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Pe^ egentliga julstöfeet ffiéd slag t,' 
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icke liingre peppar, kardemumma 
ocb humla hvart mati vänder sig. 

" öfverallt ör rent, uppröjdt ocb 
putsadt. Väggarne Uro hvitlimma-

. de l både kamrar och dagligstuga; 
jernkaminen i den sednare, prydd 
med "kantreliefer", föreställande 

- Adam och Eva i paradiset, är b!an-
kad med "iséufärg", och pottugnen 
(det fiös nemligeu en sådan i en af 
kamrame) ftr tvättad från ofyati sä 
långt han räcker. Golf ven äro "dunk-
ta" samt derefter väl rensopade, 
finsandade och beströdda med fin-
backadt enris. 1 den "finaste" kam
maren, der möblerna äro polerade, 
är golf ve t skurad t. Fönster na ttro 
klara, men man bar icke satt upp 
några gardiner af det skäl, att man 
icke brukar sådana: "det fastnar 
bara dam i dem"; jalusier har man 
dock, ty da äro nödvändiga. Det 
lider mot qvällen, dot vill här säga 
julafton. Köksdörren åt gärdssidan 
får dä icke vara stängd många mi
nuter i sender. Det må komma 
hvem som. vill:,alla skola trakteras; 
ingen skall "bära bort julen", innan 

t hon väl bar begynt. 
O, du gamla vackra sedl;...Nu 

/år hvem som vill bära bort både ju
len och välsignelsen,... 

De blankskurade kopparkärlen 
ligga i ordning på kökshyllorna; en 
simpel, men ren duk betäcker köks
bordet,och på den ligger en stor hög 

> af brödkakor och bredvid dem ét&r 
en-träkauna med Öl. 
. Iden fejade och nedomkring hvlt-

.Iiojmade spiseln sitter mormor på 
en hög träp^ll.. Hon har bundit ett 
kläde för näsa och mun och håller i 
knäet en stor rund träskål, med 
h vilken hon rör och ror oupphörligt. 

f För den, som icköf vet hvad hon gör, 
" ser det ut som om hon vore syssel-

satt med någon slags trolldomsutöf-
« ning, men vi véta bättre besked; 
, mormor maler senap, hemmavuxen 
r senap; sådan bar hon i träskålen. 

Under det hon ror, svänger en ka
nonkula rundtomlcring i den med öl 
eller dricka ofta påspädda senapen, 
tills han blifver simmig som en olja. 
Kokningen eller sjelfva tillagningen 

' tillgår sedermera på det viset,att en 
panna med smör eller flott sättes på 
elden, och när detta kokar, iröres 

* sked efter sked af den malna sena
pen, tills man får såsen så tjock, 
man vill hafva den. För den från 
senapen uppstigande starka luktens 
skull band mormor för sina ande-
drägts- och luktorganer, liksom det 

. är af samma orsak bon tagit plats i 
den öppna spiseln. [ r. 

Köksdörren får, som sagd t var, 
icke vara stängd länge i sender. 
Hvad många haf va ärende till huset 
i denna qväll, och det besynnerliga
ste är, att nyin kan gissa sig till, 
\ivad de vilja! 

Der haf va vi nu "Barfota-Jeppa", 
•ä kallad, emedan han går utan 
Btrumpor, utan afseende på årsti
den; han är en karakteristisk per
sonlighet, Barfota-Jeppa, så tiggare 

: han är. Han har sina egna tycken 
och åsigter. Bland annat påstår han, 

» att en menniska lika gerna kan vara 
utan strumpor och skor, som begag
na sådana: "det beror bara på, hur 
en vänjer sig." " 

"Men du'har ju frusit begge stor
tårna af dig, Jeppa!" 

"Det har jag, men det &r ookså in-
te tåfrna en går på." 

Det fans ingen ordnad fattigvård, 
ännu mindre några fattiggårdar på 
den tiden. Hvarje socken hade nem-
ligen en så kallad fattigstuga, men 
då man fick "gå omkring", utan att 
någon "tog en", föredrogo de flesta 
detta, i stäHet för att "ty sig dit"; 

.. ty i fattigstugan lefde man tillsam
mans under daglig gråt och tanda
gnisslan. Der var, såsom det st&r 1 
psalmen, 
i», "den ene på" allt vis 

- den andres plågoris", 

&TTt af det skäl, att det på den tiden, 
1 såsom vi redan nämnt, fans en smu

la individualitet till och med hos fat-
~ Vighjonen. Civilisationens nivelle-

ringsmaskin hade ännu icke utplå
nat den.. .7 " 

Men vi måste ju afTärda Barfota-
Jeppa, "sota vi~lemnade innanför 
köksdörren. 

