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igda klockor klinga 
Envlnstämmbr bringa 

Saligt .glädjebud. 
Åra vare Gud! 

Menskor, gamla, unga, 
Jublande tofsjunya. 
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ängelens helsning för dig? Har du 
erfarit ofrid och förfiiran på grund 
af dina synder? Har Öén heliges 
budbärare fått komma dig så nära, 
att du med herdarue beiiöft den 
hälsning som de fiugo? Har vitt-

I nesbördet om den länge väntade och 
j för länge sedan komne Frälsaren 
j fått bringa tröst till ditt lijerta? Be-
I höfver du med herdarrie gå till den 
komne Fridskonungen för hvarje ic
ke blott år 'itan dag och söka frid 
hos honom såsom dtn Fridsfurste? 
Eller kanske dessa frågor äro för dig 
betydelselösa och alltför barnsliga, 
du har nu hvarken tid till eller be-
hof af att syssla med dem. Kanske 

} du är din egen frälsare, du ämnar 
göra rätt och god t och på gernin-
garne såsom grundval dö saligt. Du 
torde kanske vara sådan att du in
gen ro finner hvarken i verldcn eller 
i hvad du gör, tänker och talan Kan
ske intet af allt detta klan göra dig 
lycklig eller glad. Du är då i den 
ställningen att du särskild t behöfver 
denna ängeiens lielsning: ,£Se jag 
bådar dig stor glädje". Sök du i 
ordet, och du skall finna honom, som 
har din själ kärl Du torde möjligen 
höra till dem som funnit sitt allt för 
tiden och evigheten i honom, hvars 
födelse ängelea bebådade en fallen 

: verld. Väl dig, men då behöfver du 
j allt jerat att höra om denne din bä-
! ste vän. Du behöfver höra att 
i han kommer med ny nåd för hvarje 
: nytt år, för hvarje dag. Till en och 
; hvar ljuder ännu ängelens ljutliga 
helsning: "Sé, jag bådar eder stor 
glädje", ja en glädje i^Gud. 
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lÅk massan, som frän Bpstsea af 
det höga b3r£ets sida, 

r®'ri undergräfd, sig rycker Iöa 
och b ir jar sakta skrida; 

«e-a utför hvassa kanter 
^I klippana kö^a branter 

i djupet störtar ned 

Och, dei' hon föll orörlig så, 
blir qvar i slutna kretsen. 

Och aldrig under seklers lopp 
till solbegiunsta spetsen 

Å nyo uppåt drager, 
em högre kraft ej tager . 

till höjden honne med; 

Så efter syndafallet ock 
låg krossad t Adams alägte 

•Ht frän den stund i djupet imd 
det Herreiis:ande etriickfce. 

IJr fallets djupa klyfta 
aitt stolta hufvud lyfta 

dst .ej lormädde se'®. 

So ibland veritlens barn då var, " 
som kunde hoppas ekoning, 

Och till den helige gå fram ^ 
och bedja:"Nåd,försoningl", 

''förnyande förbundet, 
och frälsa rofvet, bundet 

fcafgrundsdjupet re'n? 

Se, oss i day fir födt ettJbarn, ^ 
en son ?;r nu oas gifven: 

•tff runden darrar vid hans vink," 
dess skräck han nu är blifven. " 

Han monskan räcker handen; 
en högre lyftning anden, 

lår af hans helga ord. 

-Pä Zions ljufva höjder nu 
det springer fram en källa; 

till jemmerdaln, välsignanda, 
sitt lopp des3 vågor ställa; 

«t honung drypa träden, 
ven, törnfri vaggar säden, 

af rosor pryda vår jord. 

0 son, du, som af evighet 
den evige sig födde, 

tiyom Bade dig bland seklerna: 
"I mig du föddes, dödde?" 

.Du är. Ej stjorneringen 
llig rymmer: den och tingen 

ditt ord ju skapat har! 

Och du förnedrat dig så djupt 
en menskokropp att bära! 

Fanns väl hos menniskan ett^odt, 
förtjent af sådan ära? 

