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Dai mörknar ute, och vincjens 8U 
Far öfver de dunkla dalar; «t 
Natt faller öfver den armea hu* 
Och rike maqs stolla salar, ^ 
Hvar är det ljus, ^ 
Dak klara, som oss hugsvalar? 

1 dödens skugga, der fin vi g& 
Vi blinde och sorgsne alla, 
Hvar är den stråle vi hoppas på* 
Som skalli vur skymning, falla? 
truds himmel biå> 
När fkalldu till dig os9 katta? 

Dd eviga stjernor stråla alajriL 
I däldernas dunkel neder. ;: 

Af festliga ljus ett underbä*V' 
Ett glansande »ken sig breder. 
Kom snart, kom snart, 
Guds ljus, som alien oss ledor! 

Men brasan brinner sä varm på hfill, 
Och ljusen de skina klara. 
O, det är visst, att i q väll, i q väll, 
I qväll vill ett bara jag vara, 
Sii glad och säll 
I leende 6yskon9karal 

Allt mörker ljusnar för Herren Krist, 
Som kom för att verlden lysa. 
Guds helga englar med oljeqvlst 
Omskyggen nu dem, som frysa! 
I qväll skall visst 
Vår hydda englaroa hysa, 

Z. 2bptliu*. 

Från fältet vid vesterhaf. 

i • 

Ifall du ej anser att vi komma för 
ofta för att anlita dina spalter, ära-

# de MINNESOTA STATS TIDNING, vilja 
vi igen bedja om ett litet utrymme 
hos dig, medan du ilar öfver ditt 
vidsträckta fält. Denna gång gäl
ler helsningen från Tac o ma* distrik» 
tet af Columbia-konferensen. 

Ej så särdeles l&nge Bedan medde
lade vi något om vårt missionsmöte 
i Tacoma, och denua gång vilja vi i 
korthet orda om vårt senaste mis* 
iionsmöte i grannstaden Seattle. 

Seattle räknar omkring 65,000 in
vånare. Af dessa ftr en stor del 
»vensbar, men äfven der såsom öf-
verallt härpå kusten ftro många af 
dem i andligt hänseende förderfva-
de af vestkustens erkesynder, pen-
ningebegäret, de hemliga sällska-
perna m. m. Få detta stenbundna 
•fält arbetar sig den sv.ev. lutherska 
församlingen framåt, ledd af pastor 
M. L. Larson, som der mod trohet 
$örer berdestafven. Ej nog med att 

• toörsamlingarne härute få kämpa med 
•ynd och laster utan do hafva lifven 
•»tt i fattigdomen k&mpa med kyr* 
•koskulder, som 1 dessa tider ej för
orsaka det minsta bryderi. Pock, 
jlri böra ju Ingalunda sjunga jeremla» 
'iflér, utan blicka hän mot de kom
mande dagarne med mod och hopp, 
förtröstande på hans ledning, som 
Vade: "Jag är när dig" o. s. v, När 
'»an ibland får blicka något litet in 
iati förhållandena är det ej så un* 
|Äerligt> ätt man börjar stafva på Je-
remias-klagan. Nog vore det väl 
•tt ibland ha något mera af det op
timistiska sinnet, ty allt för ofta 
tlllr man dragen med i den pessimi
stiska ström, som flyter fram genom 
vår verid. 

Men nu till vårt egentliga ämne. 
Vi hade glädjen att hafva missions-
Ijaöte i ofvannämda församling. Mö-
tet tog sin början tisdags e. m. J3 
med predikan af pastor P. N. Matt
son, som valt till text Ps. 65: 3—5 
med helgelselifvet såsom ämne. På 
qvällen förekom diskussion öfver 
Ämnet: "Kan en sann kristen stå 
utom församlingen?" grundadt på 
Joh. 15: 4—5. Pastor N. J. W. Nel-
•on hade författat teser och inledde 
diskussionen. Teserna lydde som 
följer: 

Kan en sann kristen stå utom för
samlingen? 

Inledning. Hvarje ord är bety-
delsedigert. Vi undersöka hvart för 
sig i Guds ords klara ljus. Alltså: 
Hvad är en sann kristen? Hvad är 
församlingen? Hvad innebär det att 

utom församlingen? samt Tean en 
ionn fristen detta göra? äro de frå
gor som föreligga till besvarande. 

Afhandling. l:o. Församlingon 
&* Guds nåderike på jorden, der Gud 
genom ordet och sakramenten till-
bjuder och meddelar menniskorna 
Bin nåd, Matt. 13: 47; Es. 55: 1; Lu
kas 11: 28} 2MB. 20: 24. Försam
lingen ttr stiftad af Kristus: Matt. 
16: 18; den kallas Kristi kropp och 
brud: Ef. 1: 22-23; 4:4, 12, Kol. 1: 
^8,-24; Höga Visan; Uppb. 21:9 m. 
fl. ställen. Vrill församlingen hör 
predikoämbetet: Joh. 20: 21> 1 Kor. 

