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Tal hållet på 25-årsfesten i 
- Puluth, Minn., d. 22 mars 

af C. J. Collin. 

(Forts. fr. föreg. nr.l 
På mindre än 8 ar hade det lilla 

senapsträdet slagit ut trenne stora 
hufvudgrenar, hvilka bredde sin 
svalkande skugga ut öfver värt folk 
i 5 härader.' En gren sträckte sig 
mot söder öfver trenne härader, med 
fyra nästen på sina qvistar. En 
an=san >4auedde sig öster- ut öfver 
Douglas. härad^.Wis., med tvenne 
små nästen, och <l-en tredje grenen 
sträckte sig mot norr med trenne 
sästen på Sina qvistar, under det 
att trenne nästen syntes i trädets 
lummiga krona. 

Sedan dess har yttermera tvenne 
hufvudgrenar växt ut, en öfver Ait
kin härad med 4 nästen, och en an
nan utöfver Messaba grufdistrikt 
med ett eller flera nästen på små 
grenar, i hufvudsak en följd af det 
missionsarbete, som utgått och ut-
g&v frän denna församling. Hvetn 
bör ej känna sig tacksam till Gud 
för denna växtlighet trots jordmå
nens stenbundna beskaffenhet? 

Sedd genom andliga glasögon 
stod du, kära moderförsamling, re
dan vid 18 års ålder klädd i Solen 
och bar på ditt hufvud en krona af 
1? stjernor (församlingar). Ehuru 
du vid denna tid lefvat sex år i en-
kestånd, omgafs du likväl af 12 för
hoppningsfulla barn, hvilka välsig-
njade dig och lofvade att med tiden 
sluta en kedja omkring dig, hvars 
länkar ingen främmande kärlek 
skulle sönderslita. Du iir stark ge
nom dem, ty Herren bqr i ditt och 
dina barns hjertan. 

När dotterförsamlingen Betba-
nia 1890 hade erhållit sia nuvarrnde 
herde, kände vi oss alla glada; ty 
hvad vi behöfde var arbetare och 
pålitliga vänner. Samma år bilda
des pastoratet West Duluth och 
Two Harbors, hvilket gladde sig i 
hoppet öfver att pastor J. Teleen 
skulle antaga den honom tillstälda 
pastorskallelsen, men Herren ville 
annorlunda. Händelserna ledde det 
så att pastoratet upplöstes och 
Elims församlingen i West Duluth 
inympades i Carlton pastoratet 
och Immanuelsförsamlingen i Two 
Harbors lades till Tower-pastoratet. 
Härigenom förlorade fältet en arbe
tare, men den knappa missionskas-
san^sparades. 

i89l" kun'de det ursprungliga Du-
luth-Superior -pastoratet, med till-
lägg af pastor J. D. Nelsenii pasto
rat i och omkring Ashland, Wis., 
utgöra eget missionsdistrikt. Ehuru 
hvad jag nu ämnar säga går något 
utom gränsen på församlingens hi
storik, så vill jag dock, för det ljus 
som härmed kastas öfver det lilla 
senapskornets tillväxt, gifva er en 
sidoblick på distriktet i sin helhet. 
Vid dess organisation voro vi 6 pa
storer m.ed 16 församlingar och nä
stan lika många missionsplatser; 
distriktet räknade 14 kyrkor, 4 pa-
s tors boställen och emellan 16 a 17 
hundra medlemmar' samt ett sam-
manlagdt egendomsvärde på $60,000. 

Slår ja<* upp statistiken för 1894, 
så märker jag tydligt att senaps
plantan lifskraFtig och stadd i 
stark utveckling. Distriktet räkna
de då 25 församlingar, 78 kyrkor, 5 
pastorer, 6 pastorsboställen, 2,600 
medlemmar, $90,000 egendomsvär
de. Genom distriktet samlades un
der samma år $12,564 för löpande 
utgifter. 

