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Herdevård* 

Ps; 23:1-». 
''fr VN .«•*"• • - > rf K 
$fan^kan ej annat än förundra sig 

Bfver att i Gamla Förbundets bok 
finna en sang af så bestämd ny testa 
men t lig1 fOrg bcb klang. Vi måste 
Bliga, at-t ciet är fulltoniga evange 
liska ackord, och man skulle kunna 
tro, att de t yore taget ur Nya Te-
Btamentet. Det är sä segervisst 
och passade hviikea som helst af 
Herrens apostlar. 

ÉLvad~ Uavltf såg t hoppet, se vi i 
veHflijgtreteri; vi kunna jemföra den
na sång med Herrens ord: 11Jag är 
den gode herden". Genom förbunds
blodet är Jesus herden för fåren. 
Gud har uppväckt och satt honom 
på Majestätets högra sida i höjden 
och nu leder Jesus sin hjord till må
let, dit han skall samla alla de sina, 
sedai^ ban- -låtit en och cn passera 
för uti-, v 

Huru många af oss kunna verkli
gen s3ga: "Herren är min herde?" 
Det gäller att säga det i tro, ty först 
då gifves oss verklig välsignelse och 
rikedom. En af forntidens lärde 
sade sig kunna röra hela jorden, om 
han blott hade en fast punkt utan
för densamma. Vi bafva en sådan; 
det är herdens kärlek. Eijes är vårt 
lif sväfvande. Endast. om vi äro 
med honom och han med ost, gå vi 
framåt och kunna säga: "Herren är 
min herde/m/y skall intet fattas." 

Mången har kanske fullt upp 
timligt afseende och säger: "Jag har 
nog och behöfver intet." Men huru 
snart finnes intet qvarl Man kan 
aldrig sätta in sina välsignelser på 
säkert ställe. Men Jesus bar om
sorg ej blott om vår frälsning; ända 
till det allra minsta af kroppsliga 
såväl som andliga behof gifver han 
och är en herde för bela min varel
se. Han förvaltar sitt embete med 
herdetrohet. Men märk, att han 
ser på målet! Visst kan det hända, 
att gåfvorna stundom dblas knappt 
härnere, men den slutliga välsig
nelsen återstår. Visst kan det bli 
knapp kost ibland och hjertat tvi
nar. Dock, det vigtigaste är ju, 
att själen blir frälst, och hvad som 
än må hända dig, är Herren din 
hörde, och du skall kunna säga med 
triumf: ' 'Mig skall intet fattas." 

ViU du -veta närmare, hvad han 
gifver?- "Han låter mig hvila på 
gröna ängar, han för mig till vat
ten, der jag finner ra" Gå vi om 
dagarna medvetna om detta? Det 
finnes Guds barn, som blott beskär
ma sig, som knappast någonsin ega 
verklig glädje; de stanna vid nöden. 
[Wand'hitta de en grön fliick, annars 
Äro de raidt i öknen och tro, att 
detta är, hvad Herren beskärt sin 
arfvedel. Vi gå med förbundna 
ögon med en blick på jemmersidan 
och beröfva oss sjelfva och andra 
vederqvickelsens solsken. Du skul-

För hvem Ar Jesus död? 

En prest berättar: 
Jag blef kallad till en sjuk man i 

min socken, ocif då jag kom fann jag 
honom mycket illa sjuk. ° 

"Ja, jag har låtit kalla er, herr 
pastor, ehuru jag,'som ni vet, ioke 
har varit b& usel, som, många andra 
menniskor äro", sade den sjuke ooh 
han8 hustru bekräftade ytterligare 
hans ord. 

Jag tog d&EéH hightäin hatt ooh 
sade: 

"Nå, nu kan jag väl~gå igen. Jag 
är då till ingett nytta. Kristus är 
icke död för er?" 

4lHvad säger ni? Är Kristus icke 
död för mig? Hvad menar ni der-
med?" 

"Det är san!, som jag säger er' 
svarade jag. "Jesus Kristus kom 
till verlden för att göra syndare sa
liga. Men enligt er och er hustrus 
mening är ni ingen syndare, utan 
en ovanligt god menniska." 

