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Igrkan ogb Ismmet 
^ ̂ 4 Moses' stol. 

G, SwBrd. 

T Math. 23:1—12 hafVa yl pr«di-
kotexten för 11: te söad. eft. JTrefal-
digbet. Der sftgér Jesus: På Mo
ses' stol sitta de skriftlärda och fa* 
riseeraa. Derför allt hvad de s&ga 
eder, det båtlea och gören, men ef
ter deras gern ingår gören icke. Med 
Mo86s* stol menas i första hand ta
lares to'en eller vår predikstol, se
dan betecknar det ett talande med 
embötets makt och myndighet. Fria 
Moses' stol förklarades lag och pro
fiter, samt gåfvos föreskrifter för 
det enskilda och allmänna lifvet. Då 
dessa lärosatser och föreskrifter öf-
•erensstämde med skriftens inne
håll, gif.ver Jesus det rådet: Allt 
hvad de säga eder, det bållen och 
gören. Embetets innehål vare voro 
alltså vägvisare, som i läran pekade 
åt rätt häll. 

Kristendomen ftr icke blott l&ra 
utan ock lif. Derför får man icke 
bedöma ett folks eller en menniskas 
kristliga ställning efter hvad hon 
l&r, utan man &r skyldig att se, i 
hvad man lära» förverkligat i lefver-
tm£ Denna pröfning uraktläto de 
skriftlärde och fariseer. De hyllade 
den grundsatsen: blott vi l&ra rätt, 
hafva vi fullgjort vår religiösa pligt, 
vårt lefverue står utanför läran och 
&r ej underkastadt allmänhetens be
dömande. Och med denna tanke 
voro de sjelfva nöjda. Lära och lef-
verne fin<?o skria mot hvarandra 
huru mycket som helst. Hela sam
tiden var väl ock nöjd med en dylik 
åskådning, eu&r den lemnade en 
obegränsad frihet åt det köttsliga 
sinnet. 

Liksom Jesus i bergspredikan 
framställer en gudomlig lagtolkning, 
så låter Han ock sin dom falla öfver 
lårans och lifvets inbördes förhållan
de. Domen varder så: Gören efter 
läran, men icke efter gerningarne. 
Detta blir i det stora hela en fördö
melsedom. som berättigar Frälsaren 
till det skarpa ve, hvilket vi kunna 
läsa i samma Math. 23 kap. Domen 
måste vara så mycket mer berätti
gad, som bär ej fattades ljus i för
ståndet. 

Haj:, nu vår tid något att lära af 
Jesw tylojfr bch dqtn öfver dem, som 
sitta pä Moses' sto'? V.sserligen 
<teft«2J9i5*9f*fcfcch utom kyrkan, i 
skolan och hemmet. Det visar sig 
nemlig&Vi '^'^TtS'en lutning åt den 
grundsatsen: Lif och lära hafva in
denting med hvarandra att skaffa. 
Den gamla menniskans natur söker 
sig på det sättet en utväg. Häri 
döljer sig clock év^stor förbUnäetse.'-

Htfad som hos Vle skriftlärde och 
fariseerna utgjorde grunden till 
detta sinnestillstånd, denna blind
het var ett öfverhandtagande hög
mod. De läto kalla sig Rabbi, de 
mottogo hedersbetygelser, h vilka 
&ll$ ..gåfvo tillkänna, alt man i dom 
på Moses' stol helsade religionens 
vårdare. Ochfi jned denna folkyD-
nest, denna er^psla frun medmen-
niskofi^sida var man nöjd. Hvilka 
Guds fordringar voro eller att Her
ren ser till hjertat, derom bekym
rade m?n sig föga. Ack ja! Der-
vid stannar det för så inäögen, att 
han undfår namnet, åtnjuter ause-
endet, varder helsad såsom en kri
sten och kan föra det tungomålet 
till torgs. Guds blick in i det inre, 
hans allransakande öga, huru ofta 
lemnas ej tanken derpä. Men i det
samma insmyger sig en falsk ande, 
hvilken omgärdar sig med falskhet 
På den stötestenen har mången fal
lit och i sitt fall neddragit andra. 
Oss höfves derför bedja med David: 
Utransaka mig Gud och få veta mitt 
hjerta. 

