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Igrkan o sä Hemmet, 
"Si, det blöder!" 

Dennaartlkel Mr hemtad ur den 1 Stooklxolin, 
Swerlge, utglfna Stads-Mlssionttren. 

Sftsom läsaren torde ana, är för-
" fattai en br. der till Augu-

u»,a synodlens preal- ' 
*' dent,drP.J.Swärd. 

Trots det att vi i vårt land hafva 
•it, hundraårig kristendom, hafva 
dock icke synd och brott upphört. 
Vi bssmittas ej blott af den allm&n* 
ca syndigheten, utan grofva förbry
telser " triida oftå fram. Man ville 
g«rna tftnka, att jfröfre brott till
hörde den -mörka hedendomen, men 
vi måste med blygsel erkänna, att, 
ehuru Guds ord lyser så kraftigt, 
ondskans gemingar framträda gan-

' ska uppenbara. Men steget till 
dessa bäde hemska och afskyv&rda 
brott tages ej på en gång utan så 
småningom. Under det att synden 
håller pii att utveckla sig hos en 
menniska, råder ofta en vild, häftig 
strid. Hvem skall der vinna seger 
på den valplatsen, som kallas men-
niskohjertat? Der skiftas måuga 
hugg, der kämpa ett sämre och ett 
båttre jag om väldet. Helt säkert 
blöder det då i det inre, innan den 
onde fienden vunnit sitt rof. Denna 
kamp inom menskligheten är ej rin
ga och för den, som vill vinna^seger, 
måste det kämpas under starkt rop 
och tårar. Må vi ock tänka på alla 
dessa blödande. — Med brottets för-
öfvande har dock icke blodet upp
hört att flyta. Fängelser resa sig 
med dyster prägel äfven i värt land, 
färdiga att inom sig mottaga brot
tets barn. Och träda vi i tankarna 
derinom, sä, der i den ödsliga tyst
naden, iuom de mörka, väldiga rag
garna, de väl tillreglade celldörrar
na — der blöder förvisso månget ett 
hjerta. Vid tanken på.en förstörd 
lefnadsbana med en moinomhöljd 
framtid — vid tanken på faders- och 
modershjertan, som velat brista, då 
budskap erhållits om den felaode so
nens eller dotterns beteende — vid 
tanken pä maka och barn, som sitta 
der i pinsam ensamhet och djup fat
tigdom, medan familjefadern genom 
långa år aftjenar sitt brott — vid 
tanken derpå tinar nog den härda 
ytan »inom fångens hjerta, och han 
ville väl gräta b!od, om detta kunde 
gälla såsom försoning. 

Vi äro tacksamma, emedan vi ge
nom lag äro skyddade till lif och 
egendom. Vi-kun na derför tillfreds
ställelse, .när brottal;ngar intagas å 
häkten. Längre följa vi vanligen 
iqke. Jag erinrar mig dock en fång-
predikauts erfarenhet-, då han in
trädde i cellen till en fånge. När 
de tu för första gången stodo inför 
hvarandra, så hade pastorn ej ord 
för sin medkänsla, Ban kunde blott 
gråta. Detta rörde sä fangen, eu 
grof brottsling, att äfven han fälde 
tårar. Ack ja, det är medlidande, 
som behöfves, och det är just detta 
vi ha så ondt om. Grät äfven du, 
broder och syster, gråt me4 och öfver 
de fallna och bed om deras fräls
ning, ty de arma inom vara fängel
ser behöfva vår hjelp. 

Vi lemna förbrytarnes boning. 
Andra*-stora, dystra byggningar 
draga vår uppmärksamhet till sig. 
Hvilka finna vi der? Der är såsom 
en verld för sig, der finnas celler, 
der finnas bestämda skrankor, öfver 
hvilka invänarne ej få gå. Hvilka 
äro dessa? Du ser det genast. De 
äro ock diua bröder efter köttet, 
men förståndets ljus lyser ej längre 
genom ö<;at. Det är dårens dystra, 
melankoliska, till förtviflan grän
sande drag, du der möter. O, hvil-
ket haf af lidande afspeglar sig i 
en enda blick af dessa armal Det 
måste gå in genom märg och ben, 
då man betraktar dem. Så fram
släpade sitt lif i ständigt dunkel el
ler de vakna någon stund till för-
Btåndsmedvjtande och då läser du 
hoB de arma en ännu djupare för
tviflan. I de rediga stunderna för
stå dessa olyckliga djupet och höjden 
af sin-olycka, Hvem kan förundra 
sig ö/ven, att,.då dåras öga gråter 
och hjertat blöderl O, I arme, huru 
vfll I behöfven alla kristnas förbö
ner, att himmelens Gud måtte lätta 
den tlinga bördan! 