"En lyckosam jul, helsa och väl
signelse och, allt, de t, som kärt är," 

-iiuskac han. 
"Tack, Jeppa, dig detsamma," 

£var§r den, som är helsningen när-
Äiast, och går så, oller beder någon 
-annan gä, efter en kaka i högen.. 

"Der har du en julkakal" 
"Tack, heder och tack l" 
"Du skall väl ha' en drick öl med." 

Kannan räcktes honom. 
"Tack för godt ölf Det käns ända 

ned i tåstumparnel" ' • 
"Drick én gång till! Jul är bara 

- en gång om året." 
"Gud vätsignel" 
Jeppa tackar ännu en gått# och så 

»loppar ban brödkakan i påsen, upp
repar sitt "lyckosam juli" och går 
vidare. * Efter honom kommer "Äg-
ga-Karna'T, en qvinna af ungefär 
samma lefuadsställuing som Jeppa, 

" fast hon har tårna i behåll och bor i 
-fattigstugan. Vid hennes binamn 
häftar för öfrigt ingen vanära. Hon 
har i många år gått och sålt ägg åt 
dem, som haft några att sälja} deraf 
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heter hon "Ågga-Karna" $111 dödda* 
göt*. ' ' , • 

"K:i god jul, lycka ocb välsignel
se och a1 It clptj k&l't ^ri" halsar" 
hon alldeles som sin föregångare, 

detsamma, Karual" ? 
Man tager en brödkaka och lägger 

den i hennes utsträckta förklftdeT 
"Har ni ingen pås*»$" " 
"Heder ocli "lack! l^Tej, jag ville 

inte låta 4de andra' förstå, att jag 
gicjr. Det lilla, en får, är alltid ^ör-
trutet," och nu börjar Ägga-Karna 
en redogörelse för de senaste dagar
nes tilldragelser 1 fattigstugan.. 
"Krycke-Per" och "Fula-Nviia" (fåg-
la-Nilla) hafva hållit på att äta lef-
vandes upp alla de andra. 

"Det är led t med den osämjan 
mellan gammalt folk. Tag kannan 
och drick, Karna 1" JBet är mormor 
som talar. 

"Tack för rart öl! Ja, det är led t, 
men det blir aldrig bättre, så länge 
de äro leda allihopa.. 

"Nej, det år just saken. Om bara 
en blefve bättre, så skulle kanske de 
andra också gona sig. Drick en gång 
till, om du törstarl" 

Ja, hou törstar visst. Sådant 
humlestarkt öl får en inte på många 
ställen. Hon dricker sig otörstig, 
tackar, välsignar och går, för att ai* 
lösas af en annan. * x 

Nu är det en gammal man, som 
kommer. Han är klädd i mycket 
lappade byxor och en tunn randig 
lipnerock. Det är dock blott i hvar 
dagslag, han förekommer i den ko
stymen; sön- och helgdagar bär han 
en blå rock, något skiftande genom 
tidens inverkan, och på bröstet én 
silfvermedalj i. grönt band. Gubben 
"fryser aldrig", hur blå han än mån
de vara om händerna. Han har va
rit med der det gick hetare till, än 
vid den mest upphettade köksspis, 
ty han har varit "iandtvärnist i lifs-
tiden". Han tjente som dräng bos 
en frälsebonde ocb blef utlottad. Nu 
är han sötare i de mera yälmåendo 
busep, i de andra sotar b vem som 
helst, och sä är "han qvastbindare 
dessemellan. ~Få~ det sättet håller 
han rent både öfver och under, ocb 
mer kan rimligtvis ingen begä
ra af sjuttioåringen. Nu har han 
också med sig ett par dugtiga qva-
star, presen ter förstås.... Han har 
varit mera med i verlden, än folk 
allmänhet, och har lefnadsvett der
efter, det vill säga: han uttrycker 
sig på annat sätt än "Ägga-Karna 
och "Barfota-Jeppa". 

