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Vårregnet, 

hissnade hänga löfven på tr&dén, 
Kedåt sig böjer gulnande såden, 
Dammet i hvirflar från jorden uppefci-

ger. 
Flämtande djuret suckande tiger, 
Uen'skan mot hijnmelen blickar med 

- hopp, 
Ifolnklintar böja sig snabbt uti söder, 
Varmare, varmare soTn mot oss glöder, 
[Jr dundrande molnen blixtarne ila, 
Vindarne taga sig vålförtjent hvila, 
Himmelens fönster vår Gud låter opp. 

Dammpela'm ödmjuk till marken sig 
sluter, 

Svalkade djuret af helsodoft njuter. 
Raskt grts och sftd vederqvickte upp

sticka, 
rraden af tacksamhet mörkgröna meka, 
Vårflägtar spela i tjusande dur. 
Sela naturen strax lättare andas, 
FoglameSu Aofe&Qg med menniskans 

blandas, 
Btiga mot himlen de hjertvarma ljuden, 
Jjofva den gode och nådige Guden, 
Tacka för vårregnets lifvande skur. 

A.£—n. 

Lagd till hvila. 

Det har förut tillkännagifvits att 
v&r Värkändé och aktade landsman 
hr Gustus Bengston afled i Jönkö-
ing, Sverige, den 19 febr. 1897. 

Hans önskan och begäran var att få 
blifva lagd i sin familjs graflott i An-
iover's kyrkogård, der några af fa
miljens medlemmar redan förut hvi
la i ro. Fru Bengston, som nu i fä
derneslandet var lemnad ensam uti 
Bin djupa sorg, vidtog derför nödiga 
åtgärder för sin och den hänsofne 
makens återresa till Amerika. Fru 
Bengston ankom till sitt kära hem i 
Cambridge, 111., i slutet af mars må
nad, och fastän det blef glädje i hem
met öfver en kär moders lyckliga 
återkomst, så kändes på samma 
gång saknaden så mycket större när 
man nu i verklighet måste se att 
"pappas" plats var tom. Familjen 
Bengston såväl som alla vänner haf-
va likväl med tålamod väntat efter 
att ännu en gång få se de kära dra
gen af den hädangångne samt visa 
sin aktning och kärlek till honom 
med att få följa honom till hans sista 
hvilorum. 

Lördagen den 1 maj ankom hr B:s 
lik efter att hafva varit på resan i 
nära sex veckors tid. Det tog så 
lång tid, emedan han fördes på ett 
lastskepp öfver hafvet. Begraf-
ningshögtidligheterna egde rum sön-

ingick klar tqcri j^ögtiflug. Hela na
turen stod högLidsklädd. Lätta vind
fläktar tycktes stå till tjenst för att 
skingra sorgens och saknadens mör
ka moln. Kl. 11 f. m. samlades alla 
barnen och slägtingar till den aflid-
ie i sorgehuset. En kort bön af för
samlingens pastor uppsändes till 
hoSim), som är de faderlösas fader 
o^^.^j?sAd'^sy^ac^' hvarefter den 
älskade faclerii utfars' och sorgetå
get sattes i rörelse och tågade till 
den JLuihercl^ kyrkan^ i Cambridge, 

bjälkens väl tdeo aflidne de sista 
år^n ^ifri^t arbetat och af hvilken 
han vid sin <föd var medlem. Kyr
kan var vid tillf&llafcklädd 1 sorge-
drägt inuti, och omwring femhundra 
personer inväntade sorgetåget under 
det klockan klagande tillkännagaf 
att tåget var i annalkande. Den .af
lidne. inbars i templet under det att 
orgelns toner vemodsfullt vittnade 
om stundens betydelse. 

Sedan liket var nedsatt framför 
altaret sjöng församlingskören, ledd 
af fröken Ida Swanson, "Tänk när 
en gång den dimma är försvunnen". 
Sedan läste pastor J. Jesperson Da
vids 90 psalm 1—10 och ledde i bön. 
Åter en sång af kören, hvarefter 
prof. P. M. Lindberg från Rock 
Island talade på landets språk öfver 
Uppb. 14: 13 samt pastor Jesperson 
på svenska språket öfver Daniels 12: 
13. När den slstnämde slutat upp
stämde kören: wOnly remembered 
by what we have doue". 