Minst utaf alla skulle jag hafva 
vågat hoppas se och höra hvad jag 
nu ser och hör härifrån. Vid vår 
15-årsfest, påpekade jag i min korta 
historik att Gud hade gifvit oss en 
öppen dörr — ]a, han har gifvit oss 
18 öppna kyrkodörrar häruppe och 
tusentals öppna hjctedörrar. När 
du kära moder ser på alla dina barn 
omkring dig, sä glömmer du dina 
födelsesmärtor för idel glädjes skull. 
Det är ju uppenbart att moderför
samlingen fått vidkännas många 
uppoffringar, då hun sjelf var fattig 
och hade många små barn omkring 
sig. Ty det kostar ju att försörja 
och kläda många små barn. Modern 
och barnen hjelptes ät, bäst de or
kade, det vill jag betyga. En om
ständighet bör jag här påpeka, deu 
nemligen, att man skall förgäfves 
söka i konf. protokollen efter några 
böner eller nödrop om hjelp här up
pe ifrån förrän år 1887, och vid den 
tiden var moderförsamlingen om-
gifven utaf 19 små barn, eller mis
sionsplatser. Nödropet kom från 
det uTsgamla pastoratet i Carlton 
county. Moderförsamlingen fick på 
långt när icke den tillsyn hon be
höfde. Själavården i egentlig me
ning uteblef nästan helt och hållet. 
Derest pastorns hela tid från början 
hade fått användas hemma i moder
församlingen, sä skulle resultatet 
blifvit låugt bättre än det blef. 

(  Dock utvecklades församlingen så 
småningom i flera hänseenden. Med
lemsantalet växte från 120 till 399 

medlemmar till den tid när delning 
skedde, och Bethaniaförsamliugen. 
stiftades 1889 med 215 medlemmar. 
Hela medlemsantalet, som under 12 
år intogos i församlingen var 788. 
Utaf dessa fingo 239 afgångsbetyg 
till andra luth. församlingar, 14 in-
drogos i sektväsendet, 3 exkommu-
niserades, 43 .afgiugo ifléd döden och 
138 uteslötos. På samma tid kon
firmerades 105 barn, af dessa till
hörde vid min flyttning 61 de luth. 
församling:e i Duluth och 13 andra 
af våra luth. församlingar; 4 hade 
fått gå hem i frid; 5 hade anslutit 
sig till icke lutherska samfund och 
22 hade flyttat härifrån och måhän
da förlorats för vår kyrlca. Eder 
nuvarande pastor har konfirmerat 
12 b^rnj och före mia tid hade 25 
konfirmerats af våra luth. pastorer. 
Det ord, som utsåts i dessa 142 
barns hjertan, skall nog i sinom lid 
bära frukt hos de flesta. Vi våga 
tro det. Någon större väckelse el
ler andlig rörelse förmärktes icke 
under min tjenstetid, enligt dr. E. 
Carlsons kända yttrande: <fdet går 
iuga allmänna väckelser derspekxi-
lationssndea regerar"; men enskilda 
själar kommo antingen fulla med 
syndanöd, eller glada öfver synder
nas förlåtelse, för att delgifva sin 
pastor sina erfarenheter. Sådana 
stunder voro sköna, ja oförgätliga. 
Ofta fick jag göra öfverraskande er
farenheter vid mina åhörares döds
bäddar. . Det ord, som förmådde ut
breda sitt inflytande öfver dessa ur
skogar, förmådde ock tränga ned 
tiLl hjertegrunden. År 1884 började 
olika reformerta kyrkosamfund ver
ka bland svenskarne. Måugen gäng 
sannades ordspråket: "när katten 
är borta dansa råttorna på bordet". 
Förunderligt nog gjorde de dock 
ringa framsteg, när man tager i be
traktande att de voro 10 mot 1. En
dast i städerna, Duluth och Superi
or, erhöllo de någon uppmuntran. 
När deras sak ej gick riktigt så fort 
framåt, som de hade önskat, så hag
lade det ovett ur predikanternas 
munnar och pennor öfver denna för
samling och hennes pastor. Jag 
gömmer på stora luntor med bref 
och tidningsartiklar, skrifna i den 
bittraste anda. Om de ej bättra sig, 
skola nog dessa smädeskrifvare få 
sin lön efter sina gerningar. 