Först helsar han pa mllitärtskt 
vis och skyldrar med, q vas ten. Äf-
ven den kan ju, om det gäller, an
vändas både som försvars- ocb an
fallsvapen, och blefve det fråga om, 
hvem som gjort största lyckan här i 
verlden, Bvärdet eller qvasten, sä 
torde svaret utfalla till den sedna-
res fördel. - . v ' ; 

"God afton »cb ven ^äd|efull jul
helg likaledes!" - " ̂  

"Tack, Rapp! Honom detsamma." 
"Jag tog med mig ett par qvastar 

om det behagas. Jag tänkte som 
så, hur rent det änjsopas före julaf
ton, så behöfver det ändå sopas om 
juledag." • v' 

"Jo-jo men. Kapp. Här bar ban 
en liten julkaka." 

"ödmjukast!" 
"Vänta, så får han en bit fläsk 

också." 
"Jag kan väl tro dét. Allraöd-

mju' kat! Jag tog allt en liten påse 
med mig. S:, jag har mina ställen." 

"Jo-jo inen. Drick Bapp,der står 
kannanl" 

"Tjenare! Si, de behöfva allt häl
la rent lite' hvar stans, gudskelof!" 

"Ja, och det är det, Bapp skall lef* 
va på. Hvar och en har sitt." 

"Bart öl. JTrrhar på, en har så. 
Den ena tiden i sitt lifklä'r en skott 
för kung och fosterland, den an^ra 
lefver en för att hålla rent om folk; 
hederligt är det ena som det an
dra." 

"Ja, det Är säkertl" 
"Verlden har alltid något att låta 

en göra, bara en inte sjelf lägger sig 
på latsidan. Skål ännu en gång!" 

"Tack. Se här är en fläskbit!" 
"ödmjukast! S& stort stycke per 

man bestod inte kronan under hela 
landtvämstiden." Han stoppar ner 
fläsket "Nå, man fick lefva ändå! 
Blef det för uselt, fick man dö, då 
som nu. ödmjukast och god fort
sättning på helgen!" 

Äfven Bapp aöägsnar sig. Omsi
der är den sista fattigkakan utlem-
nad.' :'U\rien-:går ie!;, 

Öfv'éif fättéu Itggér den ti vita snö
duken. Himlen har gömt alla jor
dens fläckar. Se, huru vindstilla 
furorna stå! Dö tyckas nästan hög
tidsstämda, liksom förnimma äfven 
de ekot af den sång, ljusets englar 
första julaftonen sjöngo öfver äng-
derna i Bethlehem: "Ära vare Gudi 
höjden, frid p& jorden, &t menni-
skorna en god vilja!" I kyrkan rin-
ges det så kallad "Mariaklocka" —-
ja, högtiden går in! Ljuden bäras 
gällt genom den stilla rymden. "I 
Jesu namn" hviska de gamla o:h 
knäppa ihop händerna. De unga 
följa exemplet. Da af husets hjon, 
som icke äro med om tillagandet af 
qvällsmaten infinna sig redan, ren-
tvagna och uppsnyggade, i stugan. 
Far har hem förlofvat sina dags ver-
kare och kommer in. Han är en äk
ta odalman af den gamla, tyvärr 
snart utgångna stammen. "God jul, 
allesamman 1" önskar han, ty han 
bar ju icke varit inne, sedan julen 
gick in, ocb så slår han sig ner på 
den hvitmåladö soffan under för.ster-
na. Familjens yngsta noedlemmar 

tränga sig p4bo|iprm "Far, gunga 
mej", "nej, gunga *aej", ropas det. 
—"Åhneinl skofp ittB® stilla Bli.,..-
Det är juiafto^f" ^ - a ^ . 

Nu flyttas desWa slagbordets 
framför soffan. Begge iilaffarne sias 
upp. J qvåll skola alla aitta Jill bords 
.. ..defe är ju julafton! Ungdomen I 
i/dr till bords annar-B.T.. Endast 
gammalt folk sitter... .Far nedtager 
från hyllan farfars fars eller morfars 
fars bfbel och sätter sig att se i den. 
Mor-, en literi förståndig, godlynt 
ocb gladlynt qyinha, tager fram äp-
len, riktiga lökäplen, och julnötter, 
de små se på: "O, sä rart!" VDet 
grannaste skall far ha' ".—"Nej, det 
skall mor ha' 

"Det skall mormor ha'," förklarar 
mor vänligt, men bestämdt. 