Se<fan vända vi oss till våra mån 
ga sjukhus. Der finna vi stora sa
lar, der 3äng vid säng visar oss en 
lidande medmenniska. Här talas 
till oss lidandets sprjk ur mångta
liga munnar. Der vrider sig en un
der häftiga plågor, der bor t bär es 
en, btélToch orofl^,' för att genom
gå »^-©peration, • om*hvars utgång 
han intet vet, der kämpar en annan 
flen sista §trid^n och om några mi
nuter är ögat brustet. Han utbä-
res till det tysta hvilorummet — 
men verlden fortgår I sin gång. 
Kanske ännu några saknadens tårar 
öfver den hädangångne och så blek
nar snart hans minne. 

På detta sätt kunde vi genomgå 
mångfaldiga områden ooh utropa: 
Si, det blöder! 

Nu torde dock någon fråga: finnes 
dock intet fridens område? Der 
predikas Guds ord, der sjungas sån
ger ooh glädje synes vara för han
den. Ja, der blöder dot väl icke? 
Lyckliga vore vi, on vi kunde säga: 
der blöder det icke, der har det al
drig blödt. Men äfven här har ovän
nen utsått titt ogräs. Olika läro
uppfattningar hafva slitit vänner 
ifrån hvarandra ända derhän, att de 
hafva svårt att visa hvarandra all
män oelig kärlek, ännu miadre bro
derlig kärlek. Så ha de missför
stått och förkättrat hvarandra, så 
att brodersbandet smulat sönder. 

Inom vårt kära fosterland stå vi 
just i dagligt splittrande förhållan
den. Oupphörligt uppstå nya läro
riktningar, mer och mer söndersli-
tes den fattiga kristenheten. Ovän
nen fröjdar sig öfver de sårande pi
larna, och kristenheten blöder. Ja, 
den blöder ur djupa sår. Der det 
borde vara fridder är det ofta 
strid. I dessa stridigheter inblan
dar sig ofta det köttsliga sinnet, 
sjelfviska och verldsliga intressen 
trycka sin stämpel derpå. Desto 
större varder klyftan — men desto 
mer blöder det.;  

O mensklighet, du blöder ur tu
sende sär! Stundom känner du det, 
stundom icke — likväl blöder du. 

öfver allt detta namnlösa elände 
blickar ett fadersöga ned, fullt af 
frid, kärlek och deltagande. Vår 
Fader i himmelen torkar af tårar, 
Han läker s/idande sår, Han utsår 
fridens evangelium. Gud' vill af 
vår verld göra ett/ridsrike, så att 
det måtte fullbordas: frid på jorden. 
Jesus går fram såsom den barmher-
tige Samariten och helår de i hjer
tat förkrossade. Detta är den tröst 
vi hafva att säga hvaranda. Släppa 
vi den trösten, då måste vi förtvifla. 
Låtom oss då flitigt säga det till 
hvarandra, till den ur många sår 
blödande verlden: Jesus är din läkare. 
Lät honom förbinda dig, att du ej 
mätte förblöda! 

Slutligen skält denna verld upp
höra att blöda. Gud skall i nåd 
hemförlofva de siua. Deras sorge
dagar skoia hafva en ända. Gud 
skall aftorka alla tårar af deras 
ögon, ingen gråt, värk eller p-åga 
skall mera finnas. D^.;  som här 
hafva gråtit-med dem 'Som<gråta, de 
6ko!a i evighet få fröjda sig inför 
Gud och Lamrtiét. "Hvärt' de då 
vända det förklarade ögat, skola de 
blott se glädje och åter glädje. In
tet sorgeämne, intet sorgemoln 
skall mera visa sig. Tänk, när du 
en gång skall få vara med om allt 
dettal Ack, saliga dag, vore du 
snarliga häri 

Men medan vi ännu måste säga: 
Si, det blöder, låtom oss kämpa i tro, 
vara vakande i vår Ande — men ock 

barmhertiga, såsom ock vår him
melske Fader är barmhertig! 

G. Sicård. 

"En son af Gud!" 

Henry M. Stanley, den bekante 
afrikaresanden, berättad*?;:  att,s d4i 
han en gång uppehöll sig i sjelfva 
hjertat af Afrika, ea inföding för
des inför honom, anklagad att hafva 
stulit en bössa. Stanley såg på 
bössan och fann, att den måste haf
va tillhört expeditionen. Den stac
kars mannen föreföll ytterligt för
skräckt och kunde eudast framstam
ma: "Jag är son af Gud; jag vill 
icke stjäla". Detta upprepade han 
gång på gång, men för öfrigt icke 
ett ord. 