Slutligen redogjorde pastor C. 
Swenson för den aflidnes ålder, hans 
lifs verksamhet som församlingsmed
lem och iiristen och till sist sjöng 
kören den aflidnes älsklingssång: 
"Den port är trång, och smal den 
stig", och «är- kören med synnerlig 
rörelse sjöng den sista versen: "Tack 
vare Gud att äfven jag får i den sta
den bo, den långa evighetens dag i 
ostörd frid och ro," så tårades mån
get öga. Det kändes att uti detta 
lofsägande lag något som hvarje 
menniska bör göra till sitt eget. Se
dan en stor del af de närvarande ka-
Btat en sista blick på den hädan
gångne sattes sorgetåget i rörelse 
mot'det sex mil aflägsna Andover, 

.och OB4 en kort stund hörde man 
$Jrån den prydliga kyrkan i Andover 
-klockan kalla till sorgehögtid: Snart 
var den långa processionen framme 
vid kyrkan der en stor skara vänta
de att få visa sitt deltagande. Nu 
inbars dén. aflidne i den kyrka som 
varit hans andliga hem ända ifrån 
barndomen, och kistan nedsattes i 
den sorgklädda helgedomen. För
samlingen sjöpg psalmen 452: "Jag 
går mot döden hvart jag går", och 
pastor J. Jesperson läste Gudsord 
och ledde i bön, hvarefter kören 
sjöng en sång, så* ett tal af prof. P 
M. Lindberg öfver 1 Kor. 15: 19 
Ämne: "En kriatens hopp", sedan 
ett solo af fröken Etta Setterdahl 
"Hemma, hemma få vi hvila". Att 

. denna sång, mästerligt utförd, gjor 
jäe ett väldigt intryck p& de närva 
Iran de, säger sig sjelft. Nu uppsteg 
pastor V. Setterdahl p& predikstolen 
och höll den egentliga likpredikan 

öfver Jacobs ord till sina söner: 4,Be-
grafven mig nftr mina fäder i Ka
naans land". Pa&tör S. tolkade be
tydelsen af att få hvila i ro ibland de 
sina till uppståndelsens morgon, 
samt huru kärt det är för de efter-
lemnade att allt som oftast få besöka 
den plats der de älskade hvila och 
der fälla saknadens tårar samt ned-
lägga tacksamhetens oöh kärlekens 
blommor. Vidare tecknades herr 
Bengstons lif som menniska och 
kristen och till sist upplästes ett 
bref från dr. C, .A. §wenson i Linds
borg, Kansas, hvari den senare 
uttalade sitt deltagande i sor
gen Öfver förlusten af en kär ma
ke och fader samt en ädel nyttig, 
hjelpsam och fridsäll man hvars min
ne kommer att fortlefva i kär håg
komst hos alla som lingo personli
gen lära känna honom. Efter pre
dikan sjöng kören åter en sång och 
församlingen uppstämdé i psalmen 
221:6. "Sänd Herre dina englar 
ut." Sedaa fick hvar och en tillfäl
le att kasta en sista afckeds blick på 
den hänsofne, under det skaran i 
ordning passerade förbi den med 
blommor smyckade hvilokammaren 
hördes från orgeln sorgetoner. Se
dan allt var slut i kyrkan tågade 
man till den i kyrkans närhet beläg
na grafgården der den hvitklädda 
grafven stod färdig att mottaga pil
grimen. Kl. 4.45 e.m. nedsänktes lik
kistan med dess innehåll i grafven. 
Emedan hr Bengston var på öfligt 
sätt jordfäst i Sverige, så slutades 
nu blott med ett tänkespråk af Pa
stor C. Svenson samt bön och väl
signelsen, och till sist en sång af 
kören: "O huru stilla slumra de 
saliga!" 

Den stora skaran ssm omringade 
grafven, de många tårfylda ögonen, 
de vackra blomemblemen, allt visa
de att hr Bengston var aktad och 
älskad af alla. 

Frid öfver hans stoft! 

Bref från Gösta. 

Utkanten den IS maj 1897. * 
Ärade MINN. STATS TIDNINO! 

