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Minneapolis-Krönika. 

JPörliden måndagsqv&U hölls ånyo 
ett möte i Augustana-församlingens 
kyrka för att behandla den för ett 
pat* veckor sedan bordlagda fr&gan 
om ett sjukhus* upprättande hfir i 
staden under Tabitha-föreagens au-
spicier. Pastor C. A. Hultkrans 
fran St. Paul var närvarande. Ef 
ter det frågan i allmänhet diskute
rats framlades och antogs ett för
slag att inom ett år upprätta ett 
hospital i Minneapolis så framt er 
forderliga medel för ändamålet kun
na samlas inom staden. I öfverens 
stämmelse med detta beslut tillsat
tes en komité af åtta personer, en 
man från hvarje svensk-luthersk 
församling i staden, för att under
söka hvad för denna barmhertig-
betsverksamhet göras kan. Pastor 
O. A. Nilson ör komiténs ordföran
de. Några af stadens mest fram
stående svenske och norske läkare 
hafva redan lofvat att icke endast 
skänka företaget moraliskt under-
stöd utan äfven på annat sätt hjelpa 
saken framåt. Tabitha föreningen, 
från hvilken hela denna rörelse har 
utgått, organiserades i mars 1883 
och bar intill denna dag vårdat öf-
vet- 2,000 patienter i vårt så kära 
Bethesda hospital i St. Paul. 

* * 
* 

Staten Minnesotas republikanska 
konvent för att utse "delegates at 
large" till national konventet i St. 
Louis, vid hvilket Förenta stater
nas nästa president kommer att no
mineras hölls i expositionsbyggna
den den 24 dennes. Under flygande 
fanor och klingande spel intågade 
vid middagstiden ombuden från sta
tens 80 counties i den rymliga hallen. 
Af de 1,100 delegaterna kommo de 
flesta' från sin a hemtrakter med upp
maning att arbeta och rösta för vårt 
lands främste protektionist William 
McKiuley från Ohio; andra vore 
ålagda att ha vår egen stats illustre 
statsman, senator Cushman K. Da
vis i nådig hågkomst och en tredje 
part var lemnad oinskränkt frihet 
att handla efter bästa förstånd. 
Alla syntes redan på förhand vara 
segerdrukna och det är tvifvel un-
derkastadt om en sådan entusiasm 
ha? försports sedan Lincolns eller 
Grants dagar. Just som mötet kal
lades till ordning upplästes ett tele
gram från Davis, i hvilket han bad 
siffå vänner icke nämna hans namn, 
ity att han icke denna gång var kan
didat. Detta var signalen till en 
storartad demonstration och från 
de* stunden var McKinley dagens 
hjelte. Minnesota kan räknas bland 
de stater, som nästa höst skola upp
rulla en väldig majoritet för skydds
tullar, ett säkert finanssystem och 
en regering, som vet hvad den vill 
samt handlar i öfverensstummelse 
dermed. Att icke en så väldig dale-
gation kunde drifvas med alldeles 
lösa tyglar märktes nu och då, men 
med partipiskans tillhjelp aflopp 
allt väl. Ett och annat fyrspann 
åkte omkull på den politiska vädjo-
banan och icke så få tvåhjutalcärror 
krossades i stycken men alla fotgän
gare åtnjöto den stora både lyckan 
och äran att, med hatt i hand få 
hurra för det namn som sist näm-
des. Ja, det är nu så, att vi icke 
kunna hålla ett politiskt möte utan 
att föra mycket buller. Ingen bör 
dock af larm och skrammel låta hin
dra sig ifrån att göra sin pligt. 

# " * 
* 

St. Paul distriktet har under vec
kan hållit sitt årsmöte i Betblehems 
församlingen härstädes och af dess 
13 pastorer var ingen frånvarande. 
Vid detta tillfälle sammanföllo mis
sions* och passionsmöten till ett, 
hvilket tog sin början på tisdags-
qvällen med predikningar af pa
storerna Carlson och Hocanzon från 
St-; Paul. Under onsdagen, som 
var sjelfva ^högtidsdagen, samtala
des om 9:de och 10:de stycket l fem
te akten och alla de närvarande pa
storerna framburo längre eller kor
tare vittnesbörd om försonings ver
kets evigt gällande betydelse. Syn
nerlig vigt lades dervid, att förlå
ten remnade från ofvan och att vi 
nu hafva en af Gud sjelf genom Je
sus Kristus öppnad väg in .uti det 
allra heligaste. Ja, nu kunna vi 
icke blott nalkas Gud i Jesu namn 
för att frambära våra offer, som 
framförullt böra vara tackoffer,utan 
äfven med frimodighet och hopp 
blicka ned i den öppnade griften och 
fram om evighetens förlåt. På qväl-
len predikade först pastor Johnston 
öfver Es. 55: 6—8 och allvarligt lade 
oss på hjertat vigten af att "söka 
Herren medan man kan finna ho
nom, och åkalla honom medan han 