Stanley kände medlidande med 
mannen och antog af hans ord, att 
han var en omvän<J» hedning, en 
frukt af den kristliga missionsverk
samhet, som sedan flere år bedrif-
vits der i närheten. Mannen åter
fick sin bössa o<xh tilläts aflägsna 
sig, under det expeditionen fortsat
te sin färd. . , 

Vid nästa hvilostation fann Stan
ley den omnämnda bössap sänd sig 
till mötes. Det befans då, att bös
san på ett eller annat sätt tappats. 
Mannen hade funnit henne, och så 
fort han ater blef fri ofördröjligen 
begifvit sig till missionären med 
förfrågan, huru han skulle gå till 
väga för att återskaffa den till dess 
rätte egare. Missionären hade då 
sagt honom, hvart den skulle sän
das för att komtÄä Sta&léy till ban
da, och mannen hade skyndat att 
fullgöra det. 

Hvilket ljus måste icke hafva fal
lit in i hjertat på denne det mörka 
Afrikas son, då han, fastän uppfost
rad i hedendomens mörker till 
tjufnad och synd, likväl så förmådde 
förverkliga värdigheten af det gu
domliga barnaskapet; och hän kän
de betyga: "Jag är.«n son af Gud, 
jag vill ieke stjäla. 
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Huru få kristna i de civiliserade 
länderna förstå detta rätt. Låtom 
oss bedja Gud, vi, som vilja älska 
Herren och gifva honom våra hjer< 
tan, att vi måtte rätt lära förstå, 
hvad det vill säga att vara söner af 
Gud, ooh att, vetande detta, vi måt
ta vandra värdigt vår kallelse, så
som ljusets barn midt i ett förderf-
vadt slägte. 

Mina älskade, vi äro nu Guds 
barn, och det är ännu icke uppen 
bart hvad vi skola varda, men vi 
veta, att n&r han varder uppenbar, 
skola vi blifva honom lika, ty vi 
skola se honom sådan han år. "Ehu
ru yerlden icke kftuner oss, emedan 
den icke känner honom, så tillkom
mer det likväl oss, som känna ho
nom, att känna oss sjelfva såsom 
hans barn och tjenare, hvilkagenom 
sitt lif och sin umgängelse skota 
pryda Guds, vår Frälsares lära i alla 
stycken. 

Om döden. 

Det är en mycket stor åtskilnad 
emellan död och död. Den som bar 
nådens ljus och vet hvart han går, 
han bekymrar sig icke derom, huru
vida han i verlden kallas salig eller 
icke; det är honom nog, att han är 
det. De heliga, som verlden anse 
för osaliga, undfå en så mycket rik
ligare lön. AUt godt och ondt i 
denna verlden blir vid räkenskapen 
och vedergällningen i den andra 
verlden högre uppskattadt än oss 
synes. Gud är salig: han har i sig 
sjelf all lifvets, fridens, kraftens och 
glädjens fullhet, och derför kan han 
meddela sig åt de varelser, som stå i 
hans nåd, och göra dem saliga i lik
heten och föreningen med honom. 

Jesus Kristus är deras Herre, som 
dö i honom. Att dö utan honom, är 
att dö osaligt, dä bär det till de on
da boningarne, från detta lifvets 
död genom kroppens död till den 
andra döden. 

Utan Herren dö de, som lefva ut
an Herren, som väl föra Herrens 
Jesu namn i sin mun och i sitt hjer
ta berömma sig sjelfva af honom, 
men af egna krafter utan den Heli
ge Ande, i hvilken allena'Jesus i 
sanning kallas Herren, men icke 
utan honom. 

Om någon hade i hela sin tid lef-
vat för Herren och upphörde blott 
en timme före sin död att lefva för 
Herren, så doge denne icke i Her
ren. Meu om någon hade än sä län
ge lefvat sig sjelf och komme på det 
sista dertill att han lefde i Herren, 
så vore hans död en död i Herren. 

Det måste en gång, snart eller 
sent, kota ma dertill, att då en själ 
anammar Herren Jesus tillika med 
den salighet som är i honom, ocb 
åter offrar sig åt honom,att hon blir 
rått glad öfver Herren Jesus och 
uppriktigt längtar efter honom. Da 
kan man dö i Herren, det. må ske 
genom en naturlig eller våldsam, 
genom en hastig eller genom en 
långsam, genom en stilla eller svår 
död. Det är lika mycket. Dör man 
blott i Herren, så beror saligheten, 
den eviga saligheten derpå. 