Högmodets ande insmyger sig och 
på samma gång; försviuuer Herrens 
fruktans ande. Jesus med sin dju
pa inblick i ett menniskohjerta var
nar derför så ifrigt och sä innerligt 
för "afvikande in på &je'.fförgudain
gens väg. 1 måsten omvända eder 
och varda såsom barn; l&ren af mig, 
ty jag är mild och ödmjuk af hjer
tat. Detta är Jesu lära, med hvil
ken hans lif i fullkomligaste grad 
öfverensstämde. Och hau försum
made icke tillfällena att bos lärjun
garna inskärpa dessa grundsatser 
och i det dagliga umgänget plocka 
bort de många högmodets plantor, 
som ville uppstiga. För den, som 
ställer sig under Jesu ledning, skall 
det gå på samma sätt. Han skall 
af sin mästares ord och exempel lä
ra ödmjukhet och högmodsblom-
stren skola plockas af. Allt sker 
dock till dödande af den gamla men-
niskan och till den nyas tillvägt.. 

Sitter nu någon på Moses' stol, d. 
V. a. intager en i samhället fram
skjuten ställning, så är der den 
Btörsta prydnaden ati vara till sin
nes såsom Jesus var. ödmjukheten 
trifs inom hvarje stånd och hvarje 

ålder, men klaga måste vi öfver. oss 
sjelfva, att den är mycket sällsynt. 
Vi åsyfta här cTen ödmjukhet, som 
icke blott uttalar sig * ord, utan t 
verkligheten finne9 och som inför Je
sus sjelf räknas såsom sådan. 

I dem som på Jesu tid ftatto på 
Moses' stol h&fva vi en varnande 
bild af den falska tydligheten. Dit
hän hade det kommit genom urakt
låtenhet i sjelfp-öfniug. De sågo i 
sig mönsterbilder af fromhet och 
gudsfruktan, de dristade tacka Gud 
för, att de "icke voro såsom andra 
menniskor". Det fariteiska sinne
laget saknade rum tör den känsla 
som uttalar sig sår; "Gud vare mig 
syndare nådig." Högmod och egea-
rättfärdighet funnos i rikt mått; 
syndakänsla saknades. Likväl sut-
to de på Moses' stol och njöto anse
ende såsom rättrogna Israeliter. 

Allt vore nu i detta fall godt, om 
det icke funnes ett allseende Guda
öga, som ransakar och pröfvar. 1 
deuna pröfning heter det «j tå: 
Sälla- I på Moses' stol, ty I lären så 
rätt och talen goda ord till folket, 
utan så: Ve eder och åter ve eder! 
De ljuda som en dödsringning, det 
är domsbasunens ljud, som kraftigt 
tonar öfver en falsk andlighet. Må 
den genomtränga alla tiders folk 
och alla menniskors hjertanl 

Elt uppriktigt hjerta frågar sig 
ofta, huru skall det gå mig väl, hu
ru skal! jag varda frälst? Stundom 
uppstiga dylika frågor under verk
lig inre nöd. Inför den.text vi of-
van anglfvit, måste, om vi annars 
rätt lära och rätt höra, uppstå ett 
"rop ur djupen". Hvart skola vi 
då fly under trycket af syndanöden? 
LTitom oss med ett verkligt publi-
kansinne fly till alla syndares Fräl
sare och bedja: Utransaka mig Her
re och få veta mitt hjerta, bepröfva 
mig och förnim, huru jag menar det. 
Lugna dig, kåre vän, icke dermed, 
att du helsas såsom Rabbi, — vän, 
— broder, kristen, lugna dig icke 
med mindre du smakat Jesu Kristi 
frid. Om du dervid skall väta hans 
fötter med ångerns tårar eller med 
blygd utropa ditt: "Gud misskunda 
dig", så låte du den menskliga van
äran gå öfver dig, blott du bar/Wd 
i Jesus och undgår hans ve. Det är 
de ödmjuka, som ba löfte om nåd. 

Ack att Herren finge gifva åt 
denna tids kristna en rätt och upp
riktig ande ooh så bortrensa all 
egen rättfärdighet och stolthet! Je
sus, göiQ|in*;, så' till. sinnes, 
som du ärl 
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Konferensunderrättelser. 

At l>r. E. Norellus. 