Pörloisning så hon finner, 
Försonarn seger vinner; 

hans nåd oändlig var. 

XxLag är födder Frälsaren, 
lör Betlehem bebådad, 

m nu den huida jungfrun giok, 
för alla hög*..t benådad. 

Der, som det står i sången, 
åfcon nu för första gången 

aån son i famnen alöt. 

t torftig lindalnavept ra*n 
sin son nu modern hade 

*eti i den låga krubbans famn 
så sakta honom lade. 

Knäböjande så noder, 
len Gud hon g-lad tillbeder, 

•om öppnat hennes BkOt. 

' Sa engeln ifrån himmelao, 
eom sådant budskap förda, 

^jför de store visar sig, 
ej de hans helsning hörde. 

RU herdar må han lända, 
ii världen icke käada, 

och framstår så i ljua. 

lEHug honom då i dunkel natt 
ett haf af ljus sig tedde, 

tusen himmelska en här 
sig skimrande utbredde, 

4,JLra", så ljödo orden, 
Gud och frid "på jorden 
liksom i .Fodrens hasl" 

3%, glftdtigt hymner sjungande, 
de upp till himlen drogo; 

lÄand brutna moln försvinnande, 
do helga ljud bortdogo, 

mm fromma h jer tan rörda. 
mera något hörde h 
den trogna menig^ie^ .J 

JtlA söka upp det firma t jell 
nu skynda de sig glade, i 

fioh finna det och skåda der 
hvad eogelen dem aadat 

ftf stjeraorä glans begjuten, " 
1 låga hyddan sluten, i- ) \ 
„ nu himlens konung gHÉlk 

Sof, hulda barn! O, gråt ej mer, 
sof, himlabarn, nu stilla! 

Ej vågar vcrldens storm sig fram 
4ill hufvudet, det lilla, 

•an ntt för dig i tiden, 
lik springaren i striden, 

att skynda iort sitt loppl 

Sof, himlabarn! Ej folken än, 
ho, sonr nu föddes, veta; 

det stundar dock en dag, då da 
de dina skola heta, 

då uti krubbans sköte 
do finna sig till möte 

sin konung, verldons b opp! 

. P. R Tersmeden. 

^Se, jag bådar eder 
stor glädje". 

Lok. 2:10, 

' Så sade ängelen till 
herdarné i Bethlehema-
äng den på den fursta jul--
mdrgonöi. ^ 

Länge hade denna 
morgou^ nya testament 
tets morgon, väntats af 
de fromma i gamla för
bundets tid. Mänga grup
per af fromma herdar ha-

(teiång± Jöre .denna morgon liksom 
desse herdars väntat i den stilla mor-
gonväkten efter samma ljufva frids-
helsning. Men de hade alla fått nöja 
sig med blotta löftet, de hade sett det 
framföråt och talat om Kristus. 

Det säges att det vid denna tid 
.gick likasom en aning genom folken, 
att verldsfrälsaren snart skulle kom
ma Men det var blott en aning. 
Till någon egentlig klarhet om att 
tiden bestämdt var inne hade ingen 
kommit, så att, ehuru de väntade 
Herren, blefvo de häpne, när de fin-
go höra, att han var kommen. Oro 
och ofrid har varit mensklighetens 
hårda lott allt sedan synden intog 
henne och befläckade heunes samve
te. Oro och ofrid intog också dessa 
herdar, när den himmelske budbära
ren tedde sig för dem. De blefvo 
storligen förfärade. Då ropade änge
len tLl dem: "Våren icke förfärade! 
Se, jag bådar eder stor glädje, hvil-
ken allt folk vederfaras skalL" 

Mensklighetens långa natt var nu 
nära sitt slut, och de första strålar-
ne af nya testamentets härliga dag 
började bryta fram öfver den natt
svarta väntetidens himmel. Det 
folket som i mörkret vandrade skulle 
se ett stort ljus, som skulle uppgå 
öfver dem för att upplysa dem om 
rågen till det förgätna paradiset, 
menniskans urhem, dit själen alltid 
skall längta och först der finna full
komlig ro. 