Salig är en menniska, så snart 
honvär i Herren Jesus. Den som( 

tror på Jesus och i tron har honom 
till sin Herre, han är redan salig. 
Om en sådan vore med idel jenamer, 
hån och smärta öfverhöljd och lika
som öfversockrad, så är han likväl 
salig. Men salighet följer på salig
het; en grad följer på den andra. Så 
beter det här: Saliga äro de döda 
som i Herranom dö. Saliga voro de, 
innan de dogo, men sedan de dött, 
äro de saliga, så som de ock varit 
det förut. 

Salighet betyder egentligen odöd
lighet. Djden år en förstöring af 
menniskan och det högsta elände. 
När nu detta steget äröfverståndet, 
sä begynner saligheten. Gud allena 
har odödlighet; han är i sin gudom
liga, härliga natur fri och oberörd 
af allt som är fSrderfligt, och derför 
kallas han den saligeQuå, lTim.l:lL 

Salige äro i Gud de, som i Kristus 
hafva öfverstått döden och numera 
hafva intet annat än idel lif för sig, 
emedan döden är hos dem för evigt 
uppsvulgen.—Bengel. 

Från lowa-konferensen 

lowa-konfersnsea har i dagarna 
haft sitt höstmöte i Dayton, Iowa. 
Mötet börjad«r den IT, kl. 10 f. m. 
med konferenipredikan staf ordf. 
öfver Titus 2: 11—14 ned ämne: 
Guds nåd. Den goda och innehålls
rika predikan hade denna uppställ
ning: l:o Guds nåd är oss uppenba
rad och gifvén af Jesus Kristus. 
2 :o. Guds nåd} uppenbarad i Kristus, 
är en fräls^ttde ̂ åd för alla menoi-
skor. 3:o. 'iGuds nåd, t tron anam
mad, lärer oss och gifver oss kraft 
till en rätt^vandring i helgelsen. 
4:o. Den soih # tron anammar Gud« 
nåd, har ett grtfhdadt hopp om en 
evig salighe't. På torsdags och 
fredags eftermiddagen förekom di
skussion öfver begreppen församling 
och kyrkotuk/. fä fredsgs och lör
dags förmiddagen behandlades de 
löpande göroraålen. I skolsaken be-
söts, att konferensen fördelar sin 
andel af skulden- i Rook Island lika 
på sina medlemmar enligt 80 cents 
per kommunikant, och skall d& äfven 
skulden vara betald till nästa syno. 
dalmöte. 100-mannahären rappor
terades vara fulltalig vid detta mö
te. Sedan förlidet höstmöte har 
alltså Iowa-konferensen samlat till 
sin missionsskuld $2,500 under ett 
år i dessa dåliga tider, och detta vid 
sidan om de vanliga insamlingarna. 
Konferensen menar också allvar med 
att samla medel i vinter till skol 
skuldens afbetalande, och den skall 
lyckas. Göre nu äfven de öfrige 
konferenserna likaledes! 

Goda och gedigna predikningar 
höllos under mötet. Pastor L. Hol
mes reformationspredikan på lörda
gen var vältalig och kraftig. Äfven 

svenska metodistkyrkan predika
des af våra pastorer. Likaså i den 
engelska metodistkyrkan på engel
ska. Pastorerna C. J. Bengston 
och Jas. A. Anderson uppträdde 
der. I sv. m. e. kyrkan uppträdde 
pastorerna Holmes, Fredeen, • Matt
son, Dahlberg och Rydbäck. På lör-
dagsqvällen gaf past. Siljeström i 
synnerhet det i våra dagar uppvä
xande slägtet en mycket god under
visning i kristlig sparsamhet. Pre
dikan var originel och full af goda 
vinkar och råd. 

Söndagen -*ar> såsom alltid vid 
kocferensmöfién' den högtidligaste 
dagen. Talai^é Vid söndagsskolfe
sten voro pälstbrema Moden och 
Carlson. När pastor Carlson upp
träder hafva barnen alltid roligt. 

T ven ne pastpr?r stå färdiga att 
flytta från konferensen. J. V. Carl
son till Erie, jpa.* och K J.,Nyström 
till Worcester; Mass. B. 