. (Jiortq. fr. före*. nr.) 
Scandinavia var den nästa plats, 

som jag besökte. Till denna plats 
färdas man påjernvägi nordvestlig 
riktning frän Winnipeg för- 130 mil 
till en liten stad, som heter Minne
dosa. Dermed har man kommit ifrån 
låglandet och kommit till början of 
den platå, som bär- namnet Riding 
Mountain: 'Kbmftftln&ri1 b vilken ko
lonien 'Scandinavia - .Ugger heter 
Clan Wttliwir.r Minnedosa föl
jer manvLittle Saskatchewans flod
dal ett par mil, sedau kommer man 
upp på "bluffarne" och reser i norr 
öfver ett kuperadt prairieland, som 
är temligen väl bebygdt och odladt 
öfverallt. När man åkt omkring 12 
mil kommer man till skpgland och 
der, i kanten på skogen, träffar man 
de första svenskarne. Efter andra 
8 mil génom skogen öfver en mindre 
väl banad väg, å hvilken man ej så 
sällan träffar på en del kaflebroar, 
som gifva åt åkdonet och de som 
åka en helsosam uppskakning, kom
mer man till midlen af kolonien. 
Hela kolonien, eller landet som är 
eller var afsatt för en skaudinavisk 
koloni, utgöres af tvenne hela town
ships och ligger omkring en sjö med 
namnet Otter Lake, som är 6 mil 
lång och 1 a 2 mil bred med riklig 
tillgång på fisk. Jordmånen är i all
mänhet god, landet är beväxt med 
olika slags skog, mest asp och gran. 
Höslått syntes vara godt om isyn
nerhet i norra delen af kolonien, 
mycken cdling hade man ej företa
git; men jag säg att hvete och hafre 
växte, potatis och andra rotfrukter 
voro riktigt frodiga. Der fans godt 
om vilda smultron och andra bär
sorter till och med åkerbär. Kolo
nisterna hafva by g t sig goda stock
bus och hafva egaat sig mera åt bo
skapsskötsel än egentligt jordbruk. 
De stå ungefär på sfemma stånd
punkt som nybyggarne här i Minne
sota stodo i de gamla settlementen 
före kriget. Penningar och förtjen-
ster är det smått om; men de göra 
ändå sin utkomst så pass, att de 
icke numera beböfva lida någon nöd. 

In vän arean talet i kolonien är om
kring 500, hvaraf två tredjedelar 
äro svenskar och den andra tredje
delen danskar och norskar. De 
svenskar, §om här bygga och bo äro 
frän de norra trakterna af Sverige 
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hufvudsakligen; men äfven från mel
lersta och-södra Sverige finnas nå* 

En liten luthersk församling har 
existträt här några år, och har den 
haft besök af många at våra pasto
rer och studerande. Nu under de 
senaste 10 månaderna har studeran
den C. A Larson med trohet före
stått församlingen. 

Man har fått 40 acres sf regerin
gen till kyrka och kyrkogård och & 
densamma ungefär midt i kolonien 
hade man uppfört en liten kyrka af 
stockar med mossa mellan stockar
ne. Fastän kyrkan icke var färdig, 
ansåg man dock det vara b&st att 
kyrkan och kyrkogården nu invig
des, hvilket skedde den 16 juli af un
dertecknad med biträde af pastor S. 
XJddéa och studerande G. A- Larson. 

Fredagen den 17 juli besökte jag 
norra, eller nordvestra delen af ko
lonien, som kallas Norge, der man 
också har uppfördt en liten stock-
kyrka, och predikade der. Derom-
kring bo nå^ra norska och svenska 
familjer, och meningen är stt när 
man en gång får prest, så skola bå
da dessa kyrkor utgöra pastoratet 
tillsammans. Ja, bär i denna kolo
ni behöfver man snart en bofast pa
stor, Det är sant, att en del fråga 
icke efter Guds ord och församling; 
men en del gör det och de stackars 
barnen behöfva tagas vara på. Med 
al!varligt, kärleksfullt och träget ar
bete, tror jag helt visst att en god 
församling kan upparbetas i Scan
dinavia. Men konferensen måste 
och hafva tålamod och icke vänta 
för stora ting i en hast. 

Ehuru det var regnigt och ruskigt 
väder söndagen den 19 juli kommo 
flera till kyrkan ån jag hade väntat. 
Mr. Adolf Lundgren, som välvil
ligt hade herbergerat mig under 
hela veckan, som jag uppehöll mig i 
kolonien, hade godheten att skjutsa 
mig in den 20 mil länga vägen till 
Mi u nedösa. Min vänliga heisning 
och tack till honom och hans familj 
för all bevisad välviljal 

Pastor Uddén hade rtfst hem till 
Winnipeg, fredagen förut och jag 
kom efter måndagen den 20 juli. 
Efter att hafva hvilat i det kära 
herdetjullet i Winnipeg, begaf jag 
mig på onsdagsmorgonen i väg till: 