Ingen bör undra på att pastorn 
ofta nödgades taga bladet från mun
nen och tara rent språk-. Emellertid 
kommo de . ,Vpredikande bröderna" 
med blott ett par undantag aldrig 
till pastorn, ty ryktet gick att 
derest de vågade försöket skulle pa
storns skosulor bearbeta den ömma
ste punkt de egde. Hvar och en 
förstår att äfven detta rykte hade 
kommit derifrån all annan lögn har 
sin upprinnelse. Må hända ville de 
härmed bestyrka sitt ofta upprepa
de påstående, att alla lutherska pa
storer vore grofva ocb ogudaktiga 
legoherdar, som förföljde "Guds 
barn". Ty denna visa hade do lärt* 
ifrån Sverige, Dock märkte jag hos 
dessa herrar, att ehuru da voro eni 
ga om att jaga villebråd, tog vän
skapen slut när detsamma skulle 
delas. Då blef hela bundten, den 
ene om den andre, med ens lika rå 
och ogudaktig som den lutherske 
"legoherden".^ 

Men vi lemna detta kapitel. 
Sä länge denna församling var li

ten och klen och det lutherska sam 
fundet i Amerika obekant, fick hon 
för det mesta syssla i motvind. Sam
fundets tidningar egde få läsare. 
Andra samfundstidningar och böc-
kor hade bättre åtgång. Eu ovär 
derlig hjelp i arbetet hade varit, om 
vi hade fått ett tillräckligt antal 
exemplar utaf "Augustana", för att 
utdela gratis de första åren. Skul 
le något göras i deu vägen måste 
medlen tagas ur egen kassa, hvil-
ken oftast var tom, Församlings-
medlemmarne voro ovana vid den 
frikyrkliga formen. I Sverige be
höfde medlemmen icke vidare befat
ta sig med församlingen, än att en 
och annan gång bevista Guds hus 
Denna sed hängde med hit. Alla 
väntade att pastorn skulle göra allt 
ocb vara med öfverallt. Ja, mänga 
tyckte, att församlings gemenska
pen var till ingen nytta, derest pa
storn ej besökte dem i hemmen då 
och då. Hade sådant varit möjligt 
skulle onekligen mycket godt kom
mit derutaf. Jag anförer ej detta 
för att klandra, utan endast för att 
visa på de inre och yttre hinder som 
en ny församling har attöfvervinna, 
innan hon kan rätt fyl!a sin uppgift, 
såsom missionerande kyrka. 

Vi hafva reJan anfört statistiken 
öfver församlingens yttre tillväxt 
medlemsantal, vi böra något om
nämna, huru hon tillväxte i arbets
skicklighet. Ungdomen organise 
rade sig till en förening 1884, hvil 
ken fortfarande lefver och rörer på 
sig. 

Föreningens uppgift var och är 
att medverka till sann kristlig bild 
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ning i öfverensstämmelse med för
samlingens konstitution, samt att; 
efter bästa förmåga motarbeta alla 
slags synder och laster i synnerhet] 
sådana, som ungdomen mest &r ut-j 
satt för. Mycket har talats och; 
skrifvits för och emot ungdomsför-i 
eningar, men i allmänhet har denna 
förening varit ett glädje barn, och 
icke få äro de ungdomar, som byggt 
sitt näste på denna gren och deri-
genom kommit under församlingens 
och Guds ords helsosamma inflytan
de. Hållen på, unge vänner, I haf-
ven ännu mycket att uträtta! 

QvinnofÖreningeo har tjenat för
samlingen troget. Denna förening 
är nu 14 år gammal. Våra försam
lingar räknar ick« mänga förenin
gar som öfverträffat Qvinnoförenin-
gen i outtröttligt nit och framgåogs-
full verksamhet. 

Jungfru föreningen är yngre men 
lifskraftig och arbetsam. 

Söndagsskolan har utgjort denna 
församlings glädje och prydnad. 
Många "senSpåkorn" ha nedlagts i 
barnens och ungdomens hjertan se
dan dess början 1882. Hön är nu 
vorden till flera skaror. 