Denna ängelens fridsfa3elal^jn.^ gäld8 
hela det i mörker vandrande fridlösa 
slägtet. Den gälda äfven oss. Äf-
ven vi béhöfva denna fridshelsning, 
denna glädjehelsning, ty huru vilja 
icke ofrid och sorg intaga våra hjer-
ian mången gång? ^Tili och med den 
1 veridens vimmel varande behöfver 
böra att det gifves en annan glädje 
&n veridens, en glädje som skall ve
derfaras alla folk, ifall de emottaga 
honom som G-ud såndt till deras 
frälsning. j 

Anledningen till denna giädje var, 
såsom ängelen säger: att "i dag är 
eder född Frälsaren, som är Kristus, 
Herren, i Davids stad". Detta är 
ett evigt glädjeämne, det har samma 
^verkan öfver folken nu, som det ha
de då det först förkunnades på jorden. 
.Det kommer hjertats strängar att 
vibrera såsom intet annat. Det gif-
iver kraft att öfvervinaa synder, mod 
jatt uthärda hvad som helst, frimo-
<dighet att dö och konsten att dö 
olyckligt. Det gifver villighet att 
uppoffra tid, krafter och medel, så 
'att andra må få del af samma saliga 
glädje och fridshelsning. Missionen 
i alla länder bär härom vittne. 

Nu blott några ord till dig, värde 

"Kån dig sjelf." 

Ett uns preventiv- medel Sr vurdt 
ett pund i kuferituj. 

Dessa tvenne motton haf va varit 
en* lifsuppgift och ledare af Dr. 
Harman, President af Surgical Ho
tel. Han har 6krifv»t mera än nå
gon annan nu lefvande läkare om 
sättet att skydda sig mot sjuklig-
"het. Han säger -alt den farligaste 
tiden under året är december månad. 
I denna månad inbryter den kallasto 
liden. Förkylning, hosta, inflamma
tion i struprören och heshet äro alla 
åkommor, som lägga grunden till 
kronisk katarr eller lungsot, och in
träffa under denna årstid mera än 
andra sjukdomar. Tusentals perso
ner få sin helsa nedbruten och in
sjukna samt sluta sitt lif under den
na månad. 

Dr. Hartmsn har en lifsläng erfa
renhet med Pe-ru-na^som preven
tivmedel mot nämda åkommor. Han 
har icke ensamt ordinerat det för tu
sentals personer, utan. ljär det varit 
hans säkraste skyddsmedel under 
hans många och långa resor éom hån 
företagit som läkare. En flaska,rätt 
använd inom familjen under denna 
årstid skall vara at oskattbart vär
de. Pe-ru-na botar katarr, botar 
förkylning, botar hosta, botar la 
grippe och botar-alla sjukdomar här
ledande sig från åkommor i luftor
ganen, hufvudet, strupen, lungorna, 
magen, njurarne och. afföringskaj 
nålen. 

Dr. Hartmäns sériasta arbete öfver 
katarr och vintérsjukdomar sändes 
fritt under en kort- tid af The Pe-ru-
na Drug Manufacturing Company, 
Columbus, Ohio. w ,r> 

Insamlingen. 

Sedan senaste redovisningen haf va 
koliekter inkommit från följande för
samlingar. 

Emaus, Kittson co., $7.50, Norunga, 
S10.75,Blooming Prairie $6.55, Triumph 
$2.40, Säbylund $6.22, Providence Val
ley $10.15, Salems, 81, Cloud, $5.00, 
Cannon Falls $8.00, Strömbäck $6.00, 
Winthrop 811.00, W<$st Svaadahl $11.61, 
Littlo Cottonwood $10.55, Nathanaels, 
S. D., $5.00, Zions, Mpls., $2 00, Eliza
beth, Otter Tail co., -$6.70, Afton $2.43, 
Bethosda, Polk oa, Wis$9.82, Chri
stina Lake $11.89, Evansville $5.40, Gö
talund, Otter Tail ooM #4.46, Little 
Plum $1.70. 