Mannen ville emellertid icke låta 
mig gå, och så stannade jag. Och 
genom Guds nåd lyckades det mig 
att föra honom till en lefvande syn 
dakän nedom, så att han 1 tro kunde 
tillegua sig frälsning i Kristus. 

"Sådan är icke jag", menar1 du. 
Ja, är du säker delrpå? Sådana äro 
alla oomvända menniskor:- De lita på 
sig sjelfva och förakta Guds nåd. 

Hvarför super man $ 
wmmmm* 

B. L—Ä 

Evangeliska fosterlandsstif
telsen l Sveriga 

le "vara'en Herrens solstråle, dela 
mé3 af det, hvaraf han har så fullt i 
sitt hjerta. 

Glöm ej, att "de gröna ängarna" 
finnas i bibeln, försumma ej, alt be
ta der! Gör du dfet, kan du bringa 
välsignelse till menniskorna. Godt 
är uti saoflas i templen, i missions
hus och på andra ställen omkring 
ordet. Men med bedjande sinne be-
höfva vi sjelfva nalkas ordet 

Vi behöfva glädje, om vi skola 
kunna uträtta något i verlden. Kla
ga din nöd inför Gud, men när du 
går Ut ibland ménhlskorna, så haf 
ansigtet smordt med glädjens olja! 
Vi behöfva kraft, styrka och uthål
lighet; det behöfves seghet i vårt 
arbete för Herren. Men detta gif
ves oss på de "gröna äugarna". 

"Han véderqvicker min själ." En 
yauaxagtsandé griper oss stundom, 
en trötthet, ibland af rent yttre in
verkan. T.der af tnitthet gifvas 
för hela, Kristi församling. Detta 
är ett lidande för den, som är vaken 
deröfver. Vi känna det, liksom om 
himlen vore sluten. I olika lefnads-
förhållanden, i de "mörka dalarna", 
midt i öknen Tederqvicker hände 
Bina, om han ock låter det yttre 
trycket vara qvar. Men ofta lyftes 
slöjan och solen skiner fram. "Han 
lör på rätta vägen." Pa hvarje 
punkt af vårt lif finnes en af väg och 
blott genom herdens ledning föras 
vi förbi desamma. Han för mig 
midt igenom farorna, "på rätta vågen 
for sitt namns skutt." Han tar ej mi
ste i sitt rådslut. Der uppe skola 
vi se tillbaka på vårt förflutna lif 
och finna, att han fört oss pä rätta 
vägen och vår timliga bedröfvelse 
skall blott blifva ämne för evig lof-
sån£. ^ _ n ^ ̂  

Kött och blod. blifva. alltid orena, 
tilldess man far öfver dem med skof-
velii och säger: "Af jord Är du 
kommen." 

En 40-årig missionsverksamhet 
bar bedrifvits af Evangeliska foster
landsstiftelsen, sotri stiftades af pre-
ster och lekmän i maj 1856. Man 
afsåg att åstadkomma en förening af 
frivilliga andliga krafter, som kun
de verka i öfverensstämmalse med 
bestående kyrkliga inrättningar 
utan att dock låta sig hindras i sin 
fria verksamhet af presterligt mot
stånd. Ordförande i styrelsen haf-
va efter hvarandra varlV frih, J. Al-
strömer, Ax. Adlercreutz^ lektor P. 
M. Elmblad, grefve T. H. Wrangel, 
hofrättsrådet C. U. Vidström och 
hofpredikanten G. E. Beskow. 

Då stifteisen 1856 utsände sina 
första kolportörer, till antalet 76, 
gälde ännu konventikelplakatet af 
1726, hvilket betydligt försvårade 
deras uppgift. Koiportörerna möt
tes af misstro och motstånd af både 
prester och lekmän. Lilran var lös, 
osund och -farlig; uppträdandet 
okyrkligt, bekännelsestridigt, olu
therskt och obibliskt, hette det. Och 
dock ville stiftelsen vara kyrkan ett 
värn mot just det, som man skylde 
den för att framkalla, separatism 
och frikyrka; men som man nu er
känner att den är. 