1^2 Kor. 3: 6; Jer. 23: 28. 

2i-o* -En sann kristen År den men-
älska, som genom det heliga dopet 
upptagits i den treeni#e Gudens ge* 
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meuskap, oelj germed äfven inlem 
tnats i Kristi kropp, sosa.8£.förs§rn 
lingen, förbli(yer vid 
« e f 7 « r  I  Q u d s  t r o  9 U _ v  j f  
!;eu Krislus är allt i alla, Se tes
ten samt Matt. 28: 19; Gal. 3; 26 
Job. 8: 31i 3:36i 1 Joh. 5:11; Gal 
2: 20. • . • " 

3:a Att stå utom församlingen in 
nebär: 

1) förakt för Guds ord och hans 
nådv Rom. 2: 4, och derför äfven för
akt för Herrens stiftelse; 

2) ett förtrampande af Guds Son 
och aktande af testamentets blod 
såsom orent, Ebr. 10: 29; 

3) ett arbstande mot Herren och 
ett förskingrande af detsona &r Her
rens, Lukas 11: 23; 

4) likgiltighet om själens frälsning 
och eviga salighet, Joh. 5: 40; 

5) det innebär, kort sagd t, att 
man tilltror sig kunna reda sig Gud 
och hans nåd förutan. Uppb. 3:17. 

4:o. Kan en sann kristen detta? 
Nej, då vore han ingen sann kristen, 
ty en sådan har Kristus till sitt allt 
i alla. "Mig förutan kunncn I intet 
göra". 

Under diskussionen tog man i be
traktande sådana som bo på sådana 
platser, der de ej kunna få tillfälle 
att tillhöra Guds församling, allden-
stund der ej finnes någon sådan. Te 
sen bör sålunda tillämpas och tilläm 
pades på sådana, 6om ha tillfälle att 
få församlingsgemenskap, men ej 
göra det. 

Diskussionen var Hflig och upp
bygg^» Många deltogo. På ons 
dagen, ipnan man var färdig med 
mötet I Seattle, gjorde distriktets 
pastorer en resa till den omkring 20 
mil från Seattle i skogen undangöm
da stationen Bethell. Der tillbrag-
te vi en dag och en natt. På e. m. 
predikade pastor Mattson öfver Ps. 
23: 4—6 med ämne: "Llfvet i Jesu 
efterföljelse", och på aftonen predi
kade pastor Nelson öfver Joh. 17: 13 
med ämne: "Kristi sanna känne
dom". 

Det var kosteligt att samlas om
kring Guds ord med vårt folk i detta 
nybygge. Äfven der ha vi en sv. 
lutb. församling, som besökes af pa
stor Larson en gåug i månaden. Äf* 
ven dit har de s. k. missionsvänner
nas proselytmakeri banat sig väg. 
För någon tid sedan flck man i "Mis
sions Vännen" se en af dessa vän
ners profbltar, Mr Wicklund, ty så 
är korrespondentens ca*nn, upply
ste publiken om ett ooh annat angå
ende den sv, lutb. församlingen på 
denna plats, men råkade dervld att 
färglägga sin skildring på misslons-
vännernas vanliga vis. Tidningsar
tikeln anstår mera en Mynohausen 
än en kristen- Då man ej har nå» 
got annat än pur lögn att skrifva, 
borde man låta bli att skrifva alls. 
Men om sidana, som fara fram ined 
falskhet, kunna vi helt enkelt sfiga: 
"Till hån och spott de skola bli", a 
8. V. 

På torsdagen återv&nde vi till Se
attle och fortsatte på e. m. diskus
sionen,och på qvällen afslutades mö
tet dermed, att församlingen och de 
tillstädesvarande pastorerna begln-
«o Herrens Heliga Nattvard. Past. 
Nelson höll skriftetalet öfver Es. 
1:19. Stunden var skön i Herrens 
gårdar ftfven den gången. Måtte 
Herren få rlkllgen välsigna våra 
kära församlingar i Seattle och 
Bethell pamt dess trogna herde! 

Nästa missionsmöte hålles i .past. 
Nelsons pastorat. 

Ehuru något post festum vilja vi, 
innan vi sluta, nämna något om vår 
gemensamma Lutherfest bär 1 Taco
ma. Vår godmodige broder der 
borta i fiskstaden vid Columblas ut-
mynning 1 Stilla hafvet nämde om 
den i tidningens sista nummer och 
sade att den manade till efterföljd. 
Vi vilja blött tillägga, ett Lutherfe
sten vur besökt af omkring 2,000 
personer, och att omkring 1,000 fin-
go på grund af brist på utrymme 
återvända hem. Talen och sångerna 
åhördes med spänd uppmärksamhot 
och lemnade säkerligen goda in
tryck. 