Fa vi hoppas att de, som ^ ännu icke 
insändt sin skärf, snart skola göra det? 
Vi vilja icke garna tro att någon vill 
undandraga sig en så ringa uppoffring 
äfven om tiderna äro svåra och intres
sot ringa. Vi kunna emellertid endast 
bed j^ tro och hoppas. Kommer något 
så glädjas vi der&t, kommer intet» så 
fä vi vara nöjda och glada ändå; men 
att en allmän inrättning icke kan lef va 
och verka utan underhäll, det begriper 
en hvar. Vill man emellertid döda 
dessa inrättningar, så är nog metoden 
att svälta Ib jel dem Uka bra ooh säker 
som någon annan. Vi tro dock, att 
vår skola har många vänner, som ger-
na vilja se den lefva och trifvas och 
som äfven äro villige att räcka den en 
hjelps am hand i nödens stund. Måtte 
dessa vänners antal alltjemt ökas och 
må skolan också kunna göra sig för
tjent al deras understöd och välviljai 

Gud välsigne allt god t verk! 
J. 8. Carlsofii 

KLUBBPRIf! 

Augustana och MlnneÉOla Stals 
Tidning erhållas efter klubbpris under 

1896 för 82.65. Minnesota Stats Tid
ning och Farm, Stock & Home kosta 

för 1896 fl. 75, Minnesota, Stats Tid

ning och Ungdoms-Vännen $8.00 

sand; Minnesota Stals Tidning ceh 

St. Paul Weekly Dispatch $1.00. 

Rekvisitionerna åtföljda af kontant In-
hfttyriplflf» hfir rlanriq «IT 

« .-ty. 

t Valuable Suggestions for 

'CHRISTMAS fill 
What to Bay, Where to Buy It, Easily Answered fey Visiting öar Jewelry Dept. 

The same Goods your Jewelers handle. Every item guaranteed. These engravings arjö only 
representations; all articles are full standard sizes. 
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Steplinjr Silver Knivos 
(925 flue), two styles, 
bpecial, 

42 Cents. 

{QgnSee This. 

Umbre'Ia Clasp, spae© 
for euffravinsf. 
Sjiecial price 15c 

oVVV 

-jjBFl Sea This. ÉW 

Genuiao Coin Silver Thim-
bles. Jewelers gret 75 cents 
for these. Yonr choice of 
either de3ig-u, *'' 

29 Cents. 

m~9e 0 T his, ; 

Ir£'... v -•• 4~S-
\AiW 

|^"fc>eo jTliis. 
Baby Pin Set, real gold front., 

nicely engraved: worth 
Yoa can have them at ' 

48c Set 

GEhéee thUf. 

gee This. 
Quadruple Silrer Plated 

Perfume Atomizer, silk-eov-
ered bulb; actually worth 
S3.50. We say 

SI.98. 
See This. 

TIib great bargain at 
Saturday's Sale — 5.000 
Brooch Fins, new designs; 
worth up to §3.00. Choice 

63 Cents. 

iW äee Tiiis 

SterlTnjj SflTOr'rTnrnTle or 
Embroi<1ery Scissors best steel WttdJSi 
worth We sar 

$1.48, 

Rolled GoW-Plated Gent's Watch 
Chain, jpnarautacd the bsst in the world 
for the price. 98c each. 

Sterhni? Silver Hat -Jifarkers. 
nAtout fastauinjf. While we 
have them, ~ 

25c Each. 
62T^ec Tiu«;: 
A Tbrec-?iecfc^ 

Mninntire Sot. 
KenliJuo SlcrJuiif > 
biivor lirtnUlofi. 
rut uu on a lieRt--
cnril, tied With 
ribbon; • w o r t h 
£1.5 '. We say 
hnit price. 

3 
"3 
3' 

'3 

3 
3 

E^TSee TUis. 
t'eth 1'bomaa 

— (speaks for 
Itself] 8-<1ay Ad-
anisnltno Clock, 
alljiew imurove-
iceiKs ur> tvliii 
it; u-crtli 510-Ui. 
We eay 

$4.79. 