En glänsande hvit duk, hemma-
väfd och af hemmaspunnet garn, 
bredes på bordet — det är döttrar
na, som duka. Hvita porslinstallri
kar ställas omkring, ocb det grant 
upptornade "smörkaret" och det 
qvarnsiktade brödet midt på bordet, 
derefter inbäres ett stort fat, på 
hvilket ligger ett kokt svinhufvud, 
med olika slags korf omkring. I 
fläsket är skuret ett kors — bruket 
af en qvarlefva sedan den katolska 
tiden. — Så kommer den hvita lut
fisken med sin doftande sås och sist 
i ett par hvita tennfat den "kanelä-
de", i bara mjölk kokade, bohvete-
gröten.,.. Julljusen tändas, ett 
för mor och ett för far. Fiäkta icke 
på dem! De skola brinna ner allde
les af sig sjelfva. Den, b vilkens 
ljus först brinner ner, skall först 
aflida. 

Maten är inne, till ocb 91 ed "klen-
äten", ifall någon orkar så långt. 
Allt husfolket samlas kring bordet. 
Bordsbönerna, tre till antalet, läsas 
högt af någon af do unga: alla läsa 
efter. Fadern börjar måltiden och 
de öfriga taga vid i tur och ordning. 
På fisken drickas skålar i hem brygd t 
öl ur den gamla familjbägaren. All
tid är det far som börjar. "Detta 
skall vara höga öfverhetens skål, 
våra själasörjares skäl, goda vän
ners och slägtingars skål, min svär
mors skäl, min qvinnas (hustrus) 
och mina barns skäl, våra tjenares! 
Skål på detsamma!'' Derefter kom
mer turen till mor, som icke "skå
lar" sä länge och som helt enkelt sä
ger: "skål allesamman, Gud ̂ välsig
ne ederl" o. s. v. 

Efter skålarna komma grötrim
men; hvar och en shall visserligen 
rimma för gröten, men vill han icke, 
slipper han. Efter första skeden 
säger far: 
Danna k röt är kokt i mjDlk,inte i vann, 
Skaffa mig likare, den som kanl 

Mor fortsätter: . 
Denna gröt är god till smak och hvit 

. till syn. 
Vi*mätacka Gud för bude mjölk och 

• ffryg. 
» •sMormor Mippfcr; honrvilt io^e. > 

Äldsta dottern gifvei: modern ett 
kärleksfullt ögankast och säger i 
detsamma: 
Hvarheist mitt bröd jag äta får uppå 

Guds vida jord, 
Jag nog den hvita gröten mins på hem

mets julebord. 

Mors ögon skimra vid de orden. 
Efter måltiden utbäres maten, 

utom smöret, brödet och fläskfatet. 
Det kunde ju till äfventyrs inträffa, 
att någon ville hafva ännu en bit 
och — det är ju julafton!.... Så 
äter man äpplen och nötter, samta
lar, gissar gåtor, läser för sig sjelf i 
cägon bok eller gör hvad man beha
gar. Julklappar hafva ännu icke 
kommit i bruk, utom pä de större 
herrgårdarna, der de likvisst gifvas 
endast mellan familjens medlemmar. 
Julgran har man heller icke; man är 
nöjd och belåten allt detta förutan, 
man är uppfödd utan vana dervid, 
utan ringaste anspråk derpå. 

Julaftonen slutar med gemen
samt afsjungande af en julpsalm. 

• * 
• 

I by-kyrkan hölls ingen ottesång. 
De sjelfegande bönderna — rusthål-
larna — voro alltför få, för att kun
na "lysa upp" henne, och godsets 
patrohus ville icke; hon fick alltså 
vara mörk; men i grannsocknen, en 
mil derifrån, bestod församlingen af 
idel sjelfegande åbor och husmän, 
välbergadt folk allesamman. I deras 
kyrka var ottesäug, och dit färdades 
också "utsocknes folk", för att taga 
del i högtiden. _ 

Imponerande kändes det i san
ning att en julotta komma in i den 
gamla, rymliga, vackra, historiskt 
bekanta och klart upplysta kyrkan, 
när orgelns röst dånade under de 
mosslupna hvalfbågarna och en hög
tidsklädd och högtidsstämd menni-
skomassa på en gång uppstämde: 
"Var helsad, sköna morgonstund!" 