Fall kom ligt åskådligt, men mycket 
verksamt är "Economy Boneset Cordial", 
•tt medel par oxceliénc» mot allaoordnin-
gar i niaUmältnuigeu.' Till ealii hos alla ... •- • ;i 
apotekare. t  

Höstaftnarne med sin fuktighet förorsa
ka ofta neuralgi af svår beskaffenhet 
Nödvändigheten fordrar endast att man 
år försedd med St. Jakobs Olja — icke 
ensamt som botemedel, utan skyddsmedel 
deremot. 

Led fruktansvärda qval. 
Daney, Wis., dsn 15 april 1896. 

Jac måste skrifva och berätta om en 
märkvärdig kur, »om Db. Peter's Kuri-

ko har åfttadkommit. Hela min kropp 
var bet&ckt med ett hudutslag, som föror
sakade en förfärlig kläda. Jag l«d såda
na qval, att Jag brukade rifva pä huden, 
ja till och med skära mig med en knif tills 
blodet började rinna. Detta gaf mig lin
dring för en kort tid, men snart var jag 
lika dålig igen. 

I fjor höst fick jag af en tillfällighet 
ett exemplar af tidningen •'Vägledaren" 
och började lSsa om Kuriko. J*g sände 
efter en proftäda, och had* begagnat me
dicinen endast en kort tid, dä en klar, 
frisk bnd bildade eif, brarest utslaget 
förut hade varit. Jag började kanna mig 
bittre, och inom loppet af tre veckor ha
de allt utslag försvun-\t Jag har varit 
bra sedan dess, och Kr uppriktigt tack
sam för hvad Kubiko har uträttat för 
n»lf. Jag skall aldrig förglömma en sak, 
och det är, att rekommendera Da. pansa's 
Kuriko till alla ech enhvar. 

Högaktnlngsfulit, C. 

Brack kureradtl hemmefc. Bok fritt. 
Adressera Dr. W. 8. RICE, 
Box 3(7, SmithvilJe. Jefferson 
Co., Now York. 

Smith 
Music 

House. 
PIANON, ORGLAR, 

och andra Muttikvaror, 
samt 

Musikalier.^. 
Hazelton Bro's., Colby & Go's samt Gil

bert & Co's. välkända pianon. 
Bruno Mandoliner Och Guitarrer. 
(3T Stämning och reparationer vetk-

stäLles omsorgsfullt. 
Nya pianon från 9165 till högre och på 

färmånliga betalniugsvilkor. 

442 Wabasha st, St Paul. 

CHICAGQ 

WESTERN 
RAILWAY. 

Den blsta och snabbaste linien till 
och från Dubuqjie, £!hicago och öster
ut samt Waterloo,,Bj|[arshalltown, Des 
Moines, St. Joseph, Leavenworth, 
Kansas City oéh f^dvesterut. 

' ti . C 
, fritt bibliotek och utmärkt serve
ring & tåget efter 35 cents till hftgre. 

CARTERS 

PILLS 

Svår iuMvgfk 
botas säkert medels dessa 

— PILLER. 
De lindra äfven åkommor orsakade af 

dyspeps!, dålig matsmältning oeh hastigt 
iatagea föda Ett tillförlitliet medel mot 
svindel, äckel, tröghet, dillig andedrägt, 
slemmig tunga, höft värk och 

Ovrrk*am Lefiter..... 
De reglern magen. Rent vegetabiliska 

Små Piller. Liten Dosis. 
Lågt Fris. 

HALLAND, FLORIDA! 
Ull I AUlt är namnet på en nybildad koloni 1 Dadaoounty. Florida. Landet, 
nnLLnnU som bltfvlt utsökt för denna koloni, lifrrvr l den sydöstra delen af 
Florida. 050 mil söder om Jacksonrllle. dor odlaren är betrygg&d för Floridas far
ligaste o vin, som har rarlt ooh ännu firden tidiga frostan. 

00a 70grader om vintern. 

RE6NFALLET k*4-*— •*rtl 

flRKåNFH ö'ye™vflm»»lngrar har man att befara 1 mindre grad fin i n&gon 
LH stat l Unionen. Solstyng ftr här alldeles okändt. 

m n i  * r  d e n  y p p e r s t a  f ö r  o d l i n g  a f  t i d i g *  grönsaker (tomatoes, gur-
JUPWIflflSllJl kor. hvitK&l. potatis o. s. som sköi-das I januari. fobrn«rl, 
mars oeh april mftnndor och betinga sftiedes goda priser) samt en vartotut af tro-
P?*Jc

1Vri]kt®r' citroner, pineapples, bananer, guava, maojro, sapodllla,£ra-naallla frukter, oooonuts o. a. v. 

SKÖRDAR, Följande 
Lan ta u a. 