75 Cents. 

pFT'Se^ tbis 
Gontlemea's 
»olid Gold 
IniiiHl Ki'.ic, 
raised i:»i-
tlRl; js.wcl-
f rs' ' price. 
fy.OO. Any 
ir.irtal. Spe
cial price, 

$2.63. 

ilb' 

3^ 

r' -

•i'-i '1 .5 

"ti 

^J3ee This. 
Silver-Piatcd Bat

ter Knife and S'ig*r 
Shell in Kili-lijied 
box; two piece* 
complete, 

25 Cents. 

^SSeeThia. , , 
Motlier of Pearl 

Opera Glasses, Actaro-
natic lenses; worth 
15.00, Wc say 

$2.98. 

«£3Se8 This. 
Gent's Sllrer-Mated 

-wonstrifbe Comb, 
fancy- pauern, 

iuach. 

19 Cents. 

£^-S-e 
"litis 

Lradies' 
Solid Gold 
Ring's, 25 styles, at 

98 Cents. 
See This. Silver-Plated Cal

endar, 2$ cents. 

£3§?*°5eo Tliis. 
Solid Gold Pen, Pearl Handle, 

eacli in a case. Price for 
outfit OJXr 

See This. 
AetuHlTy wortTi 

#10.00. LatJv'sOpan 
Face Watcb,Roi led 
Plate Cast', decor
ated «lial, jrold 
hmuls; it's a Utile 
beaaty, 

$4.98. 

See This. 
"Other FeMnw'a 

price, 25c. bilver-
P l a t e d  C h e r u b  
Mirror. You caa 
liavd all you used 
at 

IS Gents. 

mw$ 

EBSeeTtila. 
Don't dsiai, but birr to

morrow. bturliiigr Silver. 
Foidinu Comb, file or 

book. Yourdioioc, £3e. 

^iiiiiuiuuuuiiiHusuiHuainiiuuiiUiUiuiiuuiuiiiiuuuii)iniuuimiiiuuiuiiuiuui!uuiimnuiim 
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Lampor, Porslin 
och Glasvaror Twentieth Avenue North 

MINNEAPOLIS. MINN. 
samt ett stort urval af 

SiJfvmpläl erode {(n i f var. 

Gafflar, 
Skedar 

(Nät en raäng andra. 

HUSGERADSARTIKLAR 
till lägrepiaser ån aimoist&des Jxos.... 

Utbjuder liela sitt fallständiga la;er af Herr- o2h Danrskodon, 
*41 hoJft pri* Hela lasret mäste slutförsäjjas UU Uea l^sta Jaauari 
1898. Passa au pä och köp odra 

iöl 
ANDERSON & JOHNSON, 

946 Payne Ave., St. Paul. 
medan ni -kan £a dem till edra egna priser. 

Detta Hr en véttcliq Slutförsäljning. Allting måtte gå, 
#w» «m det skall slumpas bort. 

J. L. LUNDAHL, 
234 TWENTIETH AVE. TS. 

MINNEAPOLIS, MlNN f c  
På Lutheran Angnstana Book Concerns SSriae har bland aunat-at 

kommit; 

Ä 
FÖR 

SKOTTÅRET 1890. 
S O O r i B L A N O I  EOB1SONT. 

Prts. häftad 10 cent 
. . . . . .mjaklklotb., interfolierad 8? cent. 

8 *  p m f ö r  1 8 9 6  m e d f ö l j e r  h u a x j e  
denna Ainuinacx GRATIS. 

HOLTZERMANN!S 

HICAGO CTORB, ; }J a? j-*v* 

H 
417, 419 & 421 Gadar Avanas, MINNEAPOLIS, MINK. 

Utdrag ur KyrkoHandboL 
INKEHÅLLAltDS: 

uiflgsoggflstjen stco, 
HdgiBässogudstjSnston, nfir nattvar h81la% 
Nattvardsgång utan hC^mäBsofndstj&ns^ 
Aftonsång eller tillfällig gudstjänst» 
Liten 1 au, • 
Musikbilagan till kyrkoboken. 