Huru vackert tog det sig icke ut, 
då folket ännu var klädt som folk, i 
sina provinsdrägter! Blotta åsynen 
af en sådan menniskohop ingaf 
stämning. Man bar talat så mycket 
om de "onaturliga" skånska "klu
tarna" (hufvudbonaderna); men låt 
vara, att de på somliga orter .hade 
en "vidunderlig fason", •— jag un
drar, om hattarna nu äro mindre 
vidunderligal — De voro dock på 
andra ställen utmärkt vackra, såsom 
t. éx. i det 8. k. Norra härad; de 
uppfylde ett ändamål^ som hattarna 
lemna ouppfyldt, att betäcka hufvu-
det, och slutligen, det vackraste af 
alltsammans: de voro alltid glänsan
de hvita; det hade något anslående, 
detta rena och skära, så ytligt det än 
var; det låg en smula men tag t det, 
om man så viU..»» 

Annandag jul p& morgonen k am
mo "Stalingsridarna". Större pa
rodi p'^ett "rytteri" har säkerligen 
ingen sett. Df påminde starkt öm 
Stenbocks "gedapågar", men voro 
likväl icke beväpnade. 

Så länge det var mörkt, företedde 
de §cdaj|t gj^pvarti 6taj»pande^ mu
sicerande pch sjungande massa, men 
när det ljusnade, fick man se en 
ryttare i stöflar, en annan i träskor, 
en i pels och lappade byxor, en an
nan i helgdagsdrägt; en ridande på 
en för tillfället lånad dragonhäst, en 
annan på en utkörd krake o. s. v. 
Meningen var,att staffans-sjungnin-
gen skulle vara undangjord före da
ger— och det syntes .verkligen på 
utrustningen.... 

Staffansvisan, som de afsjöngo, 
ackompanjerad af den medridande 
"klarinettisten", hade många ver-
sar, och i hvarje vers förekom upp
repade gånger Frälsarens namn. En 
tänkande dräng — det fans verkli
gen en och annan sådan — fann pä 
att utesluta det, emedan, som han 
sade. "det missbrukades, då det 
nämdes sä oupphörligt", och alla de 
andra tyckte, att han sade san t, 
bvarför de följde hans exempel. För
sta versen af visan lät så hiir: 
"Sankt Staffan han rider sina hästar 

till vanns, 
Vaka med oss julenatt! 
Då möter han pä vägen underlig en 

man, 
Vaka (Jesus) med oss alla!" 

* • :• 
* ' 

Men på. en tid af några ocb trettio 
år (uurmare fyrtio!),: hur har icke 
allt förändrats, äfven idet "konser
vativa" Skåne! Staffansridarna till
höra väl snart endast sagan. Inga 
tiggare komma mer "méd päsar och 
välsignelser; man bar fattiggårdar, 
der de fattiga hafva det sä bra, att 
ingen i verlden kan hafva det bätt
re, säga de, som n tan till äro. Alla 
bespisas lika; den som varit van att 
få sitt "kaffe med dopp" eller sin 
sk&l med välliug, får sill och potatis 
till frukost, lika väl som den, som 
aldrig har ätit annat: fattighjon som 
fattighjon! Skulle mot förmodan 
någon individulttet uppenbara sig 
hos ett eller annat af hjonen — så 
vet inan hvar man har föreståndaren I 

Ingen sötare går numera och tar 
upp julgåfvor; det vofe en chikan. 
Han hem tas med tåget. Godt sä 
länge han nöjer sig med att åka 
tredje klasseul 

Qvastar, ärliga björkqvastar, fås 
icke till skänks, knappt för pengar 
ibland, och ännu "svårare" är det 
att finna folk, som orkar med att 
handtera dem. 

Ingen är väl numera så enfaldig, 
att han går tili grannsocknen, för 
att få se ljus i kyrkan. Man reser 
stället till staden annandagen och 
ser på —^"Hin ondes bus". 