Rat Portage i provinsen Ontario, 
130 mil öster ut från Winnipeg. Un
gefär halfvägs vid en station, som 
beter White Mouth håller ett 
svenskt nybygge på att uppstå, 
som torde ha en god framtid för sig. 
Man får, der åtminstone närmare 
till market med sina produkter, och 
detta är en mycket vigtig sak ifrå
ga om ett nybygges läge. Något-
öster om White Mouth vid stationen 
Darwin börja kala granitklippor 
sticka upp yr den jemna jorden; 
landet börjar att mer och mer höja 
sig och snart är man inue i ett fjell-
land, der man öfverallt har upphöj
da granitberg, med litet skog, ocb 
buskar der och hvar, mycket för-
derfvade genom skogseldar, samt 
emellan bergen en mängd förtjusan^ 
de fjellsjöar. Den som icke Vet 
bättre tror att han kommit till 
Lipplaud och allt efter som han har 
sinne til), skall han utbrista: ack, 
sä förtjusande skönt, eller ock: ack, 
hvilket gräsligt fult land detta ät! 
I denna landsända har man hittat 
ej så få guldådror, hvaraf en del ar? 
betas. För getafvel skulle detta 
land ickc vara alldeles opassande. 
Flere af stationerna bära svenska 
namn, märken efter svenska jern-
vägsarbetare, kan jag tro. Vid en 
station, som heter Östersund icke 
långt från Rat Portage är läget 
mycket vackert vid en lång, krokig 
sjö med många holmar, uddar och 
vikar. 

Nu är jag framme i Rat Portage 
vid den stora Lake of the Woods. 
Denna sjö har någon likhet med 
Mälaren; det är en mycket stor sjö, 
men man ser ingenstädes vid Rit 
Portage något stort vatten. Man 
ser dock vatten lysa fram i alla 
riktningar mellan de många klipp-
öarne, klippstränderna och skogs-
uddarne. Platserna Keewatin, 
Norman och' Rat Portage äro att 
räkna för ett samhälle, skilda åt ge
nom olika vattenarmar. Här finnas 
stora sågverk och mjölqvarnar; här 
idkas fiske i stor skala och rund t 
omkring gräfves eller spränges ef
ter guld. Sultana-grufvan, som 
ligger på en ö omkring 7 a 8 mil 
frän staden, lemnar ett godt utby
te. Mänga svenskar arbeta der. I 
Rat Portage och på öarneoch strän
derna af sjön ligger mycket folk om 
somrarne. Vackra villor titta fram 
öfver allt. Luften är klar och hög; 
klimatet liknar Sveriges. Denna 
plats är redan af stor betydelse och 
blir det allt mer då farleden mellan 
Lake of the Woods och Lake Supc^» 
rior via Rainy Lake-systemet kom
mer att riktigt öppnas. Med de 
rika metalltillgångar, som finnas i 
nordöstra Minnesota och i landet 
omkring Lake of the Woods är det 
lätt att förutse att en vigtig farled 
kommer suart att öppnas mellan 
Dulutb och Rit Portage. R?gulera 
ångbåtsturer göras nu hela somma
ren mellan den senare staden och 
guldgrufvorna längs Riiny River 
med dess många sjöar. Lake of the 
Woods sträcker sig ett godt stycke 
in i Minnesota, hvarest skall finnas 
en stor rikedom på timmerskog. 
Man anar, att icke så litet af donna 
suog p« c tiufyägea kmw k . 
Portage. J 

I Rut Por^ge, Nprman och Kee 
watio fiana- jrätt många svenskar 
arbete. Svenskar finnas ock på 
öarne ocb pa olika stränder af sjön; 
Det stora svenska settlementet i 
Ros&eau county, Minn., kommer 
uog att utsträcka sig ända fram till 
denna sjö. Deraf inses betydelsen 
af vår kyrkliga verksamhet i hela 
denna landsäoda. I mitt nästa 
bref skall Jag berätta något om 
hvad so» radim blifvit gjordt i det
ta afaeeada. •**?• (Forks.) 