fif när". Mötet afslutade med en 
betraktelse af pastor Eclcman från 
Brainerd öfver Jesu ord: "Söken I 
mig, så låten dessa gå". Sköna voro 
stunderna i den vackra helgedomen 
under denna minnesvärda dag. Mån
ga voro under hela dagen församla
de och af dessa icke så få från grann
församlingarne i staden. Om mö
tets officiella förhandlingar anstår 
icke mig att säga något. 

* * 
* 

Det kan naturligtvis icke komma 
i fråga,, att krönikören från Minne
apolis skall besvara H. A:s epistel, 
som för ett var veckor sedan var 
synlig i dénna tidning. Hr A. — 
han är icke alldeles okänd heller — 
är-fullkomligt berättigad till sina 
tankar rörande ifrågavarande ämne 
utau att derför hanas och bespottas 
och undertecknad anhåller vördsamt 
om samma previlegium. Att för 

närvurande skrifva om delegatval ftr 
blott att döda tid, men en nio måna
der härefter blir rätta tiden att 
(Worn tala. 

« • 
* 

En uppseendeväckande och säker-
ligen ganska kostsam rättegång har 
nyss förekommit i distriktdomsto
len inför domare Jamison. Målet 
uppkom derigenom att en hr Billings 
för någon tid tillbaka inför The grand 
jury of Hennepin county framstälde 
och besvor graverande beskyllnin
gar emot Great Northern bolagets 
sakförare Col. W. E. Dodge. På 
grund af dessa beskyllningar stod 
nu Billings åter i sin ordning ankla
gad för mened. T ven ne af Minne
apolis mest dugande advokater nem-
ligen Frank M. Nye och Frank D. 
Larrabee bröto här lans och efter 
flera dagars allvarlig strid och myc
ket vackert oreraude hade nämden 
blifvit så grundligt upplyst, att den 
icke kunde ena sig om något utslag. 
Vid nästa ting skall målet åter upp
tagas i fall det blir af. För hvarje 
gång jag får bevittna ett dylikt 
schackspel kan jag icke undertryc
ka den käuslan, att vårt 4<jury"-sy-
stem tarfvar en grundlig omgestalt
ning. Att en person betraktas för 
oskyldig tills han öfverbevisats om 
brott är fullkomligt rätt, men huru 
skall uågot kunna bevisas inför en 
nämd, som med den största omsorg 
utsökts bland de minst vetande! 
Skattdragarne hafva emellertid 
äran att få bekosta dylika kämpale-
kar. 

* * 
* 

Fader Pratt, vår stads tystlåtne 
borgmästare, åtföljd af ett utsökt 
sällskap vänner, är för närvarande 
ute och åker. Vid det här laget tor
de han sitta och spegla sig i Stilla 
hafvets vågor. 

* » 
* 

Före detta pastor Gerhart Gjert-
sen, känd från Paxtos-tiden, har 
under veckan skattat åt förgängel
sen och fördes hit till staden för att 
begrafvas. Han utbärs till sitt si
sta hvilorum från sin broders, pa
stor Falk Gjertsens kyrka. Kil. 

Ett reseminne från Dalarne. 

E. L—o. t 

Jag förer eder, mina ärade läsarin
nor och läsare, långt upp i Dalarne, 
der I kun nen få se storartad fjellna-
tur och andas ren fjelluft. 