Nationaldrägterna och dé hvita 
hufvudbonaderna begagnas icke 

-jna*&r-jj- men t* hänöplse någon viH se 
dem, sä kanjiou begifva $Lg till ett 
etnografiskt museum." "Tåg afgä 
alla dagar". 

Hemmagjord senapssås brukas 
icke mer; den är befunnen för stark 
för det nuvarande slägtet, och tili-
lagningen är dessutom allt för be
svärlig. Mau köper ."fransk senap 
i burkar". 

Lutfisk fas blötad till salu, och 
bohvetegröten är allt för simpel och 
gammalmodig. Man skär inga kors 
i fläsket: vidskepelsen och vantron 
hafva måst vika, mycket annat 
också. 

"Maria*ringningen"är länge sedan 
bortlagd: pä mänga förmögnare stäl
len riuges det i stället med toddy-
glasen. -

Man läser inga bordsböner högt, 
utom i de tarfligare husen.... Man 
knäpper händerna och lyfter blic
ken. Skulle det behöfvas mer! 

Civilisationen har pä de omnjämda 
flydda åren åstadkommit stora för 
ändringar. Skåningen, som varit 
borta under tiden, känner knappt 
igen sin hembygd. Hvar är folket, 
ja, hvar i all verlden är sjelfva fol
ket?. . .. Är det en svensk bondhu
stru, den der madammen? Är det 
en svensk ungmö, den der utkiutade 
qvinnan? Är det en landtman, en 
hedervärd bonde, den der halfherr'n 
med mustascherna? 

"Vi äro meuniskor allihop", sva
rar någon. Nå, jag gratulerar! För 
resten ber jag om ursäkt för frågor
na! Det är så förskräckligt länge
sen jag var här. Jag har icke följt 
med förändringarna. Minnet af ju
len i ett sKåuslit hom för några och 
trettio år tillbaka trängde 8ig med 
oemotståndlig makt på mig, då jag 
kom inom hembygdens landamären. 
Jag känner nu med smärta, att jag 
icke är hemma här. — Men 
Hvarhalst min bana månde g& uppå 

Guds vida jord, 
Nog minns jag hemmets juleqvill och 

hemmets j^lebord. 
Jag mormor ser ooh far och mor oeh 

x syskonen jemv&l: 
Den taflan ligger ren ooh ljus 1 ramen 

af min själ! 

J!/, < \" 4 * -
«*• bp 

i M, 

•*! ' 

t#; 12 , 

J -
^ -

• -

"4$ 

Den sjuke mannen i öster 
eller vester, norr eller söder boköfver nn-
der tillfriskuingstlden nftgot att med lif 
och kraft fylla millioner af fina, uttömda 
jiervqentra, Det er Just hvad 

Dr. Miles' "Nerve Tonie" 
gjör. Den ttåägsnar slukdoma-kvarlef-
vorna och ingjuter nytt lit i liiaorganeraa 
genom att gifva näring åt dea uttäraa celi-
Väfnaden öfver allt l kroppen. Säljes & 
apoteken under garånti, att första flaskan 
hjälper, eller fås p&nningarna tillbal». 
Bok om tiérvernå och hjärtat gratis, 
pkrif till Drt l^les Medical Cp„ Äärt, 

Brolies' likemedel 

.nmn 

FORLORAD ROST 
J följd af akut Bronchitis 

fttenrunnen medelst — 

Cherry 
Pectoral AYERS 

En prosts erfarenhet. 

"För tre månader sedan ådrog jag mig 
en svRr förkylning, »om öfvergick tlllakut 
bronchitis. Jag öfverlemnade mig åt me
dicinsk behandling, men kunde icke för
märka någon furbättring efter två mSna-
ners tid. Jag hade mycket svårt för att 
utöfva min verksamhet ?om predikant, 
ost*, feetiataide mig för att försöka Ayer*s 

"»Mi 

L ,J 

M. 