Dock erkändestatt mångafcoipor-
törer varit indragna i den separati
stiska rörelsen, bildat friförsamlin
gar och spridt villoläror. Men des
sa—och de voro icke få—bl ef ro skil
da från embete t. Kolportörer nas 
första uppgift var egentligen att 
sprida skrifter ocH icke att predika, 
men då de hade framgång i sistnäm-
da afseende blefvo -de högmodiga, 
heter det i stiftelfeens protokoller. 
Den Waldenströmska rörelsen ut
bredde sig alltnier och en söndring 
kora till stånd inom stiftelsen sjelf. 

En hufvudsaklig-följd-trf den Wal
denströmska. rörelsens, inflytande 
blef att ur 1874 stiftelsens stadgar 
blefvo ändrade så, att den från att 
ha varit oligarkiskt styrd erhöll en 
afgjord demokratisk karaktär. Lik
väl skedde, när~-yttertigare ändrin
gar af majoriteten afvisades; 1879 
det mycket beklagade bildandet af 
svenska missionsförbundet. 

År 1861 sattes äfvea hednamissio
nen pä stiftelsens program och 1865 
utsändes de 'fötSta' missionärerna. 
1862 öppnades i Stockholm ett mis-
sionsiustitut, iom-186S fly-ttades till 
Johan nelund. ^ J)?t,bar föreståtts af 
W. Rudin, K. A. Alor-qvist, J. Ne-
ander, A. Kol modin och K. J. Mon-
telius. 

På det indiska missiöifåfättét un
derhåller nu stiftelsen 25 missionä
rer samt flera .sjömansmissionärer. 
Omkring 26 r^iliioner skrifter har 
sedan början blifvit utgifna och 
spridda. 

Guldkorn. 

Jag har velat haf va inånga ting i 
mina bänder, och då har jag alltid 
förlorat dem; nxMMilVt hvad jag kun
nat förmå mig atL~iemna -i Gttds 
hand, det har %ld£igjtfifvty en föeJo-
rad sak. Luther. 

* 

När du talar om Gud* och din Fräl
sare, så tala derom med stor öd
mjukhet och vördnad, såsom inför 
hans un sig te. S^ämjj att göra Jesu 
namn till ett missbruk. Den, som 
helgar Gud ; i sitt hjerta, vill icke 
vanhelga honom médmunnen. 

FranTos. 
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ROCERIE 
190-192 

• Etablerade 1875. 
{tanken hS ratades 

É. 3rd st., ST. PAUL. 
Beträffande vår pålitlighet, så åberopa vi os» på Första National 

rced hvilken vi stålt! aifursbindelse sedan Ut år tillbaka. Vi till
handahålla tcko underhaltigt gods, utnji letuna nliivnia valuta för penningar ne. 

Nsimn denna tidning dft ni skrifver efter prislUta. 

Sa här några af de skäl som an» 
förts, skäl som ganska lätt kunna 
bemötas.» 