Detta vår den största samling af 
lutheraner som någonsin hållits här 
på kusten. Frftmje Herren vårt lu
therska Sion härute! 

Till sist torde vi få tillägga, ätten 
Gustaf Adolfsfest firades i den för
sta sv. luth, församlingen I Tacoma 
deu 7 dennes. Festen vap väl be
sökt och man var yftl förnöjd " toed 
programmet. 4 

Förlåt att vår epistal har bllfvit 
så Jång. Kära helsaingar till vän
ner ocn frändort 

Columbia Krönikören. 

na 
det nya stekämnet, mfiste likt allting annat, 

användas på ett rätt sätt; om man skall kun-
v6nta 8ig ett *odt resultat. Använd aldrisr 

IS l i il n r af-Cottolene mot livad man vanligen brukar taga af 
Jard. L*gg Cottolene aldrig i ett varmt kärl, utan lägg dit det innan kBr-
!£eb fnSLr 2Sr v-®" °Ch Inrm upp det med käriet. So noga till att det 
iSt^h«rSMrf«7**™??radcn-pro'vas genom att övergjuta en droppe 
iiv'anrf 0IVarmeu är lagom. Cottolene skall, om rätt 
an\änd, tll.fredsstalia alla. Begär den äkta, som säljes öfverallt i bleck-
bomZllMuåin* I^arkf1 ~ "Cottolene» och ett oxkufvud i en krans af wmullMvistar — & hvarje burk. Tillverkas endast af 

T h e N . K . F A I  FAIR BAN K COMPANY, Chloagq^ : :,,S 

Utlåtande af Göteborgs stifts 
biskop om c|©n nya hand-

-ak y*$x; •» 
- Till W. Pr§^||fsJjop©t i 

j t i f t »  * '  4 -
I syfte 9ttr 8^ vi4t vore, 

liturgisk likformighet i stiftet måtte 
åstadkommas, beslöt Göteborgs 
stifts prestssällskap vid senaste 
sammanträdet att såsom sin mening 
rörande de i nya kyrkohandboken 
medgifna alternativen samt de litur
giska åtbörderna l vissa fall m» m. 
uttala 

dels att den i handboken medgifna 
valfriheten borde fritt begagnas i 
fråga om syndabekännelsen, kol
lek tbönen på första böndagen, evan» 
geliikollekten efter predikan, bö
nerna på de stora högtidsdaga* 
na och inledningen till konsekra-
tionen, 

dels att allmänna kyrkobönen all* 
tid borde förläggas till altaret, samt 
att de nya distributionsorden vid 
nattvardsutdelningen alltid borde 
begagnas 

dels att presten bör stå vftnd mot 
altaret under kyrie och ps. 24: 1 el
ler laudamus, 

dels att församlingen bör stå un
der läsningen af epistel, evangelium 
och predikotext, under trosbekän
nelsen samt under sanctus i natt-
vardsmessan och Tackom och lof-
vom, men deremot sitta vid kyrie 
och amen efter välsignelsen, dock 
hvad kyrie angår med undantantag 
för det fall, att församlingen redan 
vant 6ig vid at der vid stå, 

dels att församlingen må vid tros
bekännelsen tyst daltaga eller ock 
högt uttala bekännelsens ord efter 
prestens ledning; 

dels atrt icke någon öfverenskom-
melse borde göras eller något utta
las rörande anordningen med predi
kan, exordium, tysta Fader vår m.m. 
ej heller rörande prestens eller för
samlingens åthäfvor i andra stycken 
än da nämda; 

hvllket jemlikt prestsällskapets 
beslut i enllghst med dess protokoll 
presterskapet meddelas. 

Sedan presterskapet fattat ofvan» 
stående beslut, har jag icke ansett 
nödigt eller lämpligt att rörande an-
ändningen af den nya handboken 

delgifva embetsbröderna några sär
skilda råd eller anmaningar. Endast 
detta vill jog, på samma gång jag 
öfverbringar nämda beslut, hafva 
uttalat såsom min Innerliga Önskan, 
att 1 de punkter af högmessoritua-
let, rörande hvllka prestsällskapet 
enat sig om ett visst tillvägagående, 
dess beslut måtte bli af alla embets
bröderna tillämpade, och att sålun
da de som kunna hafva olika menin
gar i afseende på dessa punkter Öd* 
mjukt ville uppoffra dem för en* 
drägtens skull. Att sådana offer af 
den egna meningen framför ailt må-
ate göras,, der skiljaktighet yppar 
sig mellan prester vid samma kyrka, 
så att den förargelse, som kan bli 
en följd af olika praxis från deras 
sida 1 nu nämda hänäeende, må und
vikas — det behöfver väl knappast 
påpekas. Måtte kärlekens Ande le
da oss alla i visdom, så att vi äfven 
vid utförandet af den liturgiska 
gernlngen hafva Herrens ära och 
församlingarnas sannskyldiga gagn 
för ögonen*, 