Cherry Pectoral. Första fläckan beredde 
mi.< mycken lindring; den andra, soin jag 
nu häller på med, har nästau återställt 
mig fr3n alla obehagliga symptom, och jag 
ar förvissad om, att en eller två flaskor till 
skola medföra fullkomlig b >t. Till alla 
pastorer, som besväras af halsåkommor, 
rekommenderar ja-4 AyeiJs Cherry Pecto
ral. E. M. BKA.WI.KV. D. D., Dist. Se
cretary Am. Bapt. Publication Society, 
Petersburg, Virginia. 

flYER'S QHERRY pEGTORAL 
Guldmedalj vid Veridsutxtälhavgen. 

AYER'S öfvertraffar alla andra 
slags Sarsaparilla. 

BROTHERS 
Svenska 

TM- och Kaffehaiuh!, 

Cor. 7th ocli Rosalie! Strs. 
Pålitligaste specerifirma 

i St. Paul. 

- StOrsta. lager af åkta K K K Fetsill. di
rekt Importerad 'från Norge, till 'dagens 
lägsta priser. 

Äkta K K K FetsiU. 12 Ib för.-
$1.00. 

Svenhka Lingon, pr gallon 
40 cents. -

Imp. AnJovis, pr lb v 

; IO cents. . . / 
-;L"^wekjiiAnjovif, pr buzk -f .. . 

*V 25 cents. . ^ 
9 gallon pnil birup för 

45 cents. 
15 lb pail Jelly för > 

45 cents. 
Saltad Ål, pr ib, 

121 cents. 
Godt Mjöl, pr. Räck • < 

$1.50. i 
B&staBågmjOI. pr. säck, e 

$1.50. 
Godt Java och Mocka kaffe, pc lbu 

29 cents. 
Bästa Java och Mocka kaffe, 31bs för 

$1.00. 
50c. Grönt Jap. Tlié, pr. llx 

25 cents. 
"Bloms Be t" Mjöl. pr. sisi 

$1.90. 
Goda Risgryn pr Ib 

5 cents. 
Fifiskkert 3 Ib. för25c 
Lutad Stockfisk, pr lb 6c 
Prima Lutfisk, pr lb...........10c 
Torkade Fikon, pr ib.... .....10c 
Nya California Sviskon, pr lb.lV. .... 5c 
Bästa Ostron, pr quart........ ......40c 
Maple Sirup, pr X gal flaska ........25c 
Prima Kåstårkelse, pr lb........ •.. 5e 
Citronskal, pr ib. .............15c 
Russin pr lb..'.;.. 9c 
Fina Peaches, t lb burk....... t...... 13c 
Nyrökad skinka, pr ib 12K 
Lundins EnbRrssirup, pr flaska.......18c 
Lundins Enbärsdricka pr % flaska.... 15c 

2 för 25c 
Importerad Hallonsaft, pr flaska... ,45c 
Fotogen, pr gallon................,.10c 

Åpplenl Äpplen! 
1 rikhaltigt sortiment och till dagens läg
sta priser. 

BestRIlnlngar ftfln. landsorten ntföras 
punktligt och till kundernas fullkomliga 
belåtenhet 

BLOjn BROTHERS. 
Cor. 7tfe& Rosabel Sts,, 

BT.^AUli. s 1 MUCK. 

ELSVERK. 
TM1MA QVALITEER 

ocM rikMUigt urval för Herrar och 
Damer hos...;.» ' 

E, Sundkvist, 
Svensk Bundtmakare, 

Cor 7lh <0 JPfoe sts^ St. Pauf. 

Brick bolts säkert 
eller 

ingen Betalning 
Insen opératlAb. Infen 
tiaispilltn. Fri •zaml-
nering. 
ThzBlackhurn TrussCo. 

'V-

Vi tillhandahålla endast kol åf bästa qvalitet, fritt 
fr&n alla orena inbiandningar. 

Vår ved är torr och af prima beskaffenhet. 
Våra priser äro alltid de lägsta. 
Besök o 38 för närmare nndefrättelsar. 

Office: 
125 E. 4th st. 

Pioneer Press Buildinj. 

• ••• 

Yardt 
Faqnier & Edgerton sts. 

St. Paul, Minn. 

SundCiGts - Balsam. 
säkert. 

Delta utmärkta medel, som i Sverge tillvunnit sig allmänt erkännande, bottur 

REUMATISM, GTKT, HÖFTVÅRK, RYGGVÄRK, HUFVUD-. 
VÄRK, TAND VÄRK, LEDVÄRK, LEDVRICKNING, SVULL-

. NADER, FROSTKNÖLAR, BÖLDER, HUDUTSLAG OCR 
DYLIKA ÅKOMMOR. 

