klok 
användning af de naturens gåfvor, Gud gifvit oss till och med i så 
alldagliga och ofta . föga uppmärksammade föremål som frisk luft 
och rent vatten. Förhållandet familjemedlemmar emellan framhål-
les ock som en vigtig faktor till vinnande af ett lyckligt lif, äfvenså 
arten af de vederqvickelser och nöjen man söker. Och då dertill 
kommer, att allt detta är framställdt i en på sak gående, liflig, po
pulär och, man kunde tillägga bilcant form, måste boken bli så myc
ket mera tilldragaude och läsvärd. Familjen utgör ändå kärnan af" 
vår fostran för både tiden och evigheten, och hvad. helst oss gifves 
till en god vägledning till att rätt bruka denna fostran inöste vara: 
både välkommet och väl;värdt att rekommendera. . ...... 

•J* 

* 

J.H. 5chiirmeier i JULNATTEN I BETHLEHEM 
Wagon & Carriage Company. 

405—416 Rosabel st 
| 'Ballders and Dealers la 

if in c Carriages, sleigh*, 
Farm- and spring- TFagons 
and Baggies for Farmers. 

Call or write to our nearest aarents: 
Borjrwell & Olson. North Branoh, Ulan. 

. Lorens Bro's. Center City, „ 
A Itunckoff, Rii-h City. „ ' 
Clias. Elmqulst. Stark P. O., „ 
Nels Hal vorson. Mora, _ 
Olof iiedlen» Dalbo. _ 

.. ILuud-ätcsarU öt, Ecaoci^ „ 

Ett märkligrt handskriftfynd 

har i dagarne gjorts i Lyon af der-
varande stadsbibliotekarien Felix 
Desvernay. Stadsbiblioteket i Lyon 
räknar bland sina skatter en latinsk 
handskrift till de fem Moseböcker, 
den s. k. codex lugdunensis. Den 
anses vara skrifven i sjette århun
dradet ocb eger särsklldt intresse, 
derför att dea latinska text, den 
meddelar, ej är Vulgatas, utan ett 
fritt återgifvande af Septuagiritas 
text. Bladen i denna handskrift 
ärö ej numrerade utan hopsatta i 
häften om åtta blad, hvilka äro för
sedda med nummer och utgöra till
sammans 37. Vid granskning af ett 
privat bibliotek i Lyon, som i anled
ning af. dödsfall skulle gå under 
klubban, påträffade bibliotekarien 
Desvernay — enligt doktor Péla-
gands Intressanta meddelanden i le 
Nouvelliste de Lyon — en år 1830 
inbunden handskrift, hvars uncial-
akrift och storlek genast påminte 
honom om codex lugdunensis. Vid 
närm&xe undersökning fann han, att 
dess första del var märkt med 
XXXVIII och att texten var biblisk. 
En jemförelse med den i stadsbiblio
teket befintliga codexen visade ho-

TJtmårhl godt 

JULDRICKA 
af bästa s!a# ka» -enhvar lätt tillverka, 

som förskaffar sig 

LUNDINS ENBÄRSSIRUP 
och derjemte erbjuder sig na ett tillfälle 
att gratis erhålla storartade 

Julpresenter. 
En flaska Enlxirssirup, som kostar 25 

cents är nog för att bereda 5 gallons ut
märkt godt MnbärsdricJca. 

Korta tidsbilder från Roinarviildets dagax iPalestituu 
, ftikt illustrerad." . ~ " " ' * -: ••" 

PBI8...... i.-.... .häftad 16 cent. 
- ......kartonerad 20 cant., '".T 

"En mycket passande bok till julen. Den lilla berättelsen är af 
ett^ så älskvärdt och uppbyggligt innehåll samt omtalad på ett så 
ledigt, lätt.fly tangle och fängslaude språk, att mau cj gerna lägger 
bort boken, förr en man hunnit till berättelsens slut." 

Foot, Schulze 
& Co. 

Manufacturers of.... 
—v—Fine Shocs*~*i~ 

Northwestern agent3 for.... 
Woonsocket and 
"Goodyear Glove" rubbers. 

883—287 E. 3rd Street. 

McCormick, 
Behnke & Co. 

Importers & Jobbers of.... 
Teas, Coffees <& Cigars. 