En fråga rörande högmessoritua-
let har efter prestsällskapets sam
manträde blifvit en öppen, detta 
med anledning af yrkanden, fram
ställda ef medlemmar af redaktions-
komiteen, nemligen frågan om pre
stens ställning under syndabekän
nelsens läsande. Beträffande den
na fråga vill jag häfva uttalat, att, 
då det måste anses som det litur
giskt riktiga, att presten vänder 
sig mot altaret, när han bär fram 
bekäunolsen om sina och församlin
gens synder^ och.då nu ett gynsamt 
tillfälle erbjuder sig att införa den
na ordning, för hvilken de&af Kungl. 
Maj:t sanktionerade handboken icke 
lägger hinder i vägen, så kan jag 
icke annat än på det bestämdaste 
tillstyrka,att stiftets prester ena sig 
om denna ordning, som, sedan Gö
teborgs prestkonfesens vid i går 
hållet sammanträde enhälligt uttalat 
sig för den, utan tvifvel kommer att 
bli gällande för stiftsstadens kyrkor. 

Detta cirkulär torde pastorna 
skyndsamt och före det nya kyrkoå
rets ingåtig Meddela sitt pastorats 
öfriga prester. 

Göteborg" <Ién 20 November 1894. 
E. H. Rodhe.' 
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GOD F(jR Vi begärajnpå penningar I förskott, _ ___ 

och TilUcitår, eåtn 
mnp&nya platser, 
Hrt'No. 4 Ke-ul 
för f&d'.st, 60 dagar fr&n denim tidrs 
dato, B^som ftfljojrj JOfldor do ifrsUSQda 

umta des mcf.l en or. Horn os FtfrnUttmG© Elcktrfo 

30 dagar 
(  f r å n  d e n n a  

^ ! tidnings dato. 

•AftAKTERAS 
ÄTT BOTA 

tJJåS? HESICZH: 
•etiraadjiffl, 

BcUUea, 
UniTbt, 

Itlirr, 
Bwalafc 

K^rgradt&koBlMfw tröylefw, ^Jsr'itoaimor, 
Hensvag&ci, Kdla li&ader och fOtie^ 

HiRO!-1 ryss»n och l»n-rasroo 3!UBt all»n«c heter hos maaneMach qTinr.Rn. 

Agenter önskts 
öfveraHt. 

Stor förtjen»t 

garuo för entUst $7.50, sivida Ko. V ! liunlng-» «ntc 
sa-.ides med orrfreo, och under de nils!» SO ~— 
d.ijarn» I3r ondast J10.C0, omkupoiuKo. i MO. 2. S sändes mod ordren, hvaref cr priset blir 1 
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»xpressa^enten blUtets pria samt expresskrstnadfn och } ei ^naro behllldet; i motsatt fall &ter?ando4 <JoMi:io>s. K: n ett hederligare I 
anbud fin detta gÖraA? Omnionsk .r s&r.da kontantrr med ordren, »KcIaJx-j»- j Ä ^ 
jri -örutbeta a aHa expre^skostnader samt garantera bä tet vara fUUkom- » f? , , ligt hvad reprceentorats var* eller också förverka $'1,000.00. Vi äro [ tidnings dato* d© &1 <1 ute tillverka*no af elo-ktrska tälten i Förenta Statarna och berngr.a 
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i^nskar ett, sa klipp ut kupongen och sänd den till oss tillika med edert, 
ej» i daf, ou mCjlj^t, ty denxm tcrdo ej mera 

hvarje bUt© Om 
midjemått i tum, 
införas. 