Fattig- och sjukhjélpsföreningen 
eller såsom hon nu kallas, "Barm* 
hertighetsföreningen",har fåttuträt-
ta mycket godt isynnerhet sedan det 
qvinliga diakonatet infördes uti för
samlingen. Dessa 5 grenar hafva 
icke allenast utbred t sin svalka öf
ver församlingen, utan de hafva äf-
Vén lockat mången husvill "fogel" 
att reda sitt näste på desamma. Se
dan senapsträdet hunnit denna ut
veckling utöfvar det på sinnena 
utomkring ett långt större inflytan
de än det gjorde under dess ringa 
uppkomst. 

Att denna nu skildrade utveck
ling på det kyrkliga området kostat 
uågot för dem som varit med, behöf-
ver ej nämnas. Jag vill blott näm
na, för att visa det offervilligheten 
lefvat ett friskt lif häruppe, att den
na församling har, så långt siffror 
visa, uppoffrat under dessa 25 år: 
förskolor och mission $2,077, för 
välgörande ändamål $625 och för lö -
pande utgifter $30,008.30, hvilket 
tillsammans utgör den nätta sum
man af $32,700.30. 

Kanske någon frågar: Är det 
värdt så mycket? Må de svara, som 
under dessa 25 åren fått lefva på 
Guds nåd. Hvad sägen I, som ge
nom församlingens verksamhet fått 
nåd att tro pä syndernas förlåtelse 
och ett evigt lif? Hvad viljen I sva
ra, som ha'n fått ed ra barn kristli-
geu uppfostrade i söndags-, för
samlings- och konfirmationsskolan? 
Hvad viljen I sjelfva svara, som egt 
denna förmån?" Kunnen I, skicklige 
räknemästare i Duluth, räkna ut det 
pekuniära värdet på alla da- lärdo
mar, rop, varningar och förmanin
gar, som ljudit från detta rum? 
Kunnen I säga oss värdet på de trö
steord, som i sorgeus och dödens 
stund tillhviskats den oroliga men-
niskosjälen? Kunnen I ock säga oss 
hvad det kristliga inflytandet på 
samhället, på hemmen varit värdt? 
Men jag skall icke fråga mer; lug-; 
gen ned edra pennor, I skicklige 
räknetymstnärer, och svareu mig på 
en enda fråga: Äro de församlings
medlemmar, som under församlin
gens tillvaro gifvit till Guds rikssak 
i allmänhet fattigare än de äro, som 
dragit sig undan? Kanske när allt 
tages i öfvervägande, så hafva des
sa $30,000 dragit högre vinst än alla 
de penningar 1 insatt uti affarslifvet! 
Hvad sägen 1 härtill? 

Ärade landsmän! Vi hafva nu nå
got sökt skildra hurusom Guds rike 
i dessa trakter, icke mindre än an
norstädes, varit likt ett senapskorn, 
det en man sådde uti sin trädgård 
och som växte upp och blef ett träd 
så stort, att himmelens foglar kom
mo och bygde sina nästen på dess 
qvistar. Här står detta träd lifs-
kraftigt och inbjudande. Kommen 
nu 1, som hittills sökt reda er ett 
kyrkligt hem under Joua kurbits 
och byggen edra nästen på dessa 
skuggrika qvistar! Stormarne och 
störtregnen hafva redan pröfvat 
trädets styrlra. Det står fastare än 
någonsin. Det erbjuder sitt skydd 
åt eder och edra barn. Trädet har 
planterats och vattnats under bön 
och tårar; Gud har gifvit växten, 
det skall här stå upp slägte efter 
slägte, ty Guds ord blifver evinner-
ligen. Glädjen Gud och den trogne 
vattnaren, hvilken nu gräfver om
kring det och göder det, glädjen 
dem med att reda edra nästen, i dess 
krona! Der är rum. Och I, som 
länge sedan, funnit eder hvilostad. 
edert hem der, som ofta qvittrai 
edra morgon och aftoabekymmer 
från dess krona, lockeå' med edra 
trosfriska sånger, med eder helgade 
umgängelse, med eder flykt mot 
ljuset, locken de många hem- och 
fridlöse till eder! Inbjuden dem att 
från senapsträdets silfriga blod in-
dricka himlens näderegn, att i dess 
skugga njuta ro och frid till sina 
själar! 