Den 13 sept. 18— begaf jag mig 
från Åsens by i Elfdalen på väg till 
Särna, Dalarnes nordligaste socken. 
Redan namnet på byn Åsen tyder 
på, att han ligger högt. Från en 
punkt, som man passerar «trax^in
nan man kommer till sjelfva byn, 
har man en Vidsträckt utsigt. Här 
skådar man en syn, häpnadsväckan
de och rysligt skön. Någonting dy#-
likt får man icke ofta eller på mån
ga ställen se. Djupt nere i dalen 
flyter elfven, som talar än sitt ljuft 
melodiska än sitt bullrande och hög
röstade språk. Invid hennea vesti'a 
strand ligger en enslig hydda, på 
hvilken man liksom fruktande sei
ned, och hvars invånare få bokstaf-
ligen lära sig att blicka uppåt. En 
hyddans son eller dotter kan ju 
emellertid äfven i djupet vara glad, 
nöjd och lycklig, om han eller hon i 
innerlig mening lärt sig blicka upp
åt, mycket lyckligare än mången 
som bygger och bor på höjderna. 
Gud vände våra blickar uppåt! Ser 
man från den ifrågavarande platsen 
längre utåt, så mötas ens blickar af 
skyhöga berg, hvilka stå der som 
dystra skuggor i fjerran, som jet-
tar, hvilka helsa oss från fordom-
tima och med sina hjessor mana till 
vördnadsfullt allvar och tillbedjan
de stämning. 

Det var tanken på dessa berg, des
sa naturens högresta skuggor, den
na omvexling af större och mindre 
afsatser, på hvilka folkfantasien 
skådat bergrån och troll, det var 
tanken på den dystra vemodiga da
len som gjorde att jag talade om en 
rysligt skön syn. Det är likasom 
ville man digna infördetta storarta
de, vilda panorama; man känner 
sitt intet, och i denna känsla ligger 
någonting tryckande och beklämdt. 
Så kände åtminstone jag det vid 
detta tillfälle. Kanhända förnim-
mes motsatsen, när man ser allt det 
härliga i klar morgoabelysnmg eller 
i aftonsolens glans. Jag tror dock, 
att denna tafla alltid kommer att 
lemna efter sig ett visserligen su
blimt, men ock vemodigt intryck. 

Vägen mellan Åsen och Särna 
kyrka, som är sex svenska mil lång 
och utgör ett enda skjutshåll, är ej 
så snart tillryggalagd. Det är en 
långsam färd. Det ftr skog hela 
sträckan, bara skog, tät skog, som 
ögat förgäfves söker genomtränga; 
knappast en enda ljus öppning 
skönjes, om man undantager landt-
mätarens upphuggna linier. En li
ten omvexling ligger dock deri, att 
man stannar och "betar" på tre 
ställen, der odlingsfliten börjat röd
ja mark. Såsom någonting märk
ligt omnämnes, att husbondefolket 
på alla de tre ställena var bapti-
stiskt sinnadt. Kallt var det i luf
ten, regn oeh snöslask ornvexläde 
med hvårandra och bidrogo till sin
nets trumpenhet och neclstämdhet. 
Glade voro vi i sanning, både jag 
och skjutsbonden, när vi ändtligen 
etter mer än tolf timmars åkning 
anlände till Särna kyrkoby. På 
gästgifvaregården och i prestgården 
var det lugnt och varmt. På den 
öppna spiseln i prestgårdssaieu flam-

made en munter brasa. Hvad det 
är angenämt att sitta i ljus och vär
me, när det är kallt och mörkt ut-
omkringt Men ännu skönare är det 
att på hjertats härd hafva ljus och 
eld, när frestelsens stormat* rasa, 
och när vidriga vindar jaga hvaraa-
dra i kapp »mkring dem anfäktade 
själen. 