Allting f ckih med Kristus. 
• • • - e - .-a .. . v « 

"Jag tänkte jultid, att om jag blir 
en kristen, sa måste jag förlora all
ting; men nu hjbr jag sett* att sedan 
jag kommit,Jill" Kristus, så här jag 
funnit allting lahonom." Så talade 
en ung mom, som kort förut var 
kommen tiU tteon på Herren Jesus, 
ocb i den frijd ooh glädje, han dervid 
erfor, viss tö1 sfg ega i honom allt, 
sort hans hjerta önskade. Var den
ne yngling en svärmare eller bedrog 
ban sig med ett falskt hopp? Vi 
tro det icke.' Tusende män och 
qvinnor af alla folk och slägter talla 
möjliga samfundsförhållanden och i 
de mest skilda yttre omstftndighe» 
ter, men sona,$rQ komne till lif och 
frid genom dopet och tron, kunna 
alla aflägga samma vittnesbörd1: 
' Jag har funnit allt i Jesus". Sant 
är det, som Herren äfven allvarligt 
inskärper, aH vi icke kuona vara 
hans lärjungar, om vi icke taga kor
set på oss hvarje dag öch följa ho
nom, om vi icke, när han fordrar 
det, kunna för hans skull mista all 
ja, till ocb med vårt lif; men likaså 
visst ftr det ock hvad David bety
gar: Herren fir, min herde, mig skall 
intet fattas (Ps. 23) och hvad Paulus 
bekänner: Han, som icke har sko
nat sin egen son, utan gifvit honom 
ut för oss alla; huru skulle han icke 
ock gifva oss allting med honom (Rom. 
8: 2). Så säge? ock David i en an1-
nan psalm: Haf din lust i Herren, 
ban skall gifva dig hvad ditt hjerta 
önskar (Ps. 37: 4). 

Aberdeen, 8. D». — ''tJnder flera år be
svärades jaj£u af? kroniska ryggsmärtor 
(lumbago). TEvfi^'flaskor St. Jokobs Olja 
karerade det oifdit"—Herman SchwaygeL 

r^ldrigbra. 
Tusental som i åratal ieke mätt 

riktigt bra Tötfe"Sifiö<la dag. De äro icke 
sängliggande, ttieii de lida ständigt af en 
matthet och kraftlöshet, som göra dem i 
lika grad oskiä&iiga till arbete och nöje. 

DB. PETERS 'KUKIKO är Just hvad 
dessa behöfva.t*t®eu bildar blod öeh be
fordrar cirktilrftttftieU) regierar lefvetss 
verksamhet ééh 'Skärper aptiten. Dén 
Vetfv&T icke* ftötéånde utan styrker" och 
uppfiffar. * Iék#-att erhÄUa pft apoteken. 
Det finna» tfjretUer'nHstan öfverallt, «oai 
hafva-den ttll salhiv Om ingen finnes i 
eder närhe^ skrif tfH :I>t. 1'eter Fahrney, 
113^114 Sa Hoyrw Ave., Chicago, lth 

Smith 

Music 

House. 
PIANOM* ORGLAR, 

och andra Muslkvaror, 
samt 

Musikalier —— 
• Hnzelton Bro'>, Colby A Ws samt Gil
bert & Co's. välkiinda pianon. 

Bruno Mandoliner oeh Guitarrer. 

Stämning och reparationer vqrk-
slälles omsorgsfullt. 

Nya pianon frito $165 tili högre och på 
färmänliga betaiiungsvilkor. 

442 Wabasha st» St Paul. 

Half andel uti 
ett preparat 

för hårväxten. 
Undertecknad har gjort en uppfinning 

hvarmed den bä*la bärväxt kan åstad
kommas å de kalaste hufvuden, och ROM 
säkert renariiufvudsvftlen från mjäll och 
all annan yttre sjukligliet å hufvudet. 
Preparatet erhfUles etter $1.50, och 95 
pr. flaska. «Tag: önskar ingå i kompan-
jonskap med en eller flera personer för 
tillverkningen af detta värdefulla medel i 
större ska la.,Ett; mycket värdefullt an
bud för deu} som hafva det erforderliga 
kapitalet. Adressera: 

G. W. Sphoenhut, 
P. O. Box 9|j. w Eldorp, Iowa. 

GREAT 
WESTERN 

Railway. 
Den bistå ock snabbaste linientill 

och från Dubuque, Chicago och öster
ut samt Waterloo, Marshalltown, Dea 
Moines, St. Joseph, Leavenworth, 
Kansas City pch sydvesterut. 

Fritt bibliotek och: utmärkt serve, 
ring & tåget efter 35 cents till högre. 

al r. T 
Bilfettkontov i .vf. Vault 

Cfifr. 6th & Bobert sta. " dier Union Dgpot. 
Kiliettkon^nr i JUinnetf p:l im . 