Endast i Guds rike verkas tro och 
meddelas andligt lif. Blott der fin
nes trygghet. Gud bor derinne. 
Han tronar ännu i sin moln- och 
eldstod, nådens och sanningens sym
bol, öfver Israels tabernakel, der 
troende hjertan offra sina läppars 
oxar. Guds församling är det Be
thel, hvarest himmelsstegen stär 
upprest. Der har himmel och jord, 
Gud och menniskor gemenskap med 

j hvarandral 

"Vill öu g&.med till himlen, 
Så låt osa följas åt 
Till kyrkan har på jorden, 
Hon ligger, just de råt; 
Ja hon är himmelriket, 

. Ty Jesus bqr i den; 
Den som fr&n kyrkan vikit 
Går ej till himmelen." 

Guds församlings förmåner äro 
många och... harliga. Bilden, vår 
Frälsare an^ändt, säger oss det. 
Försummen,^ fö^pillen dem icke! 
Gören inte hemlifvet inom Guds fa
milj pä jorden ottefligt genom knot 
och klagan! '^ruä är hemmets Herre 
äfven om hat^ uppdragit åt en svi^g 
menni8ka att/stå'det före. Om du 
aktar på He^renTS ord, så skall din 
frid vara e&so$i en brusande flod 
och din rättfärdighet såsom hafvets 
våg. Amen fr' £• ; 

.Al 
4,Mln man léjä"oftji af liufrndvärk. På 

min tilUådan^nTiinde han Dr. August 
Kön ig's Hamburger Droppar, och efter en 
kort tid blef han fullkomligt ftterstäld."— 
Mrs Henry Doer^l.äucaster, Pa. 

Hundra mil tin doktorn 
är en lång resa, men livem vill icke med 
glädje taga deu, dm han derined kunde 
lindra en af sina Iräras lidanden? Men 
när resan är till Jugen nytta, utan blott 
förlust af tid och penningar, så är det 1 
sanning nedsläende. 

Herr Frank Smith från Belt, Mont., le
vererar en förträfflig Illustration häraf i 
ett bref dateradt den 8 Dec. 1895: "Min 
hustru hade varit sjuk i öfver två år; jag 
brukade resa så iängt som 100 mil för att 
hämta läkare till henne, men ingen kunde 
bjelpa henne. Hon led häftiga smärtor i 
unierlifvet och var ofta ej i stånd till att 
lemna sängen. -IJon tycktes hafva ymni
ga inre blödningar.,; Af en händelse kom 
jag till att läsa I en tidning om Dr. Peters 
KUKIKO. Jag sände efter samma ocli lät 
henne göra ett försök dermed. Efter att 
hafva tagit 4 flaskor var hon frisk. Det 
är i sannig ett utmärkt preparat — en 
verklig nödvändighetsartikel i ett hus
håll. Den har vaprit oss till stor hjelp och 
sparat oss mycket penningar. 

I^et finnes sannolikt icke en familj, som 
icke ^ir i behof af en pålitlig husmedicin 
— i synnerhet om man är bosatt aäägset 
från läkare och apotek. 

Dr. Peters Kunruo intager en afunds-
värd ställning som familjemedicin. Den 
har varit i ständigt bruk i öfver ett århun
drade, men har varit mycket annon
serad. . Apotekare*: hafya den ej till salu. 
Den kan blott ^eshallas hos fabrikanten 
eller genom lqk%l'l^nter. Om ingen 
sådan finnes i .Eder närhet, tillskrif Dr. 
Peter Fahrney,4A9-*-114 So. Hoyne Ave, 
Chicago, 111. 

Mftl 

Det är ingen konst att på lediga 
stunder arbeta söm agent för Hrr Lundin 
& Co. och sålunda skaffa sig eu god extra 
•förtjenst genom att .sälja derås Enbärssi-
rup, hvaraf mäå brygger det välkända 
EnbärsdricJcat, som är den bästa läske
dryck och det förnämsta blodrenande me
del. Något att foi^tjeu'a penningar på nu, 
förkylningaines fffrid^vade tid, är Lundins 
Juniper Balsamic1 Cough Drops, den 
bästa bröstkaramell och förkylningsmedi
cin. Det flnnes ingen viara " agenter för-
tjena mera på, sänd derför 25 cents för 
4 profaskar "Cough Drops", portofritt 
eller en flaska enbäi*ssirup. Ageutvilkor 
och videre underrättelser fritt från Hrr 
Lundin & Co., Jefferson st., Chica
go, III. 