Emedan jag är kommen till Ut
kanten och hälsar på Anders, som 
här bor och hafver sin "varelse", så 
vill jag omtala, att han är kry och 
rask, men ofantligt förtretad på 
Pete, för att 'frän icke svarar på 
bref, men jag har tröstat Anders 
med, att han nog får svar på tal-med 
tiden, ty oå'1 Péte är litet långsam 
af sig, så är han dock grundelig i 
sina ord, då de komma. — Ni må 
icke tro, att Utkanten liknar Hacke-
bergsskogen i Vester^ötland. Nej 
då! Utkanten 5r" en riktigt leende 
bygd med <stora, skogomkransade 
sjöar, väl odlade farmar, påminnan
de om det landskap, som kallas "du 
krona för Svea rikes länder". 

Bokaiiiiiåläfii'.!' 

Låslära fÖF.småskola^ aitgifven af 
af hr skolläraren John A. Freeman, 
är ett nyligen utkommet arbete, 
som undertecknad haft nöjet att ge
nomläsa. 

"Läsiäran" motsvarar en s. k. A. 
B-C-bok; men hon skiljer sig dopk i 
månget och mycket från dylika böc
ker, som hittills utgifvits inom vår 
synod. 

De första kraf man ställer på en 
författare af läroböcker är, att han 
sjélf skall våra pedagog. På detta 
område plägar man äfven såsom på 
många andra blifva så konservativ, 
att man stålsätter sig gent emot nya 
metoder i undervisningsväg, förkla
rande — utan att göra sig omak att 
sätta sig in i saken —• "det gamla är 
bäst". 

I enlighet med denna konservati
va hållning' har undervisa ingen i 
våra svenska försapalingsskolor ge-
menligen bqdrifvifcs. Ofta har in
gen metod följts utom den maskin-

messiga. Vi äro derför i detta hän
seende långt eftér vår tid/* Om en 
ändring skall ske, måste nya-banor 
brytas; men detta förutsätter ett 
arbete, som fordrar mera tålamod 
och ihärdighet än mången anar. 
Läslärans författare synes hafva be-
hjertat detta, och derför tagit mod 
till sig att utstaka den nya banan. 

Detta lilla arbet© är gracdadt på 
den s. k. Ijudslskrifläse-Jmetoden, 
hvilken en läogrp tid varit öflig i 
vårt fädernesland, Sverige. I bo
kens början gifvas några lättfattliga 
vinkar rörande dénna metod, hvilka 
af våra skollärare och skollärarin
nor böra anses mycket välkomna. 
Medels denna metod skonas barnet 
från mycket,, SQm enligt "bokstafs-
metoden" förekommer detsamma dö
dande tråkigt. jBarnet liksom infö
res i en verld, full af lif och åskåd
lighet. Det känner sig tipplifvädt, 
och begäret att f& veta mer är 
väckt, 

Jag kan derför icke känna mig 
nog tacksam emot författaren för 
detta arbete, hvilket jag härmed-på 
det tarmaste Rekommenderar till 
våra församlingsskolor och skollära
re samt för ö&igt till alla, som vilja, 
gifva sina barn e#; inblick i Nordens; 
sköna och klangfulla tungomål. 

Boken, som är försedd med många 
för barnasinnet tilltalande bilder 
och hvars typografiska utstyrsel 
lemnar intet öfrigt att önska, ko
star 20 cents och kan erhållas hos 
författaren, §47,^Maryland st., St. 
Paul, Minn.^ och, såsom ^ag förmo-

Idar, äfven hos våra svenska bok
handlare. E. J, Werner, 

Hvarjehanda. 

* Finskan och brahmlnen. 
En ung finsk qvinlig medicine stu

derande begaf sig för någon tid se
dan till Paris för att idka studier. 
Den unga damen intresserar sig 
mycket för teosofi och stod en dag i 
en bokhandel och såg på teosofisk 
literatur. Detsamma' gjorde också 
en ung rik indisk brahmin, som lika
ledes^ studerar i Paris. Hur dét nu ••i» 
gick till, så kommo de båda i sam
språk, och bekantskapen fortsattes 
med den påföljd, att de nu äro för-
lofvade. 

* * 
• 

Dammet. 
Dammet är rum växternas svåra

ste fiende. Alla växter som hållas i 
rum trifvas mycket bättre vintern 
öfver om man esomoftast rengör 
dem från dam med en mjuk svamp 
och ljumt vatten. Växter med små 
blad kunna lämpligen öfvergjutas 
eller öfversprutas med vatten, men 
detta får endast ske vid mild väder
lek ute i det fria. Växternas rengö
ring från dam befriar dem också 
från skadeinsekter, isynnerhet om 
man tillsätter litet tvål till vattnet. 