Manufacturers of.... 
Flavoring Extract and Baking Powder, 

Coffee Boasters and Spice Grinders. 
Cor. 4th and Wacouta Sti. 

AGENTER ÖNSKAS öfver allt 
i landet Hvem som helst, utan afseende 
på yrke eller sysselsättning, kan blifva 
agent, och alla, som åtaga sis agentaren, 
kunna blifva cgaro till de dyrbara premi
er, vi till julen ämna utdela. Dessa be
stå af: Ett elegaut Dam- eller Herr-ur 
med "gold filled" case, en silfverkarafin 
jeuite bägare, inuti förgyld, samt en lin 
kontor»* eller förmaksklocka.- Alla dessa 
prispjescr äro ylterst eleganta och värda 
fr&n$15till 825 hvardera.Skrif genast ef
ter agentvilkor. Vi sända sådana/rift 
och likaså afbildning i verklig storlek af 
alla vära presenter. Medsänd 25 cents 
eller $1 för en eller fyra profflaskor. 

Skrif utan dröjsmål. Den, som först 
kommer til! qvarncn fär först mala. 

LUNDIN &00.,  
7 & 9 So. Jefferson street, Chicago, Ili» 

Denna förening har nu varit i verksam
het 12 års tid, och har visat sig vara sin 
uppgift trogen, nemligen uppehållandet 
af enblllig ochpdlitlig lifförsäkrinsaffär. 
Den har redan betalt öfver 8800,000 till 
aflidna medlemmars efterlemnade, och 
dessutom ftsidosatt en grundfond, som nu 
öf vers tiger $80,000, insatt i "United States 
Bonds". Och emedan den redan har ett 
medlemsantal öfverstigaude 10,000 skan
dinaver, hv&ribland finnes många fram
stående affärsmän, så synes det som om 
skandinaverna i dotta land skulle finna in
tresse uti att göra sig noggrant bekanta 
med föreningens plan och affärssätt förrän 
do taga li(försäkringar i andra föreningar 
eller bolag. För vidare upplysning om 
medlemskap m. m., hänvände man sig till 
lokalagenten pä platsen, om sådan finnes, 
eller till föreningens generalagent för sta
ten Minnesota. 

G. A. WAHLQUIST, 
Look Box 354. Doluth, MinX. 

Wemott, Howard 
& Co. Agents. 

Importers and Jobbers in.... 

Crockery, Glassware* Cutlery, 
Lamp Goods, Etc, 

885—>387 Jackson Street. 

Farwell, Ozmun, 
Kirk & Co. 

— Wholesale Hardware» •— 
Cutlery, Guns and Sporting Goods, 
Tmplate, Metals, Batcher Supplies. 

Cor.. 8rd st. A Broadway. 

Guiterman Bros. 
Importers & Jobbers of.... 

Mens Furnishing Goods» 
«ad Manufaetnrers of.... 

Shirts, Pants, Overalls, 
MaoKinaws, Duck Clothing eh.i 

Cor. SiBley ås 5th streets!; ' 

Lindeke, Warner 
& Schurmeier. 
Wholesale dealers in...... # 

Dry Goods and Notions* 
Cm. 4th & Sibley Streets. 

HEM I TEXAS.; 
Svonsk koloni För tillförlitliga upply 

nlagar Muvänd eder til 1 J. H, SAMUELSON, 
Texas Land & Emigrant A so Dt, 

QPmftAjT, TT/T, ^ 

Noyes Bros. 
& Cutler. 

Oldest and Largest Drag Warehouai 
in the Northwest. 

Jobbers in— 
. Paints, Oil, Glass, Chemicals dtc. 

Cor. Sibley ft 6th steeta. 

J. H. Allen & Co. 
'The oldest Wholesale Grocery 

House in the Northwest. 
Full line of Groceries and Importers of... 

Norway Herring, 
. Cfeb & mIMS Sbgotfc 

Berättelser för de Unga. 
Af denna, för barn och ungdom sär skild t afsedda^ berättelse-

serie hafva följande NYA häften utkommit: 

N:o 13. Den gammalmodiga klockan. En be
rättelse om protestanternas förvisning från Salzburg...» »SC 

N:o 14. Till ljus. Julberättelse i..-.6c 
N:o 15. M ar i as J u 1 gåf va. Bei attelse............. .6 c 
N:o 1(5. Blad ur missionshistorien. Berättelsöt.;^c 

Adressera: 

imoa fisriH lei usebi, 
Filiål: 213 E. 7th S. 