Biljettkontor i St Paul: 
Cor. Bth & Bobort sto. 

ellér Union jDepot 
Biljettkontor i Minneapolis: 

Nicollet House Block 
eller C. Gk W. Depot. 

p A. LAMBERG, " 
Skrddderi-etabllssement 

Bistå arbete. Moderata priser. 

3rd Str%>8$t 
M0d Wing, Wiu± 

J)R. C. L. OPSAL, 
TancllÄkare. 

Allt arbete garanteras. 
Box-tu* Bite*, 
rifee#. mnfrJttMl. 
la tu- <' 
-la - * - f '-i'-.". 

x *nn<M rio t • 

St, Pau! Leading 

illft & JBS5 
••••••HOUSES***»" 

Nicols & Dean. 
Established 185& 

Dealers in 

Wagon- ét Carriage Maker*, -
Blacksm th- <0 Moree-JShoers« 

Supplies• 
Oct. 5th åt Sibley Streets. 

Arthur & Abbott. 
Sandia i parti med.... 

EJsiperin us a rt Iktar, Kortvaror, 
Strumpvaror, Mv4tmar*r, 
Svetsar ete. 

*28—850 E. 4th street 

•sTABLisam» 1853. 

J. H. Schurmeler 
Wagon & Carriage Companv. 

. 405—415 Rosabel at 
'Builders and Dealers In 

f ine tkimaye#, sleighe, 
Farm- and Spriiuj- Wagon» 
and Bug glen for Farmer». 

vail or write to our nearest ajrentsi 
Ber g we 11 St Olson. North JBraoofe. Mlai 
Lorens Bro's. Center City, m 
A Bunskog\ Eu-ih City, B 
Chas. Elmquist. Stark P. <X« m 
Nf<!s Haivorson. Mora. m 
Olof Hedlen, Dalbo. . 

• - Darid .Stewart* ftanala 

Foot, 5chulzs 
& Co. 

iHnnofaetnrers of.... 
Fine Shoet, -

Northwestern agents for.... 
"Goodyear Giove" and 
Rhode Island, rubbers.. •* 

233—2£7 E. 8rd Street 

Farwell, Ozmun, 
Kirk & Co. 

— Wholesale Hardware. — 
Cutlery, Guns and Sporting Goods, 
Silverware, Butcher Supples.... 
Suracuse and Crawford Bicycles. 

Cor. 3rd SL A Broadway. 

Noyes Bros. 
& Cutler. 

Oldest and Largest Drug Warekous# 
in the Northwest. 

Jobbers ia— 
faints. Oil, Glass, Chemicals <£c. 

Oar. Sibley db 6th 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 Ladies, Misses, Children^ Men, 

Boys and Youths. 

887—880 East 7 th Street. 

Llndeke, Warner 
& £churmeier. 
Wholesale dealers in 

Dry Goods and Notions* 
Cor. 4th A Sibley Streets. 

Wémott, Howard 
& Co. Agents. 

Importers and Jobbers In.... 
Crockery, Glasswaro, Cutlery^ 

. Lamp Goods, Etc, 
ttS—MT Jaeksoa Street. 

J. H. Allen & Co. 
' Th« oldest Wholesale Grooery 

House In the Northwest. 
Vail line of Groceries and Importen ofaa. 

Norway Herring, 
Oer. Ml * fiblajr Street* 

Abbott Brothers. 
Sash, Doors <0 Mouldings, 
Office Fixtures etc., etc. 

Write for Catalogue and prloee. 

4M Sibley 

srlftér, lemnade af trorSrdtira personer, bosatta 1 
. „ ... ... v - ad° cpuu/.y; *''«»•. endast u&ifra få mil fr&n platsen, torde vat a s f intresse för hugiido landkop*re: 
t * V" Ö«rnett erhöll förlidet &r frftu 1^ acre tomatoes i nettovinst $453.93. 
J-A. Davis från tro fjerdedels acre $401.24. P. W. Palmer fr fin 1 acre $730.75. Char 

FP j n acres fl.237.14. Alla dexsa personer kunna tlllskrlfvas under ofvan 
anjlfna adresser. Ofriga grönsaker: g-urkor. blomkft!, potatis, bönor m.m Inbrin-
<fi.de j e i» f o re I se vi s lika vackra resultat. Citron, aocl-in- ooh Dlneapploodling 
lem nar vid full skörd en fin nu större Inkomst, der träden icke, sftsom lnord tin-
re delar af staten helt oller delvis utdödas af den tidiga frosten. Kn mftnrd an
dra mera tropiska frakter kunna odlas med stor förtjenst. 