Den 14 skedde uppbrott från Sär
na kyrkoby med Gördalen som mål. 
Gördalen är en by, som hör till Sär
na församling och ligger ungefär 6 
nymil från Särna kyrka. En mil af 
dessa sex har man ordentlig väg, 
nemligen till Hedens by; de öfriga 
fem milen får man reda sig utan 
väg. I Hedens by, hvarifrån Städ-
jan ter sig så imponerande, anskaf
fades ridhäst och vägvisare. Och 
framåt och uppåt gick det, fast lång
sam t; steg för steg, öfver berg, 
moar, kärr och vattendrag. Gåug-
broar äro lagda här och der till tu
risters beqvämlighet. Men de äro 
ej tillräckligt breda och tillräckligt 
många. Eu och annan gång steg 
hästen miste, och följden blef na
turligtvis den, att den ovane rytta
ren var nära att kastas ur sadeln. 
Från ett par bergkullar kunde jag 
skönja Njupeskärs vattenfall som eu 
glänsande silfverfåra. Det syntes 
delad t i två afsatser. Ännu bättre 
tedde det sig från Stenvallens fäbo
deställe, dit vi uppskakade anlände 
efter fyra timmars ridt. Det var 
nu storm, snö- och regnmoln gingo 
om bvarandra, uttömmande sitt in
nehåll. Hagel började falla. I fä
bodestugan undfägnades vi med 
varm potatis, mjölk och kaffe, smör
gåsar hade vi sjelfva. "Huru såg 
stugan ut?" frågar du. Dörren var 
låg, och ofrivilligt kom jag, när jag 
steg öfver tröskeln, att tänka på de 
orden, som jag läste någon gång i 
min barndom: "Ödmjukt får man 
buga att till mig komma in". Golf-
vet,som var groft och obonadt, tyck
tes ej någonsin ha gjort närmare be
kantskap med vatten. Väggarne 
voro nakna, mellan tak fans ej. Spi
seln var mycket primitiv, uppmu
rad af en hop oregelbundna stenar, 
spjell saknades o. s. v. Vi skildes 
efter en timmes hvila från vårt värd
folk, som bestod af man och hustru, 
belåtna och tacksamma å ömse si
dor, vi för den undfägnad vi erhå -
lit, de för den koutanta erkänslan. 

(Forts.) 

"Till följe af en svär förkylning var jag 
så hes att jag icke kunde tala. Ett paket 
af Dr. August Kouig's Hambargor Bröst-
thé återstälcl# mig fullständigt."—Henry 
F. Hober, Belleville, III. 

GOING TO CALIFORNIA? 

Then you are interested in knowing — 
1st. What line will get you there seven 

hours quicker than any other? 
2d. What line operates Phillips Cele

brated Tourist Car Excursions? 
3d. What line has been in the busi

ness longest aud is most popular? 
4th. That all other Tourist Car lines 

are imitators. 
5th. What line offers you choice of 

routes? Cars leaving ST. PAUL on 
MONDAYS at 9:00 a. m,, via Kansas City 
and Fort Worth, — the favorite SOUTH
ERN ROUTE, wilh no snow, no high al
titudes. Cars leaving on THURSDAYS 
at 7:00 p. m. via Omaha, Denver and Salt 
Lake, — the great Scenic Routi. 

6th. What line uses Pullman Tourist 
Cars that are completely furnished with 
carpets in the aisles, upholstered seats, 
clean linen and blankets for berths, cook
ing ranges in separate compartment, 
gentlemanly conductors and careful por
ters? 

7th. What line accepts second class 
tickets, and only charges $6.00 for double 
berth clear through? 

The agents of the MINNEAPOLIS A ST. 
LOUIS RAILHOAD Co. will cheerfully and 
truthfully answer any of these questions, 
or you can address 

A. B. CUTTS, 
Minneapolis, Minn. 

GRAFVÅRDåR 
af.... 

svensk granit, 
italiensk och 
inhemsk 
marmor, 
i stort urval 
och till 
lägsta priser. 

Besök eller tillskrif 
oss innan köp afslutas 
annorstädes. 

E. NELSON, 
(förut John Peterson & Ca) 

941 Jackson st., : ST. PAUL 
Kära Oakland Cemetery. 

Af allt land som na utbjudes är intet 
bfittre för settling och spekulation än dot 
som är beläget utefter 

St. Paul & Duluth 
jernvägen 

1 nordöstra Minnesota, med dess nya, 
uppblomstrande och framåtskridande sam
hällen, stora bördiga områden, särskildt 
passande för 
Allmänt åkerbruk, trädgårds

skötsel, boskapsskötsel, frukt
odling i mindre skala samt mejeri-
handtering och dylikt 

Saint Paul, Minneapolis, Duluth, 

West Superior och Superior 
med flera llfliga handelsplatser 1 närheten 
äro alla goda afsiUtnlugsorter fOr alla ger
ters landtmaunaprodukter. 

Landet är lättbrukadt och dew fördel
aktiga läge i närheten af llfliga och fram* 
åtskrldande platser tilförsäkrar det én 

snar prisstegringl 
FPITT Kartor och beskrlfningar öfver 
U-li ifrågavarande land sändes fritt, 
om man tillskrifver 

Honewell Glarke, 
Land Commissioner 

^ST. PAUL, i » MINN 

IIRY- OCH HJEMKR1FT. 