Sk. HOBUS SL5CTSI0 BSIT k TSTTSS CO, 
REFERENSER. Chicago, xiouna 

ika b&ltsn och t 

'intill1 

— VtpL 23 - lHSeiiieta Et., — CS1CAQ0, Hl. 

po komma till dessa och bedja våra 
vänner, som tänka resa hem, att ej 
låta locka sig att taga in i antydda 
hotell utan g& till vårt hem. Må 
hvarje pastor och medlem af syno
den kanna sig manade att kraftigt 
arbeta för detta hem, ty det ör en 
välsignelse för hvarje friimling som 
kommer till New York att få kom
ma dit. Må äfven våra bröder, farma-
re, i vestern uppmuntra ochlinder-
stödja detsamma, ty det ör en lutt 
sak att bland dem samla kött, fläsk, 
smör ooh ost samt potatis och 
packa en låda full och sända den till 
vårt hem såsom fraktgods. Vi hop-
pas att mången må behjerta denna 
eakl Kilra hälsningar, 
Gust Danielson?, Lay O. Tillman,. 
J. Wester^ Anders Gustafson, 

Cromwell. 
Joh. Wéster, Nanny Johnson, 

Treumph, Minn. 
C. A. Johanson, 

Hanna Johnson, Bengt Bengtson, 
Midletowu, Conn. 

ST. PAULS AFFÄRSMÄN; 
C 0. ANDERSON, 

?, ,?ar*'ct- Saitadt ooh Rökadt Kött m. m. 
ii vukoaaiiif uUX^dsstfillelso garanteraa. 

9öö Fayne Ave. 

N. 
948 Payne Avenue, t St. Paul. 

VtliWttradt larer af 

.., .till ISgstft priser. 

Hasta omsorg egna9 beställningar, 
som ingå per post 

ANDERSON & JOHNS0I, 
fa Glas- och Porslins Handel. 

Vi hafva alltid ett Yklsorteradt la^er af 
porslin, lampor, glasvaror, bord- och fick-
knifvar samt kokkärl in. IU. 

O4 ti Jfayne Ave. 

Mrs Elisabeth Bolin, Lancaster, Pa. 
led af en mycket svår förkylning och ihål 
lande liosta. Hon använde Dr. August 
KOnig'a Hrmburger Bröat-thé, oeh efter 
en kort tid var hon fiterstäld. 

E R K Ä N N A N D E .  

FOljande gäfvor hafva sedan den 25 no
vember Inkommit till Hope Academy, 
Moor head, hvllka härmed tacksamt er-
kännes: 

Knllekter: 
Från fOriamlingen I Cheyenne, 86.70; 

och kollekt upptagen vid Hope Aeademy, 
85.05. 

-In natttrar 
Miller, 7 sickar potatis oeh :en half 

Unsh. roifrukler; Anderson, l.hnsheLiflik, 
t bualtel rotfrukter, 7 säckar potatis; 
Inordquist 2 säckar potatis oeh 2 säckar 
kil; Petter Aug. Nilson, 2 säckar potatis, 
Pit Nelson, 2 säckar potatis, Moorhead; 
J. Fauat, Yalley City, N. Dak., i dussin 
höns; P. N. Lundquist, Clitherall, Minn., 
5 hOns och 5 kalkoner; mra Nels Nelsou, 
Lake Park, Minn., 8 puud smör och 18 
pund ost; St. Johns församling. Fertile, 
Minn.: mrs. Sten 33 pund kött; Andrew 
Anderson, 24 pund d:o; Hans Johnson, 23 
pund kött* 1 bu. lök; Per Olsson, 2t pund 
fläsk; Oliver Shin, 20 pundd:o; mrs. Hans 
Johnson, 1 ost; 1 ost; mrs Lars Larson, 1 
d:o; Johan nia Lundin, 110 pund mjöl. 

Hope Aeademy, Moorhead, Minn., den 
12 december 1695. 

D. L. TtlderquisU 
kassör. » 

Från lÉmlgranthemmet 

Farm till salu billigt. 

En god farm ora 240 acres, hvaraf 175 
acres ftro under odling, resten utgöres af 
rik slfttter- och betesmark, belägen 1 
Martinsburg, (township 114, raiige 32), 
Renville county, Minn. Inga byggnader, 
men god Inhägnad af jernträd, endast en 
mil till sv. luth. kyrka. 

Köpesumman erlägges kontant med un
dantag af en skuld för statsland på $850. 

Landet säljes för frän 816 till 818 pr 
acre. < B. A. BURGESOJ*, 

Box 73, Hector, Minn. 

En fin fln julpresent 
Axnogrt vHrde kan livar och en af tidningens 

lösare erhälla alldeles fritt. Se vidare an
nonsen i dagens nummer från HRR LITJJDIN& 
cp-' V-:9 So- -Jefferson st.. Chicago,III., och 
jfiom icke att g-enast skrifva efter närmare 
upplysningar från dem. 

DLQM BROS, 
U SFECERIKtt i parti, och minut till 
lligsl a priser. Landtinannaprodukter upp
köpas direkt från landsorten och .tillhan
dahållas efter dagens marknadspriser 

SQ East. 7fli Street. 

GUS. CARLSON, 
KOXi ooh VED. / 

Fullkomlig belätenhet garanteras. 
élit Sibley st. 