SUNDHETS-BALSAM garanteras sSsom ett tillförlitligt smärtstillande
medel, lemiiande en snabb och säker bot. Det borde finnas i hvarje lmshftll. Sändes-
portofritt öfverallt inom Förenta Staterna mot 50c flaskan, 5 flaskor för $2. Fråga-
er handlande efter cUNDHETS-BALSAM eller beställ det direkt frän oss. L&t icke 
öfvertala er att taga någon humbug-medicin. 

PÅLITLIGA AGENTER ÖNSKAS. 

SWEDISH CHEMICAL CO. 
Washburn Bld 'gr., ST. PAUL, MINN. 

Köpen Edra böcker hos oss 1 
Uppbyggelse-
Psalm- och sång-
Skol- oeh läro-
samt vittra m. II. 

Vi anskaffa böcker frårt~andra förläggare och fylla orders för bibliotek. 

Vid JrokinkSp tillsKrif.... LIBERAL RABATT i PARTI. 

Lutheran Augnstana Book Concern 
ROCK ISLAND, 

' ILLINOIS. 
FILIAL:  2 1 3  E .  7 TH STREETjJ^N J 

.  ö  i  S T .  P A U L ,  M I N N .  Katalog gratis. | 

J$SjT Alf behållning tiltfaiier Augustana-Synoden. 

A. I*. ALNESS. President. J. A. 8WENSON, Oasblcfc 

THE SCANDINAVIAN AMERICAN BANK, 
ST. PAUL, MINNESOTA. 

Xnbeteldt kapital:$125,000. Auktoriseradt kapital: $600,00(V 

ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING. 
Betalar högsta ränta p& deposiiioner. Säljer vexlar och Money Orders på 

Europa. General agentur för alla första klassens emigrant linier. Agenter Ö» 

skas öfverallt i landsorten mot högsta kommitsioa. 

I Svenska Apoteken, 
329 E. 7th street och 856 Payne Avenue,~ 

ST. PAUL. MINN., 
ert Jill as alla sorters svenska mediciner, elektriska bälten, elektriska batte
rier, bråckband och mycket annat, som icke finnes att tillgå på ett vanligt 
"Drug Store". 

Särskild uppmärksamhet fästes vid BODIN'S COUGH BALSAM; 
BODIN S CORN CURE och PROF. STOCKTON'S HAIR TONIC, hvilka 
firo p& hvar sitt område oöfverträffädé.. " 

Vi hafva intag-it ett större urval galanterivaror sär-
skildt lämpliga för JUIiPRESENTBE. 

JOHN BODIN & CO 

Foten.... J 
är visserligen ingen lmfvudsnk. inen den —3 
hjelper oss att komma fram häri verlden 
om vi behandla den rätt Den trifs bäst — 
i mjukt, (ikta läder, men van skötes 
mest 1 papper, lump och nä/ver. ^ 

5^; längre erfarenhet hnr lärt oss delta oeh derför tillhandahålla vi endast 

Prima Skodon, 3 

P Elmquist's 5komagasin, 2 

^iiuiiuiuuiuiiuiuiauiuiiiuiuuuuuiuuuuuiuuuuliiuii^ 

Gå icke miste om platsen!! 
utan besök undertecknad dä ni ämnar l&ta fotografera eder. Ilna kabinett** 
koTt tUl $1.00 pr dussin, v •' 

BÄTTRE ARBETE AN HOS NÅGON ANNANI 
, Prof erhftlles med samma, om s& önskas. ' - i| 
' Endast skickliga bitriitden äro anstfilda i denna atelierl -4^ 

V . "  i  :  T !  ' * 3 $  

Anderson's Photo- Studio, 
y -KK;-.-- 231 E. 7th St., St. Paul. 

"Tlie Rookawav" 
. 

Svensk Restaurvut^-»-^~—j 
Bästabeljminal LOgata pritterl — ; — r .  -  ,  . V . ,  1 1  ; - f |  

W. O. Williams. Egare. 153 E. 7th St.* S^. PXTTXi ' " 
BT Besande torde taga ett utkllpp af denna annons d& de besöka 3t Paul. H 
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