Ju mera upplyst ett folk är, 
desto mera lider det 

af nervsvaghet. 
<' • j > 

Orsaken till dé mest förekomman
de sjukdomm*hé äro nerverna. 

Huru detta kam förebyggas. 

Personer, hvilka arbeta med hjernan, 
samt qvinnor lida; mest af nervsvaghet. 
Ju linare hjernau fir,; dessa mera nervösa 
äro personerna, 1 Amerika ftr folket 
mycket nervöst. De lida mera &n någon 
annan nation af riervsvaghet. ^ 

Men hvad är nervsvaghet? Dålig mat
smältning, magsjukdom, lefversjukdom o. 
s. v., samt njurlidande. 

•Ha dessa sjukdomar åro helt enkelt 
nervsvaghet, nervsvaghet i viirt andra 
nervsystem; det^oin hvilket läkarne veta 
minst. Det nervsystem, hvilket Dr. Shoop 
har noga studerat i flera år. 

Detta andra nervsystem benHmnes ibland 
det "sympatiska nervsystemet". Det kon
trollerar fullständigt, samt håller god 
ordning på alia våra inre organ, inne-
fattaude magen, lefvern, njurarno och 
hjertat 

Allt, hvad man bphöfver göra för att 
bevara sin helsa, är att hålla det sympa
tiska nervsystemet i god order. 

Men detta är lättare sagdt än gjort. Om 
edra nerver äro i oordning, och edra lä
kare icke kunna göra n.tgot för eder, hvad 
kan ni då sjelf göra? Taga Bromider, 
nervsalt, stillande medel o. s. v. ? 

jVe;7 Dessa mediciner endast lindra det 
vanliga nervsystemet. De bota icke det 
sympatiska nervsystemet Ingenting an
nat än Dr. Shoop's "Återställare" (Restor
ative) kan göra detta. 

Dr. Shoop's "Återställare"(Restorative) 
är ett utvaldt recept, hvilket fullkomligt 
återställer det sympatiska nervsystemet 
till helsa, och detta är allt som erfordras, 
ty när det sympatiska nervsystemet är 
friskt, måste äfven de öfriga organen vara 
friska. 

Det är bra att veta, när man är sjuk, 
hvad den egentliga ormken är till sjuk
domen. 

Och kanske det är ändå bättre att veta, 
hvad som skall fnllkomligt bota eder. 

Orsaken till de flesta sjukdomarne är, 
som vi redan sett, oordning i det sympa
tiska uervsystemet. 

Läkemedlet för detta är Dr. Shoop's 
'Återställare" (Restorative). 
Dr. Shoop's "Återställare"(Restorative) 

är det enda läkemedel, som kan fullstän
digt bota dessa sjukdomar, emedan det är 
det enda medel, ̂ som verkar direkt på 
uervsystemet. b 

Sanningen af detta kunna tusende be-
vittnn, hvilka hatva ölifvit botade af Dr. 
Shoop's "Återsiälfare'1 (Restorative) efter 
det de försökt många andra medel utan 
resultat. f y 

Till dem, hvilka Intressera sig derför, 
sunder Dr. ShotfjJ. p£ anmodan gratis en 
helsobok, hvilkeiDinnehåller fullständiga 
upplysningar om denqa nya behandlings
metod. 

Till salu pfi at*a apotek, eller kan er
hållas direkt pr é&pr&s fraktfritt, genom 
att insända belo?f>fet. Pris $1.00. 

Adressera: Dr.^C. j. Shcop, BoxJ 519, 
Racine, Wis. _ 

ST. PAOLS AFFÄRSMÄN) 
C 0. llHERSi», 
• ' Ilimdkir med kött. fläsk o. s. v. 

Reel behandling och lägsta priser. 
966 Payne Avé. : i)HO Arcade st. 

ANDERSON & JOHNSON, 
rl Glas- och Porslins Handel. 

Vi hatva alltid ett viUsorteradt lager af 
porslin, lampor, glasvaror, bord- och Gck-
knifvar samt kokkärl m. m. 

V 4 G Payne Ave. 

UEDMAN BROS., " 
' • Dry Goods, fårdigsydda kläder, ekl-
perinjjsartiklar ocii skodon m. m. 