1. Starha drycker äro helsosamma 
och närande. Suparen Inbillar sig 
att han har dem att taoka för helsa, 
lefnadsfriskhet och fysisk kraft. Of
ta ser det väl ook s& ut. Drinkaren, 
ooh s&rskildt öl- och porterdrinka
ren, är fet och frodig, och hans an
lete skiner af välmåga. Att spriten 
gifver näring och helsa är dock en
dast en inbillning, och drinkarens 
frodiga och belåtna utseende är eu» 
daut ett bedrägeri. Den nytta rus
dryckerna som näringamedel för
menas ha är blott skenbar. Hallin, 
hvars bok "Helsan framför allt" är 
spridd vida omkring bland lands
männen i detta land, påstår, att 
"alkohol icke utgör något närings
medel". Ooh i hans påstående in
stämma alla verkliga och förståndi
ga läkare. Enligt verkstälda un
dersökningar har man kommit till 
det resultat, att spriten är i stånd 
att fylla på sin böjd 6 procent af 
kroppens näringsbehof, och att sär-
skildt ölet i fråga om näringsvärde 
är 4 a 5 gånger så fjyrt som vanligt 
bröd. Alkoholen af går till stor del 
osmält och oförändrad ur kroppen 
och hindrar förresten ämnesamsätt-
ningar inom densamma. Härmed 
sammanhänger ock spritens fettaf-
söndrande egenskap, han bidrager 
till fettets samlande ä de ställen och 
organ, der det icke skulle eller bor
de finnas, och der det verkar mera 
till skada än till gagn. Det är så 
långt ifrån» att spriten förlänar nä
ring och helsa, att han tvertom en
ligt erfarenhetens ojäfaktiga vitt
nesbörd utarmar kroppen och röf-
var frän honom hans lifskraft. Lä
kare och statistiker kunna pä öfver-
tygande sätt ådagalägga, att drin
kare dö förr och hastigare än annat 
folk, och att de i högre grad än an
dra sakna kraft att motstå sjukdo
mar i allmänhet och smittopamma 
sjukdomar isynnerhet. I detta sam
manhang önska vi ock något fästa 
oss vid det påståendet, att starka 
drycker befordra aptiten och mat
smältningen. Detta påstående är 
atls icke i öfverensstämmalse med 
sanningen. Spriten kan väl reta 
aptiten men ej öka densamma, sna
rare tvertom, och hvad matsmält
ningen betr&ffar, har vid noggrahn 
undersökning och jemförelse till 
fullo ådagalagts, att sprit fördröjer 
matsmältningen. En frisk och nor
mal menniska behöfver dessutom 
icke någon aptitretning; när hon 
blir hungrig, äter bon af hjertans 
lust utan att använda några konst
lade retmedel. 

2. Starka drycker värma och lifva, 
och dessutom höja de arbetsförmågan. 
De värma. Ja visst. Men härvid
lag är att märka, att det är en stor 
skilnad mellan att vara varm och 
att känna sig varm. En som har 
frossa känner sig frysa, fastan han 
3r feberhet; och så känner sig vica 
versa en af starka drycker upphet
tad menniska varm', och det medan 
värmen i full fart håller på att rusa 
från kroppen. Att man känner sig 
varm efter förtärandet af rusdryc
ker, kommer sig deraf, att spriten 
drifver blodet ut till huden; men i 
och med detsamma minskar och för
svinner i sjelfva verket den iune-
boende värmen. Supen åstadkom
mer således icke värmetillförsel 
utan värmeförlust. — Spritdryc
kernas "lifvande" inverkan har af 
en bland verldens mest framstående 
vetenskapsmän jemförts med pi
skans verkan på cn häst. Piskan 
meddelar ej djuret någon-ny kraft 
eller någon stegring af förut ber 
fin ti ig kraft, bon verkar tvertom 
kraftförbrukning och kraftuttöm
ning. Det tycks väl som skulle 
spriten lifva och stärka, Ja, supa
ren är ju ofta nog ytterst "lifvad" 
och "uppsluppen", och han känner 
sig efter "styrkedryckens" inmun
digande så stark, att han menar sig 
kunna slå hvilken som helst till 
backen och bära bela verlden på sina 
skuldror. * Men huru förhåller det 
sig nu i verkligheten? Efterföljes 
ej det "lifvade" tillståudet af galen
skap, dåsighet och missmod; och ef-
terträdes ej den omåttlika styrkan 
af svaghet? Biir ej "hjelten" mer
endels sä svag och usel, att ett litet 
barn kan peta kull honom med sitt 
lillfinger? Aldraminst är alkoholen 
tjenlig att höja deu andliga arbets
förmågan. Sprit gör icke menni-
skan spiritual; nej, han förstöar, 
han gör sin tillbedjare mer och mer 
djuriskt sinnad. En veteran på ve
tenskapens och forskningens områ
de yttrade nyligen: "äfven de min
sta mängder alkohol skrämma de 
goda idé jr na på flykten." Vid före
tag, som kräft utomordentligt stora 
fysiska och psykiska ansträngnin
gar, såsom t. ox. vid fälttåg 
och forsknings- eller upptäcktsfär
der, har det visat sig, att de nyk
tra personerna red t sig allra bäst; 
de hafva hållit ut i det längsta och 
stått sig äfven i de mest bekymmer
samma lägen. 