RLOBETEACO., 
U EKSTRAND & AHLSTROM. egara, 
välsorteradt lager af Specerier, Delikates
ser, Frukt och Grönsaker. BesSk oss och 
ni skall finna att våra varor och priser ut
falla till er belåtenhet. Orders från lands
orten egnas största omsorg: 

901 ray tie Avenue, 

Dr. Owens Bälte of ver går sHä IHEJIF 
diciner och elektriska maskiner, 

ty bältena gif-

va varaktig 

bot, då medi

ciner och elek

trisk behand

l i n g  m e d e l s t  

maskiner en

d a s t  g  i  f  v a  *  

l ind ring för 

i 

•matad. 

Är 

ö g o n b l i c k e t ^  

om de hjälpa*,^ 

någotalls. 
%r 

Elektriska ma- ' 

skiner äro far 

liga om icke ̂  

använda af en 

duglig och er- ̂  

faren LÄKFI^; , 
4-

Bältet botade bronchitis och astma. 

•EDMAN BROS., 
" Dry Goods, fSrdigsydda kläder,' ekl-
periiigsartiklar och skodon ni! ni. 

916, 9IS, 920 Rice Street. 

I0HNS0N & 00., 
J SKRÄDDERI-AFFÄR. 

Importerade och inhemska tyger. 
39ö E. 7th istrest. 

KAVANAGH & JOHNSON, , / 
l\ Möbler öch hussérådssaker m. tn. 

Auktion hvarje lördag kl. lö t ra^ ' 
%% E» 7th Street» 

A LINDAHL. Välsorteradt lager af 
I fick-ur, vägg-ur, vigselringar m. ni. 

Reparationer uttöres omsorgsfullt och bil-
880 Payne Ave. 

G J. LOMEN, 
Åltorney-at-law. 

Rogers' Building, 
Con öth dt Cedar Streets. 

D MARTINI, 
III "PEOPLE'S BAKERY.* 

A ila sorters finare bakverk icvereraaeftor 
Deställning. 333 E. 7th Street, 

F 0. NELSON, 
® Specerier oeh Delikateuet af 

b&sta slag och till lågsta priser. . 
Ö6/6 Decatur Street. 

säkert ooh fort äterstäld. ' 

MAGNETIC NERVINE 
tt återstmr» helsan fr&n allinän svug-hot^ 

ANDREW SCHOCH GROCERY CO. 
11 PARTI och MINUTHANDEL i 

Specerier och Delikatesser 
Corner Seventh and, Broadway. 

Bessemer, MiVli Nov. 
of. 7 ,r® l8f4

t
köpte ett af edra No. 3 bälten med ryggradsapparat. Jag skref föret till eder. 

Mt ja g led af bronchitis och astma, och att läkarae sade, att jag aldrig kunde blifva fri från det 
Ni svaraae, att edert elektriska bälte kunde bota mig. 

k?Pa ett 0011 sändestrax efter det- Redan efter att jag burit det en vecka» 
1*0- fla kroppen och efter 2 Oånader kunde jag andas alldeles obehindradt, 

myC ^ af.andtäppa' »synnerhet när jag blifvit förkyld. Det kändes da som om ea 
enTl J ,°fTPau mi" brÖSt 0011 mia 6trupe- JaS har aldrig haft det sedan. Jag anlitade 
fi"k edert hClfSl: °?hhan anvä3de elektrisk maskin, men hjälpen var icke varaktig. Då jag 

-Jaf ,nt
f
C Srbetat en hel daS på 2 «« sedan har jag arbetat 3 månader i 

S v I f^rtfarande frisk- ni önskar offentliggöra dette,må ni gerna göm 
rit «1^1? ̂ .e

;faJ:e t saga, att hade jag inte haft Dr. Owens bälte, så hade jag visst icke va
nt 1 stånd till att göra en dags arbete mera. - Med högaktning OLE RAMSTI^ 

90 sulor, som är utkommen denna månad. Sen böHasw af en hv™. svenska katalo*, 

THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO. 
201-211 STATE STREET, CHICAGO, ILL. ' 

€ ^ 

är ofta förorsakad af en sjuklig lefver. Hurudan är er 

lefver ? Är  ̂edra njurar i godt skick ? Erhåller 

genoxn sömhHar ni ryggvärk?. Är. ni svag <jc&? 

jmager? Ar ni matt och gallaktig ? ̂  Förundyansvardt t 
resultat har åtföljt användandet af 

Dr. J. H. A\cLeap's ^ 

Lefver- ocb i?jurbalsa.rr). 

Alla förbrukare säga, att det ar "ett oöfverträfifadt bötemedel" möfc J 
lefver- njur- och urinblåssjukdomar, qvinnosjukdomar, reumatism samt 
ägghvits-sjuka. Till salu öfverallt mot $1.00 flaskan. 