916, 9IS, 920 liice Street. 

ALBERT 6. JU,mou,. t  
§\ Möbler och husgoWklssaker m. m. 

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

I0HNSQN & CO., 
J 8 K H Ä D DE Rl-AFFÄR. 

Importerade ccta inhemska tyger. 
395 E. 7th utrest. 

Ä LINDAHL. Vtlsorteradt lager af 
I fick-ur, vä^s-ur, vigselringar m. m. 

Rsparatlener uttöres omsorgsfullt och bil
ligt 880 Payne Ave. 

G J. LOMEN, 
Attornoy-at-law. 

Rogers' Building, 
Cor. 5th té Cedar Streets. 

MATHEIS,: : 
MATTOR, TÅtfETER, OLJEDUK, 
RULLGARDINER, GARDINER, 
MADRASSER, BOLSTRAR och 
FJEDEIi. :3&4: E. 7th st. 

D MARTINI, v ^ 
111 "PEOPLE'S; B AKERT.» 

•ila sorters finare bakverk levereras efter 
oest&llning. 333 E. 7th Street. 

^ N. NELSON, 

Brandförsäkring»- och 
Län-agentur 

Schutte Block. — Cor. 7th A Jackson sts. 

C 0. NELSON, 
'' Speoerler och Delikatesser af 
båsta slag och till lägsta priser. 

S6j6 Decatur Street. 

C SUNDKVIST, 
•"I Pelsverkför herrar och damer, 

samt Hattar, Mössor och Handskar. 
Reparationer verkstillas billigast under 

sommarmånaderna. 832 E. 7th st 

ANDREW SOHOCH GROCERY GO. 
n PARTI och MINUTHANDEL! 

Specerier och Delikatesser 
Corner Seventh and Broadway. 

Ö N S K A S ,  
t R Qn eller mera j . stadig, daglig för-
* tjenst garanteras enhvar, Som 
bjjfver vår agent iochi säljer våra nya patri
otiska eller religiösa (tafler. Ingen risk. 
O. & S. Silberman, Dept. M S, St. Paul, 
Minn. W 

Pts fe&Mfng1 

WISLoSjlu & Jllfi 
. . .-'.»0USE8. 

Nicols & Dean. 
, Established H8& 
'Otalen In 

WagotI- & Carriage Maker»,-
Blacksmith- & Horse-Shoers» 

Supplies. 
Oer. 5th A Sibley Streets. 

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

Bkiperinrisartiklpr, Kortvaror, 
Stmunpvaror, Hvitvaror, 
Sveisarito. 

828—830 E. 4th street 

V»- v _ ^_J ^ 

P& Lutheran Augustana Book Concerns förlag har bland aunat ut
kommit: 

FÖR 

SKOTTARET 1896. 
R O C K  I S L A N D S  H O R I S O N T .  

Pris, häftad 10 cent 
, .mjukt klotb., interfolierad 25 cent, 

En fin väggkalender för 1896 medföljer hvarje exemplar af 
denna Almanack GRATIS, 

EsTABr,isHai> 1853. 

J. H. Schurmeier 
Wagon & Carriage Company. 

405—415 Roaabol st. 
Bull ders&od Dealers in 

fäiie Carriages, sleighst 
Par hi- and Spring- Wagons 
and Buggies for Farmers. 

Caller Wflte to oup nearest airentst 
Bergwell & Oläon. North Branoh, Minn. 
Lorens Brö'ä. Center City, 

Utdrag ur Kyrko-Handbok 
INNEHÅLLANDE: 

Högmfissogudstjänsteu, 
Högmässogudstjänsten, når nattvard hålles, 
Nattvardsgång utan högmässogudstjänst, 
Aftonsång eller tillfällig gudstjänst 
Litanian, 
Musikbilagan till kyrkoboken. 

j Håftad med omslag, netto: 
>1 1 ex. 10c,, 25 ex. $1.25, 100 ex. $5.00 pOftOfritt. 

Priset å denna pamflett är satt så lågt som möjligt för att istånd-
sätta församlingarna att inköpa ett flertal ex. till gratisutdelning bland 
kyrkobesökare. 

a 

A. Ituns'vyg, llush City. 
CH:is. ElTöcjuist. Stark P. O., 

öracn;. Mora, 
* Tödlen, l)albo. 