Påståendet, att de starka dryc
kerna äro u äran de och helsosamma, 
lifvande och styrkande, år således 
falskt; och deras förmenta gagn är 
ingenting annat än förderf. Men 
när så förhåller sig, hvarför super 
man då? Hvarför i all rimlighet?-
namn super man? Det fias ej me: 

äft ett förnuftigt ooh följdriktigt 
••ar p& den frågan, ooh det ärt Man 
super för att föi derfva sig, för att 
•kaffa sig sjukdom ooh ©lände, för 
att göra kropp och hem till lidan
dets ooh nödens bostad, hvarifr&n 
qvidan ooh klagan förspörjas, för 
att förkorta lif ve t eller för att göra 
det, om det skulle^ bli långt» fullt af 
förnedring, af Jémraer, af skam 
och re. • q 
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Nicols & Dean. 
Established 186& 

»••ler» ta, 
Wäfåm«* 4! Carriage Ma!em% 

iih» <0 JETorsfrShoon* 
Supplies* 

fer. 8th « Stblejr Streets. 

Arthur & Abbott 
Bandia ! pari! msd.... 

EMperlnffsarMktor, 
Striimpvar9i\ 
Svetsar etc. 

. 928—230 E. 4 th street 

tiuMvärk 
botas sikert medels dessa 

— PILLER. -— 
De lindra äfven åkommor orsakade af 

dyspejjsi. dålig matsmältning och Bastitjt 
Intagen f5dn. Ett tillförlitligt mede! mot 
svindel, Äckel, tröghet, dålig andedriigt, 
slemmig tuuga, h&ftviirk och 

Overksam Lefver. 
De reglera magen. Rent vegetabiliska. 

Små Piller. Liten. Dosis. 
Lågt Pris. 

GOING TO CJALIFOBNIA? 
Then yon are interested fn knowing— 

1st What line ̂ fj}! get you there seven 
hours qnlcker than any other? 

2d. What line eperates Phillips Cele
brated Tourist Car Excursions? 

3d. What line has been in the busi
ness longest and is most popnlar? 

4th. That all other Tourist Car lines 
are imitators» 

5tb. What line offers yoa chotee of 
routes? Cars I«mn- ST. PAUL on 
MONDAYS at 9:0ö a. m , via Kansas City 
and Fort Worth, — the favorite SOUTH
ERN ROUTE, with no snow, no high al
titudes. Cars leaving on THURSDAYS 
at 7:00 p. hi. via Omaha. Denver and Salt 
Lake, — the great Scenic Routa. 

0th. What line uses Pnllman Tonrist 
Cars that are oqmp]'tely furnished with 
carpets in the ^isies, upholstered seats, 
clean linen and plankets for berths, eook-
ing ranges in "separate ecmpartment, 
gentlemanly condncforj and careful por
ters? ot 

7th. What iJne .accepts second dlass 
tickets, and only charges 56.09 for double 
berth clear through? 

The agents ofJUié Mrsjteapoms ft St. 

Louis Railkoai? Cc.' will Cheerfully and 
truthfully answe# *ny of these questions, 
or you can address. ̂  

A. R CUTTS, 
. H-uiueapolis^ Minn. 

Fran $3.50 
per aGr©: tH4 
högre pris. 

Ämnar Ni köpa Land? 
Om ni önskar godt Skoglaud. 
Om ni &nskar nära intill städer och Jei'fih 

vägar beläget land, -
,0m nLthnkar land som är lättatt uppodla, 
Oai ni önskar jeraut, slätt ooh stenfritt; 

Jaud, c: 
Om ni önskar naturligt Höland. 
Öm lif önskargodcöiiS fruktbart'land; *-
Med andra ord, om nf önskar lantlaf hvil

ket slag som heist, undantagandes 
dåligt land, kora och bese mitt land 
i den skandinaviska kolä»L«n .vkl 
de naturskön;i"JPonkin och Per-
miUlott, Lakes, 

Soda betalningsifllitor lenrns! . 
Endast 2 timmars .resa från. St.- Paal 

och Minneapolis. . Landtökarebiljettfrån 
St. ̂ aul kostar blott $2. S5. 