Tfn Pr» J» Hi MeUan Midicint Ciii Sti LoulSi Mti J 

.'»y, -

Emedan MINNÄBOTA STATS TIDNING 
läses uti våra hem',så bedja vi att få 
s&nda alla våra vftaner en helsning 
från oss alla såv&l Bom från Luther
ska Emigranthemmet, 14 Moore str., 
New York, i hvllket vi au bo, tills 
vi stiga ombord på Canard ångaren 
för att fara hem till Sverige, För
eta anblicken af detta vårt gemen
samma emigranthem sade oss genaat 
att vi" kommit titt" 'ett trefligt hem, 
der man kan känna sig fullkomligt 
try^rg och'hemma. Vi kunna ej annat 
än lyckönska Augustanasynoden och 
tacka dém för att cfe tånkt på, och 
upprättat ett hem så välbehöfligt 
som detta ftr. Här finnas många 
8. k. Emigranthotell, hvilka veta 
att utpressa penningar från den 
hemresande svensken, men gifva 
honom såsom ersättning skamlig 
behandling och ett krognäste att 
bo uti. Vi farmare kunna ej annat 

^äa kftaa» oss glada öfver att vi slup-

.> 

OK ^ Fla^P ask"racker on'mfoadTttd. 
Bände.s pÖrtofri 11 mot fl; 6 askar för $6 lem-
JO SICYIITLFJJ? FF&R&RIBL B*T ÅTORLOMIIA D6NUIN~ 
garner pm- dot förfelar att bota. Cirkulär 

Adressora 

" ' ; John Bodin 6b Oo., 
Oor. 7th k ^ine sfc.. ST. {»ATIL. MIMS. 

MinnBapolis' Affärsmän! 
QR K. 8EKDEKE, 

Skandinavisk ögon och öron likar% 
408 Nicollet Avel, 

QR. A. SMITH, 
" från Kristiania Universitet 

SOI Wash. Ave. 8. 

QUST LAGERQUIST, 
Manufacturer o£ FMaenrw. Fwlgh 

aud HiUid Elevators. 
10 S 2nd Street Norlh. 

J. L. LUNDAHL. 
Utsökt lager af »kodon lör damer,bar* 

»Tv• W» barn, Lägsta prlaer garanteras. 
»tt '4 20th Ave. K. 

Red Wings Affärsman; 
P L. GRÖNDAHL & CO., 

• . Bästa platsen för köp af.... 
Dry Goods, Mattor och Kappor. 

STÅKDABD PATTERNS, 
FASHION SHEETS 

och kataloger sändes fritt 
Nämn denna tidning. 

226 Blum Street, 

Det kostar inteté 

P A. LAMBERG, 
Skrådderi-etabllssement 

Bästa arbete. Xoderata priser. 

*24 3rd Street, 
Bed Wing, Minn» 

QB. C.L. OPSAL, 

Tandläkare,. 
*AUt arbete garanteras. 

Boxrud Blöefe, 
Bed Wing, Minn 

FR SWANSOK & SON, 
Möbel handel ooh 

> i-ikbesörjningrsbyré, 
Vidr ••»ser tillverkas och säljas 1 parti. 
816-318 Main St., Bed Win#* 

* C. F. LUNDBECK * 
LINDSTRÖM, : MINN. 

Kr billigaste platsen 1 Chisago co. 
för uppköp af ' 

Seldon och Skovaror M. n. 
«... Besök honom!...; 

Vl sända dessa guldur fritterprew. N!betalac 

-rl'j'"trL eder ett damp- elter. 

Ämeddde?äer.!S;^V5,'k',t"V* Wf™™> e»« S>! och Bear, mea aet berömda kompensatlons-balans hiulet DJilent-ipp-HinföT. 
st€m v in d e r o ch ee 11 er. G ̂ ra n terad 0 

i! EKDetta ur har aldrig förr rarit annoDseradt. Klipp 
® 8 ̂ nd det 1111 oss- tillika med namn och adress, och vl skola 

i"et express, utan en cents förutbetalnin». Om 50 cents ftfc. 
följer eder order för expressafgift, skola vi förära eder med hvarjg ur' 

kedJa ti]ie" vär?e af $2.50. LSKgnogI märkS till, nar NI laser andra annonser, att dessa intet säga om patcnt^Breirnet. 
hår-fjeder, patent-regulator eller full Jeweled, och om Kl ffiar 
mindre än ofvannömda summa för ett fint ur. bedraees NI. Undersök 
uret grundligt förrän Ni betalar, och om- det icke är 

t
öÄ™tok"- «"•«« iwS&äSSSi 

B. MEUSER & CO., 93 Fifth Av*., CHiCAQoL 

settJementi beläget »ära mexikanska viken, endast ett korib af» I 
stånd frän I exas' största städer — Houston, Galveston och Yelasco. Helso-
samt klimat Högt beläget och omglfvit pttre sidor af segelbart välten Hve' 
ni iom något settlement med dylikt läge? Det skall löna mödan att ansluta sig. 
till vara halftpris-exkursloner och personligen öfvertyga #ig härom Skrif ^f-
ter kartor, pamfletter och vidare upplysningar, fritt. 