Ne in H; 
Olof ffi 

. Ttavtfl irt» äwffraofil* 

G riggs Bros., 
Wholesale Dealers in.... 

S B B D S .  
Write for prices stating quantities wanted. 
Agents for— 

The Kilmer Hay Bale Ties. 
Cor. 3rd and Cedar Streets. 

KOnSBAUEHET. 
Kristlig Kalender för 1896, — illustrerad. 

Sjuttonde årgången, redigerad af dr E. NORELIUS. 

Pris klotband 60 cent 
ti klotband ined guldsnitt 75 cent 

McQuire 
& Mulrooney, 

Wholesale Commission Merchants. 
Fruils, Game, Poultry, and all 
kinds of Country Produce. 

Cor. 3rd & Minnesota sts. 

Abbott Brothers. 
Sash, Doors & Mouldings, 
Office Fixtures etc., etc. 

Write f..r Catalogue and prices, 

420 Sibley street. 

| FÖRSAMLINGSKÖREN, 
jj|| Körstycken och qvartetter tiilegnade för-
||j samlingfskörerna, 
fMl Dels komponerade, dels samlade och arrangerade af prof. R. lagerström, 
l?™ direktör vid Gustavus Adolphus musikaliska kon-

servatorium, St. Peter, Minn. 

ffl Pris kartonerad $1.60. 

I Vägar och Af vägar. 
P Af O. J. S. 

jlj Pris extra klotband 40 cts. 
jjlj , Denna nya lilla bok innehåller en rikedom af vänliga vinkar, allvarli-
isFj ga varniagar och förträffliga råd rörande förhållandena inom hemmet. 

Adressera: 

TAO EJ MITT ORO PÖB DET, rö»n l»£g* E'r apotekare, 
köpman, eller granue, hvilka begagnat"Wan>*r* 

jivliltö hiifiattiiom »åjÄH&fc TLPin* 

H. C. Burbank 
& Co. 

Manufacturers of 

Clothing. 
220, 223 A 224 E. 3rd street. 

Filial: 213 E. 7th Street. 
ST. PAUL, MINN. 

ROCK ISLAND, 
ILLINOIS. 

Griggs, Cooper | 
& Co. j 

Importers & Wholesale Grocers. J 
Headquarters for Imported Fish, 

Cheese, Teas & Coffees. 
Manufactures of the Highest Grade 

Spices, Extracts and Syrups, 
843—252 East 3rd street. i 

Foot, Schulze 
& Co. 

iMnnufactnrers 9f.... 
—V—JPTNC Shoes.*-** 

Northwestern (gents for.... 
*'Goodyear Glove" and 
Rhode Island rubbers.... 

283—2E7 E. 3rd Street 

,{q|i 

\r 

'iporglar, Pianos, Hnsorglar! 
t bohof af ett instrument, livarfiir icke anlita edra 

egna landsmän, nar ni försäkras om 
en &rlig ocli redbar liandel, lagsta priser 
och bästa betalnlngsvilkort 

Piporglar från $475 och högre pris. 
Slnsorglar fran $20 och högre pris. 
Pianon i alla "styles" och tlU olika 

priser. Gör oss en visit nftr ni besöker 
Mlnnoapells och ni kan göra ert nrval 
bland hundratals af våra instrnmenter. 
Katalog sftndes fritt Skrit till 

CEXTURT PIAKO CÖ31PAKY, - Minneapolis, Mim 
ITi»pg'si" j'll'iid i? vad soräs j;is< ruinonl is5 

Farwell, Ozmun, 
Kirk & Co. 

— Wholesale Hardware. — 
Cutlery, Guns and Sporting Goods, 
Silverware, Butcher Supplies.... 
Suracuse and Cravrford Bicycles. 

Cor. 3rd St A Broadway. 

Noyes Bros. 
& Cutler. 

Oldest and Largest Drug WarehouM 
in the Northwest. 

Jobbers In— 
' Faints, Oil, Glass, Chemicals &c. 

Cor. Sibley A 0th steets. 

Lindeke, Warner 
& Schurmeier. 
Wholesale dealers in 

Dry Goods and Notions* 
Oer. éth A Sibley Streets. 

Wemott, Howard 
& Co. Agents. 

Importers and Jobbers in*... 

Grocery, Glassware QuUeryy 

Lattip Goods, Etci, 
•W-98T 3&okson Street. 