GOING TOoCALIFORNIA? 

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

hours quicker thatf aaiy other? 
2d. What line operates Phillips Cele

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

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

are imitators.' 11 

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 KOUTE, with no snow, no high al
titudes. Cars leaving on THURSDAYS 
at 7:00 p. m. via Omaha, Denver and Salt 
Lake, — the great Scenic Route. 

6th. What line use3 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 onIy>x;Ua|^e3 $6. 00 for-double 
berth clear throa|h?^ 

The agents of the MINNEAPOLIS & ST. 
Louis RAILROAI* CQ. will cheerfully and 
truthfully answer aay of these questions, 
or you can address . • . 

A. B. I&TTS. 
Minneapolis, Minn. 

'5 *>•><* • 

.'illkätiiKiyifvos lVVj* s'litjrt och viinner, 
att Gud i sitt atiyisa rått den 12d:s 
behagat hadankjila min ömt älska
de make, \ - ^ 

Ernst Johnson, 
35 är, 1 mftnad och 20 dagar pammal 
Han var född vid Evedals helsobrunn i 
närheten al" Vexlö, den 23 februari 1861, 
ocli ankom hit till landet 1870, liar varit 
medlem af härvarande sv. luth. för
samling sedan den ll.ian. 1885 och för
enade sig i äktenskap rned mig den 2s 
juni  1889 .  Djupt  sörjd  och  saknad a l  
mig.  4  barn ,  förä ldrar  och  tvä  bröder  i  
Sverige samt två, systrar, svärföräl
drar. svågrar och aySgerskQr här l lan
det. $v. Ps.487: v. 6-7. 

Chisago City, Minn., d. 21 april 1896. 
In.v CIIIUSTTN'A .fonxaoN, 

1 ' ö d c l  S ö d e r l i t i d .  

S n i Ä l a n d s - Pos ten  b e h a g a d e  a f t r y c k a .  

För Blägt och vänner tillkännaglfves, 
att Herren i sitt allviea räd behaga
de genom döden liädankalla min 
dotter V 

' Emma Karolina Bergman 
den 26 mars i en Ålder af 22 år, 1 ui&nad 
och 18 dagar. Hon sörjes djupt och in
nerligt af mig, hennes åldriga moder 
samt två systrar och tre bröder. Pä 
sitt sista sjuklnger vände hon sig med 
sin synd och i:öj tiiysyridares frälsare 
Jesus Kristus. i>clf 
vittnesbörd, inrfaii 
dan, ha vi det Ifjpp 
i frid. 

Mamrelund, 
april 1806. 

Mm 

ilitft hennes egn;i 
n lick »kiljas bä-

litl hon fick sluta 

The Saata Marie Gold Wiping 
Company. 

Om ni Önskar insätta odra peanlngar 
uti ett fullkomligt säkert och ovanligt 
vinstgifrande företag, ett som är rekom-
meiuleradt af en ansedd och tillförlitlig 
bankiirma, så köp aklier uti The Santa 
Marie Gold Mining Company. Grufvan, 
som nu är under bearbetning, Sr skuldfri 
och har malm i siejte uppgäende i ren för
tjenst till $5,000,000. Dessa aktier, som 
nu utbjudas till 50c stycket, komma att 
stiga till SS innau årets slut. 

Bästa och säkraste sätt att insätta sina 
penningar uti. 

Prosekt med kartor och rapporter sän
das pä begäran. 

Besök eller tillskrif 

A C. FROST & CO., 
1101-110If Chicago Stock Exchange BVdg. 

Chicago, 111. 

i 

THS- OCH KAFFE-HANDEL, 
Cor. 7th och Rosabel sts. 