• lll * • .• yft^wcollGt XXouss Bloolt 
ffc.. • »iu»r C. G. W. ficoob 

ITTLE >' 

wm 
PILLS 

Hufvudvark 
Ms säker! medels dessa 

-^PILLER.— 
De ftndra äfveu åkommor-orsakade»? 

dyspeps), dftlig matsmäUning och hastigt 
i»tagen föda. Ett tillförlitligt medel mot 
svindel, äckel, tröghet, dålig andedragt, 
alemmig tunga, höftvärk och 

Overksam Lefver. 
De reglera magen. Itent vegetabiliska. 

Små Piller. Läten Dosis. 
Lågt Fris. 

St. Paul Leading 

HILESOLE i JOeSP 
......NOUSES»—-

Nicols & Dean. 
Established 1S6&. 

(Dealers in, 
Wagon- & Carriage Maker*, • 
Blacksmith- A Horie-Shoera-

Sup plies. 
(tot. Mb A Sibley Street* 

Arthur & Abbott. 
Handla i parti med.... 

Ekiperinysartiklar, Kortvaror, 
8trumpvaror% Hvitvaror, 
Snttsar eté. 

*28—230 E. 4th street 

J. H.'Schurmeler 
Wagon & Carriage GsupsBY. 

405—415 Rosabel at. 
'Bid ldgrsand Dealers in...... 

Fine Carriages, sleigThn* 
Farm- and Spring- Wagon» 
and Buggies for Wa rmer». 

"Oal! or writ® to our nearest ajraotot 
Berg-welt & Olson, North Branefc, MLMK 
Lore»? BrO'e. Center City, m • 
A ftunskog. Ru-li City, * 
Ohas. Elmciutst. Stark P. Ok, m 
Nels Halvorson. Mora, m 

•Olof Hocilon, Dalbo. w 
SIEJÄFARTU. 8U Fcaaala -m . 

Foot, 5chulze 
& Co. 

iMnnnfaetnrers of.... 
'-*~Fine Shoes,"**-" 

Northwestern sjsents far.... 
'oodyear Glove" and 

Rhode Island rubbers.. •• 
• -,aS3rr^£-7 E« Sed Street». s .. 

Farweli, Ozmun, 
Kirk & Co. 

— Wholesale Hardware. — 
Cutlery, Guns qnd Sporting Goods, 
Silverware, Butcher Supplies.*.. 
Suracuse and Crawford Bicycles. 

Cor. 3rd SL & Broadway. 

Noyes Bros. 
&. Cutler. 

Oldest and Largest Drug WarehouMf 
in the Northwest. 

Jobbars in— 
JfaÅnts, Oil, Glass, Chemicals Se. 

Gm» Sibley A <Uh steets. 

St. Paul Stained 
Glass Co. 

Glass for Churches and 
Besidences 

Write for designs, free. 
171 East Sixth Street 

Sharood & Crooks. 
Manufacturers of.... 

Fine Shoes' 
for Lidies, Misses, Children, Men, 

Boys and Youths. 
337—889 East ?th Street. 

Lindeke, Warner 
& Schurmeier. 
Wholesale dealers In 

Dry Goods and Notions» 
Oor. 4th A Sibley Streets. 

Wemott, Howard 
& Co.. Agents. 

Importers and Jobbers in.... 

Crockery, Glassware, Outlm^h 
Lamp Goods, Etc» 

> 185 —887 Jaokson Street. 

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

House in the Northwest. 
Fall line of Groceries and Importers of... 

Norway Herring* 
Oer. 3rd & Sibley Street* 

Abbott Brothers. 
fash, Donrs ct! Mouldings, 
Office Pteiureh e'e, ftp.,;:<J 

Write f r Catalogue and priees. ' 

480 Sibley street. > * 

Kara Spara Eder 
pännhigar på hvad som helst; 

r billigare priser äta nftgon annan kan sälja 
Orgier, Mandolins, Fioler, ock alla slags 

Vi hafva för 
för, Pianon, 
musikaliska instrument. • Lampor, Porslin, Onyx Bord, 
K.nifvar, Svenska Rakknifvar, Silver-servis, Klockor, 

ftektir. Garn, Män ock Gosse Kläder, Bössor, Revolverar, Handy 
Cobbler, Barn-vagnar, Bicykle Kiiider, Strumpor, "Sweaters," 
Skor, ö. s. v. Send for vor katalog ock lät oss förklara huru vi 
kunna sälja sä billigt. Ki behufvcr ej betala nägrn pangar törzäa 
ni sett godsen. 