J. H. Allen & Co. 
TIlo oldest Wholesale Greoery 

HoUäövln th© »©pfeweat 
jFollllfte of Orooerles and Mi)orters of*.. 

Norway Herring. 
Qt?. 3rd A Sibley jBtcettt. 

AW!E$CA 

HANSON & BLOMQUIST, 
Skradderietablissement, 

1427 Washington Ave. S., - Minneapolis, Minn 
Största svenska affär af detta slag 1 staden. VI hafva alltid p& la/rer ett rikhaltigt 

aortiment af grod»^ooh moderna ty^eroeh vi jrarantera fullkonallf tillfredsställelse *5-
tr&ffande såväl arbete som prlseT. Gorea osa ett besök. 

prof i 

fran fabi 
in 

ORGLAR! FRITT! 
SO dagar i edert eget hem. Inga pengar lieliUfvas. 

PIANON-ORGLAR från $25 till högre pris. 
innefattande cn fullstan- Kontant eller på lätta 
di>r musik-utstyrsel.  afbetalningsvilkor. 

HY S0UVEWIR-KATAL06 I 
guid. \ i bftnl;'. omkostnaderna och siinda den FRITT,allt ni 
behöfver göra, är att godhetsfulit  skrlfvä efter den i dag. 
Kom ihåg-, att  detta är det ö-ainla affärshuset CORNISH &• 
CO., den enda firman i  vcrlden som uteslutande säljer di

ken till  familjen. Ktt ensamt instrument till  ]>artipris.  Vi'lrbesphra 
$250. Xanm denna tidning'.  Skrif penasl,  CORfiISH £ CO.. Etabl. 30 &!',  Washington, N i  _ 

J.B.SEDEBBEP, 

fctörsta och bästa urval  af Skodon 
för Herrar, Damer eeh Barn i denna del af 
staden. Hvarje par säljes under 
garanti. Arbeten pä beställning utfö
ras med särskild omsorg. 

J. A. SEDERBERG, 
1805 Wash. Are. B., 

Mlnneaoolls. » JVTlnn. 

ilr det bästa foderämne soai vflxer. • 
StjelUar och blad äro jemujfodu med • 
grönt majsfoder och FÖRUM GKONA • 

lorras,e sommar och höst. • 
LSSEX RAPE, äkta Imp. frön - bä- • 

sta farfader som finnes: utmflcUt för • 
andra kreatur. VI hafva alla olika, • 
värdefulla tfrilsfrö. Sand vetches, Al- * 
falfa, Lathyrus, Saccallnen*, fl. Ett 
paket af hvar.ie, 4 sorter, jemte vftr 
116-sidiga frökatalojr sändes för 14c. 
(7 2-cont märken). Skri f i dapr. Kata-
lotf fritt, om donna tidni ny luimnos. 

VAUGHAN'S SEED STORE. 
OIIICAGO: - 84—80 lian dol nli Street ^ 

X NbwYORIC: - - 26 Barclay Street. T 
•••••••••••• 

Dr. Karl Eländer, 
Svensk Tandläkare. 

Kontor: 801—303 Washington Ave & 
(Vanstrum Block.) 

MINNEAPOLIS. : MINN. 

För att intro
ducera vftr sto
ra katalog af 
godtköp pä no

velties, juveler, 
—•— musikinstrument, penn-

«uifvar, böcker o. a. v., med hundratals Illu
strationer, sända vi med densamma cn fin 18 
karat trulduläterad vljrsolring jemteetthäf-
to af vftrt blad "The Little Giant", mot 10o 
för postporto. För 25c. sändes katalog, rinij 
o c h  b l a d e t  f ö r  e t t  Ä r .  A d r e s s e r a :  H . M  
BROOKHTEDT, Box 42, 203 J'inc st., St. Lous' 

Henry N. Benson, 
Advokat och Notary Public. 

Utestående fordringar inkasseras, full
makter utfärdas och rättegftngar föras vid 
alla statens domstolar. 

9  " * • — .  
Kontor i Dick's Blocks St. Peter, Mimi. 

p A. LAMBERG, 
Skrådderi-etabllssement 

Bästa arbete. Moderata priser. 

824; 3rd Street, 
Red Wing, Minn. 

QR. 0. L. OPSAL, 
Tandläkare* ~ 

Allt arbete garanteras. 

Boxrud Blöokf 
. Med Wing, Mint) 