Landköpare erlutUa fri resa. 
Försumma ej att bese detta land innan 

köpgö ros annorstädes. Kj-rkor o€h skol
hus flns i närheten. Skrif efter kartor 
och närmare beskrtfnfnff. 

Ångbåtsbiljetter och Money Ordera 
till lägsta pris. 

John G. fil len 
General I^ynd Agent, 

291 Sibley St., St Paul, Minn. 
(Midt ét^tot UuKm Depot) 

i^torsta ocu bastu, urvtil af fci&odoit 
för Herrar. Danier ooh Barn 1 denna del af 
staden. Hvarje i£ar säljes un de* 
garanti. Arbeten beställuing utfö» 
KM med särskild omsorg. 

J.  A.  SEDERBERG, 
1805 Wash. Ave. 8., 

MlnneÄDOiis. ' - JAInn» 

EAST UNION, r. MINN. 

Lokalagentur för Scandinavian Mutual 
Aid Association, A. K Johnson & Co., 
Minnesota Ståts Tidnino ocIi i egen
skap af Nfltariu^PubMcus berättigad att 
utfärda alla la^bga^jMiU" 

:1a tei.» 

i f V T « ?  ÄiriÄ-VX 

Msk. 

ktiMratHft Ifcmmct Hök fritt. 
Adre^serti Hr. W. S. RIOE, 
Hox :;i7. Smithvllio. Jefferson 

É. i-Vi.i 

W^ABLISHX» lSSk. 

J. H. Schurmeler 
Wagon & Carriage Companj. 

405—415 Rosab«l sl> 
BaHdert ancl Dealers 

Fine Carriages, Stelghs, 
- ' Farm- and SpHttij- Wagofté 

i *nd Buggies for Farmer«. 
vall or write to our nearest aurentn • 

Borywell A Olson, North. Branoh, Hinn. 
Lorons Bro's. Center City, ' _ " 
A. Itunslcog-, Rush City, ,-m 
Chns. Elmqulsfc. Stark P. <X, m 
Ncls Halvorson, Mora. - - m 
Olof tledten. Dalbo. • 

- Ihiviri Hte^afW StTcimnct^ ^ 

Kuua Spara Eder 
pänningar pä hvad som helst. 

VI hafva för billigare priser än nSgon annan kan sälja 
för, Pianon, Orgier, Mandolins, Fioler, ock alla slags 
musikaliska instrument. Lampor, Porslin, Onyx Bord, 
jCnifvar, Svenska Rakknifvar, Silver-servis, Klockor, 

Ftckur, Garn, Mån ock Gosse Kläder, Bössor, Revolverar, Handy 
Cobbler, Barn-vagnar, Bicykle Kläder, Strumpor, "Sweaters," 
Skor, o. b. v. Send for VOf katalog ock låt oss förklara huru vi 

Denna nlrrmntn V"lr "*«nna sälja sä billigt. Ni behöfver ej betala några pangar förrän 
ingen Maskfne med sju ^ Pett godsen. 
låder, som är värd $6$ vilja vi sälja till er för $22. Vi 
hafva mya maskiner från $2.50 ock högre. VI warrant-
era dem för tio (10) ar. MW. W." Bicyklar äro de bäste 
f 100 hjul. Vi skola sälja dem till er billigt för kontant. 
Det originälle Skandinaviska Handels-Huset. 

Economy & Scand-American Machine Co. 
1S4 Lake Street, ft. 12* S» 63 CHICAGO. ILL. 

Q riggs, Cooper 
& Co. 

Importers & Wholesale Grooera. 
Headquarters for Imported Ftsh, 

Cheese, Teas <C Coffees. 
Manufactures of the Highest Grad# 

Spices, Extracts ami tjprupe. 
MS—253 East 3rd street. 

Foot, 5chulze 
& Co. 