Denna eleganta Vik
ingen Maskine med sju 
l&der, som är värd $65 vilja vi sälja till or fOr $22. Vi 
hafva mya maskiner från $2.50 ock högre. Vi warrant-
era dem för tio (10) ar. "W. W." Bicyklar äro de bäste 
$100 hjul. Vi skola sälja dem till er billigt för kontant 
Det originalle Skandinaviska Handds-HuseL 

Economy & Scand-Amcrican Machine Co. 
184 Lake Street, R. 12n8.«S CHICAGO, UJU 

DIETER AF LUDVIG. 
Då vi härmed erbjuda allmänheten ett större urval af det bÄ-

som hittills flutit ur Ludvigs penna, är det med den tillför
sikten, att denna samling skall röna ett välförtjent mottagande. 
Derom försäkrar oss äfven de ytterst välvilliga och berömda ve-
dermälen, som Ludvigs skaldskap redan erhållit i den publika 
pressen. Äfven åtskilligt af innehållet i denna diktsamling har 
redan blifvit fördelaktigt omnämdt i tidningspressen. 

Pris i elegant klotband, guldsnitt, $2.aO; i kart. d. $1.28. 

5E' E: 

Er' 
£ 

UFSBILDER 
i den kristna religionens och vetenskapens ljus, tecknade af 

Pastor B. J. WERNER. 
Pris i elegant klotband $1.50, i karU b. $1.25. 

Fullständig bok-katalog erhålles gratis. 

3 =3 

3 
3 
3 
3 
3 §= Lutheran Åugustana Book Concern, 3 

Filial: 213 £. 7th Str., 
ST. PAUL, MIN IT. 

ROCK ISLAND. 
ILLINOIS. 

E!l ggei teesai 
kan hvar och en fOrskaffa sig för ett Jämförelsevis 
billigt pris och pä lindriga betainlngsvil-
kor genom »« afslnta köp nf ifind hos oss. VI 
äro i tillfullo att erbjuda landsmännen utmärkfc " **• " - lunuomwuu^ll utuiarftt 

Mille Laos och Kanabsc counties, 
hfO k')td. r «lf CV 11 i-t m v I I n nfl Inrhnf. Ml nnAsnta. brakad, består af svai tmylla pS lerbot- Minnesota-
te n och afiem-ar ovanlig-t rika skördar. Millo Lacs county to*r första priset rid statens 
senaste JandtbruksutstiiHntnar för sina rika nrodakter. Af stftndet från Minneapolis dr 
t e n  o c h  a f i e m ' ^ a r  o v a n l i t r t  

ste landtbruksutstiiHi 
endast-40a 50 mil. Nflrmare upplysninprar meddelas, oro man hän vänder sig till. 

WASHINGTON BÄNK Iiand Department, 
, 200 Washington Ave. 8., Minneapolis, Mina. 

HANSON & BLOMQUIST, 
S krädderietabi issement, 

!427 Washington Ave. S., - Minneapöfrs. Minn, 
Största sven?k.\ affär nf detta slag 1 staden. VI bafva åfBtfd* på':l^ffer^ét'f rilfJinUI#* 

•ort) men t af poda öch ttfrtflerna typer och rl garantera fullkomligr tillf rodsställelse b»* 
träff anda .sAvåi »rlwie so^priser. Görea OM ett bonök. 

Guitarrex? och Mandoliner. ;U!-! 

S&nd ed ra orders direkt till faktoriet och bespara minutliandlarea förtjenster. 
Vi tillverka våra inatrument för hand .t ill olika priser och garantera alla vftra förstå 
klassens instrumeut. Vi sända för undersökning till hvilken adress som helst inoöl 
Förenta Statérna; öch om varorna icke äro som vi säga, »åtaga vi dem tillbaka utan 
n&son afgift för köparen; För priser sänd efter vår illustl-erade katalog å musikh»*-
strument. Sändes fritt pS begäran. PÄIitliga agenter önskan i>å platser der vi 
hafvanflgon förut. Adressera alla bref till Northwestern Guitar Mfg. Co.^ 
C. Åkeson, egare, 1409 E, Franklin Are-, Minneapolis, Minn. 

Önskas 
driftiga, ärliga, tillförlitliga och lifliga . 

Skandinaviska Agenter 
.. .. ..att taga . 