INTYG A^a-som önska en noprsrann och sannfärdig- framstRllntng om detta land 
X, de nifljl.ffhBter.som der ^ifvas.böra tillskrifva hr NilsL.Piorson.Pier-

u i Pierson, som l öfvor 20 ftr vlsta 8 i Florida, liar undersök t lnjidet 
i •rr*jfa, och kan dorfor som sakkännare lemna värdefulla upplysningar såsom 
oint ressei^ad person. 

Pastorerna S. G öhman. New Britain, Conn.. B. M. Halland, Stanton, lowa, 
F. Jacobson. Brooklyn. N. Y. samt hr O. O. Enaström, 448 Atlantic Ave.Brooklvn, 
W. Y.. harvalikaledos besett och undersökt landet och kunna de intyga att når 
glfvns ovanligu tlllfiillen för inkomstbring-ande skördar. 

ner 

TRANSPORT lemfSrelsevls billig- transport lemnas srenom the 
i lin ii ji Ull 11 East Ooast Railroad, som irfir igrenom centrum af landet. 

LANDSMÄN7 ?,Tid^nrf.dele.n ^ ̂orlfaär fram tidsplatsen för dem, som taga knilUOITIMni tillfället l akt att nu skaffa slfir nftjrra aores af detta rikt producerande land. -»imv tpxr 

För att sätta köpare 1 tillfälle att bese lande t afffft från Ohloafo exkarsio-
', som komma ntt framdeles annonseras. • ^ ••• ' •. . L.-

Land försäl jningen handhafves af • 

THE HALLAND LAND CO., 
KONTOR: & Water street, New York, N. Y. 

För priser ech andra uppplyaningar hänvftnde man sig till...... 

B. M. HALLAND, Stanton, lows. 

jrarmmimmmmmmmtmmmmimimmmmtimg 
| DIETER AF LUDVIG. \ 

Z Då vi härmed erbjuda allmänheten ett större urval af det bä- ^ 
Z sta, som hittills flutit ur Ludvigs penna, är det med den tillför-
: sikten, att denna samling skall röna ett välförtjent mottagande. ^2 
: lJerom försakrar oss äfven de ytterst välvilliga och berömda ve- ^5 
: dermälen, som Ludvigs skaMskap redan erhållit i den publika 3 
- pressen. Äfven åtskilligt af innehållet i denna diktsamling har """? 

>L redan blifvit fördelaktigt omnämdt i tidningspressen. ^2 
^ Fris i elegant klotband, guldsnitt, $2.00; i karU b. $1.25. 2 

| UFSBILDER I 
' ̂ en kristna religionens och vetenskapens ljus, tecknade af 3 

SE: Fastor E. J. WERNER. 3 
g: Pris i elegant klotband $1.60, i kart, b. $1.25. ^ 

Fullständig bok-katalog erhålles gratis. 23 

B Lutheran Augustana Book Concern, , 3 
p Filial: 213 e: 7thStr., I ROCK ISLAND, 1 3 
g  ST.  PAUL,  MINN.  I  ILLINOIS .  3  

•äiiliilUlUUiUiliiinUiUiiiiiiiiUiiiiilUlUliiUiiiiiiUiiiiiiiiiaiK 
. ' : , - ii. 1(J. tfilM 
kan hvar oeh en förskaffa slgr för ett JemförelgeTls 
billigt pris och på: lindriga betalnlngsvll-
kor genom att afsluta köp af land hos oss. VI 
äro 1 tillfälle att erbjuda landsmännen utmärkt 

Jordmånen, som 8r mycket bördig och lätt- Mille Lacs och Kanabec counties, 
brukud. bestftr af sva t m y l l a  på lerbot- Ml noesota-
t e n  och aflem ar ov;inli»rt rika skördar. Mille Lacs county tojr första priset vid statens 
senaste landtbrufcsutstäUuingr för si na rika irodukter. Afståndet fr&u Mlnneapollsllr 
endast 40 a 50 mil. Närmare upplysningar meddelas, om man himvunder sig till 

W A S H I N G T O N  B A N K  L a n d  D e p a r t m e n t ,  
200 Washington Ave. S., Minneapolis, Minn. 

H ANSON & BLOMQUIST, 
Skrädderietablissement, 

1427 Washington Ave. S., - Minneapolis, Minn, 
Största svenska affär af detta sia* I ataden. 

•örL1»»*»' £pda och moderna tyger °ch ri garantera fullkomlig tillfredsställelse 
träffande såväl arbete som priser. O ören oas ett besök. 