:s.r i. n.jL- 1. 
Under inne varan da »egka-jerBjudfi vi specieitlSfa priser iaom.txrar|e I3llka 

l>artemeot, och aiif^a Mroe4au ,n&&ra;Öl exempel: 

PELSVERK. -TdimiH 
26 liua Astrakan-kappor,, jr*» 

terst smakfulla och billiga 
efter $55 a 8€5, ert val UU 

KAPPOR. 
Ett iint sortiment af Ham> 

och iiiek-kappor, ätets 
mod,värda upp till$15, 
speciclt pris endast.... 

$39 

$1.50 
H&ftftd med omslag, nettot 
lex. 10c,, S5ex* $1.25,' fuMritt. 

Priset å derma pdmjlett år satt så lågt som möjligt för att iständ-
satfa församlingarna Alt inköpa ett Jiertal ex. titt gratisutdelning blaiiä 
kyrkobesökare. • 

KORSBANERET. 
Kristlig Kalender for 1896* — Illustrerad. 
- ISfuttoxide årg&aKea. redig-erad af dr JE. KOBEZJETJ#. 

Pris...... klotband60 cent. 
m ,rfw.«*«.-.JUotba&d med guldsnitt 7& cent. 

Vi haf Ta intagit ett större parti Ga-
Immterlvar&r och Julltyrt som säljas 
till ovanligt billiga priser. 

SKODON. .• - v— 
Flick- oca Biu'u-gaload»r*%iÉDft'>:';^iif "Si'-

lekar frän 3 till 6, vanligt pris T Qiv 
. 89c, specielt pris endast..... V 

Onm-galosclier, i alia stcrle- _ 
Jbar, vanligt pris 50c., sped-
elt pris ondast ^ 

HUSGERÅDSSAKER, 

— KoihLnkar Ull. liai|t — 
25c Kolbinkar, specielt 12c 
89c Koihinkar, specielt.......... jMc 
fl5c Kolhinkar, specielt... . . . ......; ISC' 

Dr, Karl Blander, 
Svensk Tandläkare. 

Kontor: 801—303 Washington B, 
- (Tsnstrum Block.) 

. IftHNEAPOUS, : Mil^N. 

LirrjiEBBM 1PP BOOK coral, 
Filial: 213 £. 7th B. 

ST. PAUL, MTTTF. 
HOC K ISLAND, 

ILLINOIS. 

Srfistlu Iititherskft Xyrko-Brand» 
fltods-Bolaget 

1 Burlloyton. Iowa, kontrolloradt af lova» 
konfevenset!.är det blliig-a-sto af alla försäk-
rln^Åtiola#. Under on sex-ftrlg1 tillvaro har 
dete.) boliöff.tnfordrnmorftn on InbotalnSng 
fr&n liktieogame, trots ätskilliffa slcadeer-
s&ttning-ar uibetulfca. Uöifsta försäkring 
so rn bo vilja» på on egendom Är $3,000. Pasto* 
r«r ocli försarniiiiffar Inbespiira ruyoket g»-
non att försÄkra sårlll lösöro gom fast efon-
doni i detta bolag, Vldaro>puplysnlng*-
meddela Hi 

Pastor LUDVIG HOLMEN, president!, 
. Oox. Smith & Adams Strs..BurUngtea,$0we. 

JL. J. Hy A NftQIi- Bnfe »tjrawi. 

Dr. E. M. Lundholm 
Legitimerad läkare och Mrurg 

från 3TOCKHOLM. , -

KralHggr Block { 
MottaKti; ng« t Ld: lft—12 f. m., 3—4 c. m,*^ 

7—8 e. m .... Söndagar 9—10 t m. 
Bostad: 320 K Sthst., ST. FA UX» 

Telefon: 664-2. 

OLOF S0HLB£R0j P.'. ^ 
Läkare och Ktrurg* y> * 

Konton 329 E. 7th Street, 
f i^n 11 f .  m.  t i l l  4  e .  m.  

~ Bostad: 67? Bims B 
•s&jeämsk — 
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