Pålitligaste specerifirma 
i staden* 

"Bloms Best" Patent-mjöl, pr. säek 
$1.70. 

Godt Mjöl, pr. säck 
$1.60. 

Bästa Rågmjöl, pr. säck, 
$1.50. 

Godt Java och Mocka kaffe, pr. Ib. 
29 cents. 

Bästa Java och Mocka kaffe, 3lbs för 
$i.oo. 

50c. Grönt Jap. Thé, pr. Ib. 
25 cents. 

Extra godt Smör 5 Ib för 
85 cents, 

Bästa Potatis pr bush. 
15 cents. 

Äkta K K K Fetsill, 14 lb för 
$i.oo. 

Imp. Anjovis, pr lb 
lO cents. 

Lysekil Anjovis, pr burk 

% 23 cents. 
Saltad Ål, pr lb., 

12£ cents. 
Svenska Lingou, pr gallon 

35 cents. 
2 gallon pail SirujS för 

45 cents. 
15 lb pail Jelly för 

4Ö cents. 
Sur Kål pr gal. 

15 cents. 
Torr Jäst pr paket 

4 cents. 
Skorpor och Knäckebröd pr lb. 

7 cents. 
4 lb. Cal. Sviskon 25c 
3 lb. Torkade Peaches 25c 
5 lb. Russin.. , . 25c 
5 1U. Risgryu .......25c 
6 lb. Tapioca 25c 
Apelsiner, pr duss 15c 
I^emons, pr duss. 15c 
Bananer, pr duss 15c 
Lundins Enbärssirup, pr flaska 18c 
Imp. Svensk Hallonsaft, pr flaska... .80c 

l 

3n 

EHÖFVER NI É* I* 
Böcker för söndagsskofbib/iofekei 
Böcker för föreningsbiblioteket 

Böcker för skolan 
Böcker för hemmet 
Böcker för /äräre 
Böcker för lärjungar 
Böcker för barnen 
Böcker för ungdomen 
Böcker för de äldre 

Böcker för Edert bibliotek 
Böcker för sång 
Böcker för instrumentalmusik 
Böcker som äro undervisande 
Böcker som äro "tilltalande" 
Böcker som "håller'' 
Böcker till"presenter 

Böcker för alla tillfällen 
Tillskrif.  

LUTH. AUGUSTANA BOOK CONCERN 
får» Katalog erhålles gratis. 

ROCK* V V W 
F I L I A L -

I S L A N D '  
S T »  P A V  L _  •  M  
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FINNAR <VSAMT -̂ % 

Grössaker, frukt och färsk fisk till dagens 
lägsta priser. 

Beställningar från landsorten 
egnas bästa omsorg. 

JOHN A. BLOM, 
Cor. 7th & Rosabel sts., 

ST. PAUL, MINN. 

Jai •iyohl co.. Minn., > 

K&STIKA BERGMAN. 

Intet besvär 
att meddela upplysningar med 

afseende på de utmärkta för

måner som erbjudas af "The 

Northwestern Line" från Min

neapolis och St. Paul till Mil-

waukee och Chicago — det är 

ett nöje. Om ni ämnar företaga 

en resa österut, torde ni derom 

sända några rader till T. W. 

Teasdale, General Passenger 

Agent, St. Paul, då ni erhåller 

illustrerad tidtabell fritt jemte 

detaljerade meddelanden om de 

trenne utmärkta tåg, som afgå 

från Minneapolis och St. Paul 

hvarje dag i veckan till Milwau

kee och Chicago, jemte andra 

speciella önskvärda upplysnin

gar. Ecfer närmaste lokal

agent tillhandahåller biljetter 

med denna berömda linie. För 

erhållande af närmare under

rättelser -och för en illustrerad 

karta fritt, adressera T. W. 

TEASDALE, General Pass. Agent, 

St. Paul. 

EAST UNION,, - MINN. 

Lokalagentur för Scandinavian Mutual 
Aid Association, A. E. Johnson & Co., 
MINNESOTA STATS TIDNING och i egen
skap af Not ar i us Publicus berättigad att 
utfärda alla lagliga handlingar, köpekon 
trakt o. 8. v. 