Hnnnffcetnrere of 
Fine SÄo«8.<-vw 

Northwestern agents for.... 
_ '*Goodyear Wove" and 

Rhode Jstand rubbers.... 
2SS—2c7 E. 3rd Street 

I 

I 

«r 

Farwell, Ozmun, 
Kirk & Co. 

— Wholesale Hardware. 
Cutlery, Guns and Sporting Goods, 
Silverware, Butcher Supplies. . .. 
Suracase and Crawford Bicycles. 

Cor. 3rd St. & Broadway. 

EHÖFVER Nl » 9h 
Böcker för söndagsskofbib/iotekef 
Böcker för föreningsbibliotekef 

Böcker för skolan Böcker för Edert bibliotek 
Böcker för hemmet Böcker för sång 
Böcker för lärare Böcker för instrumentafmusiå 
Böcker för lärjungar Böcker som äro undervisande 
Böcker för barnen Böcker som äro "tilltalandet* 
Böcker för ungdomen Böcker som "håller^ 
Böcker för de äldre Böcker till "presented 

- Böcker för alla tillfällen 

Tillskrif. 

LUTH. AUGUSTANA BOOK CONCERN 
Katalog erhäiies gratis. 

& 

Noyes Bros. 
& Cutler. 

Oldest and largest Drug Warehouse 
In the Northwest. 

Jotpbera is-— 
Faints. Oif, Glrtnr, Chemicals tCc. 

Oat. Stblejr & 6th steeta. 

St. Paul Stained 
Glass Co. 

G.'rtsf for Churches 
Hesidences 

Write for designs* free. 
171 East Sixth Street. 

and 

Lindeke, Warner 
& Schurmeier. 
Wholesale dealers tn...... 

Dry Goods and Notiöns. 
Cor. éth A Siblej Street». 

Wemott, Howard 
& Co. Agents. 

Importera and Jobbers tn.... 
Crockery, Glassware, Cutler#! 

Lamp Goods, Etc• 

• 965—887 Jackson Street. > 

J. H. Allen & Co. 
The oldest Wholesale Grocery 

House in the Northwest. 
Toll Hue of Groceries and Importen of... 

Norway Herring. 
0er. 8rd A Siblej Streets, 

Abbott Brothers. 
Sash, Doors dI Mouldings» 
Office Fixtures e'a, etc. 

Write f -r Catalogue and prices. 

420 Stbley street. 

H. C. Burbank 

& Co. 
Manufacturers of 

Clothing. 
' 220, 223 & 224 E. 3rd street. 

Mr kant mtOsr tandperiodeä. 

Xtt gammalt ooh välkUndt läkemedel. 
Sri. Winvlow1» Soothtnx Hyvup 

har blifvit anviij:dt i O itvkb FKiiTi &n o7 kiluomh MuD3ab för deras barn undbh ta.vsspriceminqbx 
m«d CTallBKT EESULTJiT. 1)KT tOONÅB BABMBJf, UI'P-MJVCA3 GOMMADWa, STTI,T,AR alia BMftBTOH, BOTJkB vS»BB»FX)iKiNUAB och är det bästa meclol mot nussi. 8&ljra at apotekare lirar lom helafe. Uli »«rt att beg Ira UU3. WINS LOW'S ITBUF, och tajf in(r«n annttn sort. 

'CJttgo.fem cents flaskan. 

• C. F. LUKDBECK * 
LINDSTRÖM, ; MINN, 

är billigaste platwep. 1 Chisago ea 
för uppköp af 

Seldon och Skovaror m. a. 
Besök honom!.... 

ROCK 
rruiAiI 

I S L A N D  -  I L L  

ST- PAVL- MINN 

o.z.c. 

DAVID^ 

"Drottning" 8vi.a.Suikey Räfsa 
Stångbäi*~ ftäfstång; massiv stålaxei allt igenom; stålhjul. 

StåltSnder, med 
härdade fjedrar. 
Kombinerad 
stftna o. skalder 
med 8 och 10 
fots räfsor. 
Stånq med 1H 
fot r&fsoraa • 
endast 
Stor, 
beqväm sitt. . 