Texas Colonization Co.. Omaha. Web. 

s FRITT---'--'''" 
lucuL 1 " •• i»-crtir*?11 hv"i» I8=»ra af aenn^fMnlnj. «IM ®PP ot äetta och sUud det ooh tätt ? * EjrCj3_ttll oss och vl viljasBnd» cd»r 

FRlTTiBr UDdereBkntnK det kbta oA •ada Ufet» American flekvr aUgotuia utbjudit IBr detta pris. Det ftr 14 K. 
•oUdt RoW fyldt, tu ed åkta iaoritfE.i r,.*4rautI' ctl> eer ut tom att tottdt JutaBr, ,coi Oljn tOr |(4. Uaäargtlk d»t f.1 Mpr«sskcntor#4, och 
2 »  a l  t r o r  « e t  » « r »  e t t  f o t f t k S p ,  b f f l a .  
"• »7-80 oel •xpreukiatasden, i an-inui. Tin 

Tlrt «ti rartads M^}odaa4e> 
O ER1T7.P1 f* UT ooh BB „ > '1,1 1,1 krd», om ni kCpor eSUrcIl* 

w valty fildf, CUeago, 1H. 

Wr barn unfar t«ndporiod«B. 
V - .-V .. - v1* ^ 

Stl gammalt ooh vKUcändt IMktmedal. 
Mr», Wlnalow'a Soothiae Hyra» nar bllfvit MKTftiadt lOrvxKVEMTt && tf MuXtotf» 

JtöDitAS (Sr doms BARN VKVMH tAxairnscKxinQUi mod UTMMJUCT SJAUIU?. Dar LUOJCAK BIBK**, r*R-
MJUKA* «OXMAKXK, STILLAR ALL» HKASTOS. »CTAH 
v&psBtirtmuaAB o^h ftr d«t bKa«& na4sl mcr| vun&w. 8&Ije» tit apot«tar« hT«r som b«I(t- vit -
•t£ att Mclr* M&a. W1N3LOW» gOOTQUO 
8T*uP,och tag lnrati »anas »ort. 

TJago^fem eents flmfaan. 

°r. iudd$ elektriska balte 
: j * * ~ pi prof fritt. Det ikill bait «4ar. Ooksk elektriska b^ackband. Uypgif m&tt a«tat 

midjan eller numretpl benklftderna, lldor, T »ka. oeh heUotllUtänd. Det kostar intet att Ofverba-beviBa eder om, att mitt bMto Ir det hlUta. •»"Agenter Önskas. DR. tt. JTDD, Detroit, BUk. 

GALVANISERADE 
STÅL-VÄDERQVARli 

OCH TORN 4, 
caranterifLftttV«M 
den o Asta t mark. 
äpjtsm* 

, , 
|n någon acaän vgderQtata;" 
Dec Sr fullständigt fnej?-
reelcrandeo Ti gifva m \ 

.. , »krlftUg- gatan ti <6r ett åj i m<»dhvRij9qtjrn, Ti Billja, • J 
TORW KT ftc det bilat konstracrade och tUtt-

koate vtlltorn, eoia tillverkats. - ; 
8krlf ofter rår illniirerftde k&talog öfver \r||«1 

dorqvarnar, hnckel*emasl£liie». fptf«1 

•ånlnflrsmaskloer. •iktqTBrixar, i 
«Tarnar, hkstkrnftsr- ooh åticmasttl* 
ner, ånspannor. o. s, v. 

B. DOBUS't SÖF3..MW.' CO,'-
199 Brltlso Ht., »ACIKE. TTfgl» ^'7 

*t 
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iiae Wfi; 

Händig Skoflickare $2 
ramlija-Skotlicknlngs-utstirEe"', 23r 
artiklar, med löduingstnftt»;vliit. ' 

Xfipti hv»r lör tij, skulle i; tes te S4.7C 
$3 utstyrsel fe 
vitktyg tör ltgtteg »f leicw. r^ ~~ 
SJarttklaT.vtrda liv»rfBr I .f\ Etadei j«nora express tiler »tvål Sssfei! 

Tllustiarad kilnloi'*^ "illf WtV <rei>cr«ruka> 
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