VI hafva alltid, på lager ett rikhaltigt 
lllfre " —* " 

Guitarrer och MandoT inep, 
Sänd edra orders direkt till faktoriet och bespara minuthandlares förtjenster. 

Vi tillverka våra instrument för hand till olika priser ocli garantera alla våra första 
klassens instrument. Vi sända för undersökning till hvilken adress som helst inom 
Förenta Staterna, och om varorna icke äro som vi säga, så taga vi dem tillbaka utan 
nåvon afgift för köparen. För priser sänd efter vår illustrerade katalog å musikin
strument. Sändes fritt på begäran. Pålitliga agenter önskas på platser der vi ej 
hafva nSgon förut Adressera alla bref till Northwestern Guitar Mfg. Cö 
G. Åkeson, egare, U09 E. Franklin Ave., . Minneapolis, Minn. ' 

J. B. SEBEBBEfc 

W„ 

btOxäi/U ucu Ottotci, Ul'Vul «! ö^ouon 
för Herrar, Damer och Barn i denna del af 
staden. Hvarje par s&ljes under 
garanti. Arbeten på beställning utfö
ra» med särskild omsorg. 

J. A. SEDERBERG, 
1305 Wash. JLro. 8., 

MlnnenDOlIa* JVllnn. 

Jas. McHillan 
& Co. * incorporated. 

Handla med •***<;. 

Hudar, Skinn, Fårskinn, 
Ull, Talg, Seneca-rot och 
Gtensing-rot. , 

Egare af 
Minneapolis Sheepskin Tannery^ 

tOO—SOS First Ave., N., Minneapolis. 
Högsta marknadspriser betalas. 
Skrif efter senaste prisnotering. 

ET Vitt Pa,1<:L er •dfesa ooh låt obs fikio-
• ka eder profveroch uppivsiiitiir 
Wtammm om̂ huru ni kan för'lena 
' . ,* J ^3-47 Per Pör iytiiigt skrifna adrea er af bokasta s\^ns!;a>. s»lu 
OA ri fritt en sv.-arn. kokbok med nKra 600 
Hnatlagioinjrsrftd. om 2o modföijer. 8W. M0'8E 
Wm Ä A »tt Am«IHsotMMiik iUttv-

QOING TO CALIFOBNIA? 
Then you are interested in knowing — 

1st. What line will get you theresevaa 
hours quicker than any other? * 

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

3d. What line has been in thcr busi
ness longest and is most popular? 

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

5th. What line,, offers ypu choipaof 
routes? Cars leaving ST. PAUL "on 
MONDAYS at 9:0tKa. m,, via Kansas City 
and Fort Worth, — the favorite SOUTH
ERN ROUTE, with no snow, no high aU 
titudes. Cars leaving 011 THURSDAYS 
at 7:00 p. m. via Omaha, Denver and Salt 
Lake, — the great Srteufc Ro'utj. 

6th. What line uses Pullman Tourist 
Cars that are completely furnished with 
carpets in the aisles, upholstered seats, 
clean ilnen and blankets for berth*, cook-
in» i-anges in separate compartment, 
gentlemanly conductors atul careful por-' 
ters? (ii i _ ; j; • 

7th, What line accepts second class 
tickets, and only charges $0.00 for doubU 
berth clear through? 

The agents of the MitfflEÄrbits & St. 
Louis Railhoad-Co. -will cheerfully and 
trulhfully answer any of these questions, 
or you can address 

A. B. CUTTS, . 

Minnpapoll^ Bllnn, 

Yör barn under tandperiodsn, 

-Ett gammalt ooh välkändt IHkeineÅel. 
Mr<. Wlmlow'i Soothine Syrop 

li*r r> 11 f v 11 användt 1 örv*a fkuti #.b af utT.Moyaa 
•aiDHAB för deras barn ufdhii TiNDsrjufKNlwoK* mi.-il UTttiLzKT UESULTÅT. Dar luqsid. jwn.sy.s, uPr-
MJUKaR OOMMABKI, 8TILt.AH alla SK*aTO!l. ootaV 
vai)EiupllNNiN«AR och är äet b~tita, medel lnot 
niA&KH. SSriJoit af apotekare hTar Rom helst- OlC 
5*» att bosrSra U ItS. WlXSUnV» BOOXHIKa 
»XKUr,och tag lngeaannaneort. 

TJiigO'icin eonts flaskan. 

Brs. tngstaa o® wesieen 
Läkare och Kirvirg-er.. 

Koator: Opera Block. «"<•<?"»'• -