\v. 

w 

Uwfvudet ärat •' 
vlnkelstål — 
Starkast kända 1 

konstruktion. 

Tillverkas 8. 10 
och 12 fot bred. 
£3^*Fråoa eder 
handlande efter' 
Cirkulär. 
har  han inoet i  
skrif till oss 
efter  ei t .  

... Tillverka likaledes plogar, räfsor ech andra Jordbruksredskap. . 

DAVIO BRAOLEY MFG. CO.. - BRAftLKY. ttt. 

Qvinno-SioKöomar 
Många af de oegentligheter, hvaraf 
qvinnan lider, äro förorsakade af 
ett Fjukt tillstånd i lefvem, njurarne 
och tarm a me. Återställ dessa organ 
till ett fiiskt tillstånd genom an
vändande af 

Or. i. H. MeLEirS 

LEFVER on NJUR-BALSAM 
Det vill hjelpa de qvinliga könsorganen att utföra deras 
normala funktioner samt stärka och återställa de lidande. 

. TUlsalu öfverallt. Pris $100 pr. flaska. i 
THE Ur. J. H. McLEAN HED1CINE CO., St. Loula, Mo. 

• i< 

Sjf 4*} 

kan hvar oeh en fSrskaffa si gr för ett jemfOrelssvts 
billigt pris och på lindriga betalrtlngevll-
kor senom att a/sluta, köp af latul hos oss. VI 
Uro i tillfallo att erbjuda landsmiinncu utmärkt 

godt ocli valboläget land l svenska sottlomont t l|i||n I one noh If onahoP PniintiQC 
.Tordmftnen. som är mycket bördis-och latt- "l"»» LoW UUUlttlBÄ, 

a i-1 m y 11 a på 1 c r b o t-
iillirt rika skördar. MIllo Lacs county 1 

ställning för si na rika 'uodukter. Al 

mycket uvi .• >-,» • . ». 
brukad, bestftr af svartmylla på ler bot- wlinnesota-
te 11 och afiomnar ovmiliirt rika skördar. MIllo Lacs county totf  första priset vid statonj 
senasto landtbruUsutställnliitf för sina rika »l-odukter. Afståndet fiftn Minneapolis 
endast 40 a 50 mil. Närmare upplysningrar meddelas, om man hiin vänder sig till 

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

HANSON & BLOMQUIST, 
Skrädderietablissement, 

Minneapolis, Minn 1427 Washington Ave. S., 
Största svenska affär af dotta sia* J staden. VI hmfva alltid 

•ortiment af *roda och moderna tyger oel» vi garantera fullkomlig tlllrredaat&lleU* 
träffande b&väl arbete som priser. G5ren oss ett besök. 

pä lager ett rikhaltig? 
Ifretf —* • * 

Svenska Lutherska Kyrko-Brand» 
stods-Bolaget 

I Burlington. Iowa. kontrolieradt aflows» 
konferensenJlr det billigaste af alla försÄW»-
lingsbolae. Under en sex-firig tillvaro har 
dot oj behöft Infordra mer än on inbetalning 
från aktleogarue, tro«a fttskllllga skadeer-
sfittningar utbetalts Högrtita försiikring 
som beviljas pft. en egi»ndoin är |5,000. Pastoy 
rer och församlingar lubespara mycket sre-
nom att försäkra sftväl »ösöre som fast egen
dom i detta bolag. Vidare upplysning»» 
meddela 

Pustor LUDVIG HOJLME9. President. 
Qor. Smith St Adams Strs..Burlington.lows. 

A. J. SV ANSON,Sokretorare. 
USftoatb ^ A^lhurUnfftiaa. Kowa 

• ^ "i «o*»/!(>•. 

ÖNSKAS 
5.00 

rf-

• 
eller mera i »tadix, daglig fät-
tjenst garantera? enbvar, soiu 

bllfver vftr agent och säljorTftra nya patri
otiska eller religiösa tårtor, ingen rislc. 
O. & S. Silberman, Dept. MS, St. Poul, 
Jlfinn, 

\Q EJ MITT ORD I"ÖR DET, men fr&ga JCrapotafcaro, % f i 