ST. PAUL, MINN. 
ROCK ISLAND, 

ILLINOIS/ 

ÄKTA SVENSKA nEDICINER..!'-
VI tillluindaballa och försunda C. O. D. i större och miudro partier till hvillion pin til 

•orri helst 1 Föronta Staterna och Canada neda:istäende Svenska mediciner- ' 
Högmans droppar, Hoffmans och IJfertslyrkände droppar, Nerv. droppar. Prinsens 

droppar, Prinsens Gula droppar, Hosens Bröst droppar, Tilly droppar, Du liieiz 
Moder droppar. Beska droppar, Dubbla Malörts droppar, Blodremmde droppar,' 
JhiPlP.mnnfl 7\.nlfi.vn. //.Tmnnrti* rii* ^  j  T  * r  i . - "  

Ase 
kry 

—---j —...vv^vvvv ' r wh/oh, j. v; ö/v oc ijv, JU.14 nUiiyVHX JliulfhUd 
W}n* Krone38encc* Rosens Barnpulver, Knofi Pulver, Vingåkergubbens Marj* . -M 
ddor, Sen Salva, Blyättiks Salva, Baselika Salva, Röd Bos Salva samt Jtodt^'^'M 
ffrntt. Hrt.fifiniilvfiy vrto/J Hovn niyrlvn .•Zll-XnAs, och Grått Håslpulver, medjlcra andra välkända sorter. 

Om or nfirmasto apotekare lcko har dessa bland don svenska allmttnheten s& väl kän» 
aamedictuer, sä skrlf till oss, och vi skota med nöje utföra edra beställningar. -• 

lutet hushdll borde vara item förutan, ty stora obehag ocb dryga utgifter 
nudvlkas. oqi man, vid Inträffande sjukdomsfall, ftr försedd mod ett litet sortiment af 

t r b  I - l A T k r l d A / l n  V t  H O h i a / I U t  —  ] « u i i  1  .  . . .  

-  rhou»:  
Maltos-

..uu.i.m,""i luwaiiauuö »jutiuumtji.iii, ur lorsecia mou ett litet sörtlmo 
nossa,eh hbgt beprisaöo husmediciner. Bruksanvisning medföller hvarje olika sort 

t orutoci ofyanstftende. försälja vi 1 parti och minut det välkända medlet tnoi i 
ffSASa/Ä1"":™1™ "mt *•» 

63W Driftiga agonter önskas öfverailt. Llbaral kommission. 

A. BÄCKDAHL & fifl SVDlfSKA! APOTEKARE och KEMISTER, 
unuiiunnk w UU«j sts wtsHiNatoN avi. s., minnupoui, iiiNib 

A. Q. HATJGLAN. President. ' 
A. B. JOHNSON, Vice Piesidni 

JNO. H. FIELD, Cashier. i 
O. E. BREOKE, Assistant Cashlen 

'£r-\ 

)'f 

mm 
INBETALDT KAPITAL: $100,000. 

200 Washington Avenue S., - Minneapolis, Minn. 
ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING. 

Högsta rfinta betalas & depositioner. Vexlar och Money Orders utfärdas p& 
platser 1 Europa. Angbåtsbiljettor till och från Skandinavien efterlägatA 
i Godt ipjrdbrulsäl«od till salu billigt och mot lätta vilkosv 
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"J.1. MMi-

HANSON & BLOMQUIST, 
Skrädderietablissement, : ;1 

1427 Washington Ave. S., - Minneapolis, Mfrim 
Största svens-ka affär af detta slag 1 staden.. VI hafva alltid pä lnpor ett rikhaltigt 

sortiment af goda och moderna tyger och vi garantera fullkomlig tillfredsställelse 1m* 
t r ä f f a n d e  e & v b l  a r b e t e  s o m  p r i s e r .  G ö r e u  o b »  e t t  b e s ö k .  . . .  

1 : 1 111111 ' ! 111 • ! ' '"»"i» »mi in»' 

J. H. HULLSIEK & SON, :  
Wholesale Commission Merchants, 
Handlar med smör, ägg, frukt, vildt, fjäderfän xp. m. Ingående för* 

frågningar egnas största omsorg. 
316 Robert Street, i i ST. PAUL, MINN. 

M 
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