Minnehaha Mutual Life Association, 
af Minnesota, 

p& goda och ordentliga personer. ^Erfarenhet år icke. nödvändig, ehuru 
sådana äro att föredraga. 

Skrif genatt till sekreteraren 

Andrew P. Swan ström, 
410—413 Chamber of Commerce, 

:  S T .  P A U L ,  t  M I N N .  

A. LAMBERG, 
Skrådderi-etabllssemeni 

Bästa arbete. Moderata priser. 

324 3rd Street, 
Bed Wing, Minn, 

QR. e. L. OPSAL, 
. Tandläkare. 

Allt arbete garanteras. 

Boxrud Btookf 
Bed Wing, Mint) 

Kr bara under tandperiodea. 

Xtt gatam&lt 
Mrs. W: 

och välkändt 1 likemedel. 
Win»low'» Soothine Syrnp harhlirrit använd» 1 ÖFVKB FEHTI fin a7 MILLION*» 

Mö»A*» för der&a »JLRM UNDJCB TANOARNICKNINA»* ned UTMilÄKX »ESULTAT. Di.T LDQNili BAItNBK, DPT-MJVKAU OOMMAUKZ, BT[I.T,AR aila BUfi-KTOH, BOTAt. TtoERerfciKixoAE och är det bSsta medel mot niAnBB. SKJJea apoto&af« hvar eom helst. Gli *kt att keglra MUS. WINS LOW'S SOOTHItfO fSaUP, oel» sag lnjren annan sort. 
XJagO'iea eeats flukut. 

B 
ELT MANI 

EN $65.00 8YMASKIN FRITT for 30 d.tjturs |M <>C I ei I iiotu. Insa |H*ng*r ir^i>koU« <«4rnntftr.iil 10 &r. Vi i»eUla frakten. Kfij» fr\u 1»rikantern«. V A ra )»mer variera fr'u till S*<£7.£0. Hiåod efter on öfver by-UMskiner oc)t alltina nnn.tt, m lip^^gnar. 
if G SOn 997 * 3W Ave„ CUIGAOO, ILL* 

S&nd er adress och Iftt oss sklo 
• (llli ka eder proTver och upplysnlnff 

om huru ni LÄTT kan förtjeua 
$2.47 per dug-, Pfir 25 tydligt 

skrlfnu ad rus er af BOFASTA svenskar, sän
da vt fritt en »v.-am. kokbok med nära 500 
atatlaaralagrar&ä. om 2o medföljer. SW. MO'SE 
0Q.. 2U0Ö S. 8th Are., Mlancapolls, Minn. 

EEMAN8 
GALVÅNiSERADE v 

STÅUVÄDERQVARK 
OCH TORN 

garanteras att vam 
den biista 1 mark
naden. Den drifves 
ined mindre vind, 
ör starkare, mera 
hallbar och enklare 

All någon annan vätierqvarn. 
"" IB 

ije 
garanti för" ett le 

Den «r" fuiretändi^r ^eiiv 
reglerande. Vi gifva 

med hvarje qvarn, vi Bfilja. 
TOKMET är det bäet konstruerade ocb star

kaste atåltorn, som tillverkats. . 
Skrif efter vår Illustrerade katalog fifver 

der<ivarnar, hackelHemawkiner. frif-
såninggtnaBblner. slktqvoraar, foder-
qvnrnar, hMntkrafta- oeh (Dgmackl* 
ner, ångpannor o. a. •. 

S. FREEMAN & SON'S Mm. 0P,; 
lff«» Bridge St., »ACIMK, WIS. 

mftt ~ l\\ I Li alla, som villa 
[ U U  å t a g a  s i g  a R e i i t u r e a w r  

** vara allmänt omtyclcta fa brikaten 
Lurtdin's Enbärsslrup, 

Enbärsdricka och Balsamiska Enblrs* 
bröstkaramcller. Platsagenter önskes öf
verallt. Skri! Kensst. öra NI ej sjelf vill 
bltfva agent, och tagen agent finnes på plat

sen, sä vänd Eder till en groceryman, ocb 
han skaffar Kr af våra fabrikater. En flaska af 
Lundins Bnbärsslrup ar nog ttll & gallons Enbilrs-
dricka, lika godtsomdet var S fosterlandet. Sänd 
25 cts. för 4 prefaskar Couirfe Drops, portcfrltt, 
eller l flaska Enbärsslrup. Adressera: Luodin 41 
Co., 1443,3445,3447 W. K to z le St., Chicago,lit 

sSnda "fl i®» 
kor och upp-

r tm 