Drs. Engsisil ocn isisen 
Läkare och Kirurger. 

Kontor: Opera Block. 
' Grand Forks, N. B. 

Sveda och Klåda i huden 
äro bevis på, att blodet ej är fullkomligt friskt. 
Genom att använda det gamla pålitliga läke
medlet Dr. Peters Kuriko aflägsnas orsaken till 
sjukdomen och följaktligen äfven denna. 

Kan erhållas endast hos lokalagenter eller direkt fr&n 

DR. PETER FAHRNEY, 
112—114 So. Hoyne Ave. • - • Chicago» 111, 

EiumuumaliBilflMIK' JJIIiroMSiOillJlllJJIIIieitSi?' 
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uppenbara sig1 genom rygg
värk, reumatism, aptitens 
förlorande,oren tunga, dålig-
andedrågt, svaghet, kraft
förlust och kronisk hals
katarr. 

Dr. J. H. MCLEAN'S 
lefver-och njurbalsam 

är den medicin, ni behöfver, lika förtjenstfull i milda eoin 
kroniska lefver-njur-och qvinnosjukdomar. 

Till salu öfverallt mot 81.00 flaskan. 

Dr. J. W. McLEÅWS MEDICINE CO. ,  S t .  Louis,  Mo.  
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Et (eget fieinii kan hvar och en förskaffa sig för ott jemförelsevis 
bill igt  pris och "pä l indriga betalningsvil
lkor genom att afaluta köp af land hos oss. Vt 
ttro t tillfälle att erbjuda lanclsmiinnen utmiirkt 

godt  och väl  beläget  land i  svenska set t lement  I |J j | |n  I  oaq nnh Efanäh&P nniinfiac 
Jordmånen, som är mycket bördii? och lätt- •"»•» JJJ>» MIldUöG CUUllliBS, 

brukad, best&r af svartmylla pä lorbot- minnesota-
t e n  o c h  a d e m n a r  o v u u l i t f t  r i k a  s k ö r d a r .  M i l l o  L a c s  c o u n t y  t . o f r  f ö r s t a  p r i s e t  v i d  s t a t e n s  
senaste landtbruksiitstftllning för si na rika nfodukter. Åfstftndet fran Minneapolis ttr 
endast 40 a 50 mil. Närmare upplysningar meddelas, om man hänvunder sig till 

WASHINGTON BANK Land Department, 
200 Washington Ave. S.S Minneapolis, Minn. 

HANSON & BLOMQUIST, 
Skrädderietablissement, 

1427 Washington Ave. S., - Minneapolis, Minn, 
Största svenska affär af detta slag 1 staden. VI hafva alltid pä lager ett rikhaltig! 

sortiment af coda och moderna tyger och vi garantera fullkomlig tillfredsställelse b«* 
träffande s&vkl arbete som priser. Gören oss ett besök. 

J. I.SEIERSEU, 

Största ocli basta ui*val ui btodon 
för Herrar, Damer och Barn i denna del af 
staden. Hvarje par sftljes under 
garanti. Arbeten pä beställning utfö< 
ras med särskild omsorg. 

J. A. SEDERBERG, 
1305 Wash. ••*. S., 

Mlnneaoolls. - JVlinn. 

Ö N S K A S .  
(C 00 e"er mera * stadig, daglig för-
<PviUU tjenst garanteras enhvar, som 
blifver vår agent och säljer vftra nya patri
otiska eller religiösa tatior. Ingen risk. 
O. ef" Ä Silberman, Dept. M 3, 81. Paul, 
Minn. 

Uppbrukads Farmar 
och Jernvägsland 

-till billigt pris. 
JOHN NIVEN, Agent. 

Staples, Minn. 

A. LAMBERG, 
Skrådderi-etabllssernenl 

Bästa arbete. Xoderata priser. 

324= 3rd Street, 
Bed JFinfft Minn• 

Dr. Karl Blander, DR' L' 
Svensk Tandläkare. Tandlåkarö. 

Eontör: S01-303 Washington Ave S. A,U arbtte K^teras. 
(Vanstruin Block.) 

MINNEAPOLIS, ! MINN. , WinfrMljli) 

fr 