• • • 
Från djurens verld. 

Hos stationsmästaren vid Hövik i 
Norge fins en katt, som kommit till 
huset af sig sjelf för några veckor 
sedan. Han går ständigt i sällskap 
med hönsen, som han håller uppsigt 
med, äter tillsammans med dem och 
delar nattläger med dem. Ofta är 
han smeksam och stryker sig då in
till någon af hönorna och spinner 
helt välbehagligt. När hönsen gå in 
i hagen, följer katten med och vak
tar dem, hvilket de se ut att tycka 
mycket bra om. 

* « 
* 

Ljusprof för ägg. 
Nyvärpta ägg äro klarast i mid-

ten äldre ägg nära den spetsiga än
den. I denna finner man allt efter 
äggets ålder mindre och större mer 
eller mindre skarpt begränsade mör
ka punkter. Ju äldre ägget är, de
sto fler och större äro fläckarne. 
Skämda ägg äro ogenomskinliga. 

Om ägg få ligga längre tid orörda 
så sjunker gulan nedåt och sätter 
sig fast vid skalet. Man kan utröna 
hurn härmed förhåller sig genom 
att skaka ägget. Genom att ofta 
vända om ägg kan man alltid hälla 
gulan qvar i midten af dem, äfven 
om de bli gamla. f 

* * 
* 

Papper till byggnadsbruk. 
Redan år 1857 började man i Ame

rika använda papper till byggnads
material, och det upprättades i Wis
consin en fabrik för dylika pi'oduk-
ter. Denna industri har senare ut
vecklat sig mycket, och de förfa
ringssätt, som användas, ha alltme
ra fullkomnats under årens lopp, så 
att det nu levereras ganska betydan
de qvantiteter af dessa varor till 
byggnadsbruk. Byggnadspapperet 
går i handeln som täta och tasta 
plattor. Den väsentliga fördelen 
med detta material är papperets rin
ga värmeledningsförmåga, som gör, 
att byggnader, uppförda af papper, 
äro svala om sommaren och varma 
och goda om vintern. Väggarne 
skyddas mot fuktighet genom en öf-
verstrykning med fernissa, och hus 
af detta slag lära ej vara mera eld
farliga än vanliga trähus. 

* * 
# 

Leksaker från den klassiska forntiden. 
Vid gräfningar i romerska grafvar 

som företagits i närheten af Worms 
ha åtskilliga intressanta fynd kom
mit i dagen. Ett rörande intryck 
gör berättelsen om en öppnad barn-
graf som var rikt försedd med barn
leksaker. Barnet, en flicka om un
gefär tio års ålder, hade utom åt
skilliga vackra glasföremål, hvilka 
låta förmoda att hon var af förnäm 
härkomst, fått med sig i grafven en 
hel uppsättning af små leksaker lik
nande våra brumsnurror, vidare 
spelmarker förfärdigade af blått och 
grönt glas, en liten fogel af lera fö
reställande en anka och två små nät
ta glasskålar af samma storlek som 
våra urglas. En egendomlig tillfäl
lighet gjorde att att barngrafven 
öppnades på julaftonen några tim
mar innan kyrkklockorna ringde in 
helgen. Fynden ha öfverlemnats 
till Paulusmuseet i Worms. 

# • 
* 

De gamla spartanernas ättlingar: 
Härom dagen, skrifver en korre

spondent i Athen till en dansk tid
ning, inkom till vederbörande en 
skrifvelse från en qvinna af maino-
terna (invånarne i den gamla Spar
tabygden), i hvilken skrifvelse hon 
anhåller om tillstånd att—få inträda 
som frivillig i krigshären. Den, som 
känner förhållandena i dessa trak
ter, skall knappt förundra sig öfver 
denna begäran. Folket bor der i 
befästade torn; barnen lära sig i 
spädaste åldern af fadern konsten 
att tillverka och handtera vapen. 
jSpecielt är detta förhållandet i byn 
jMani, der ännu, liksom på Corsica 
joch Sardinien, blodshämdens hem
ska traditioner fortfarande vårdas, 
jimed en samvetsgrannhet, värd en, 
rbättre sak. Vild, rå och kraftfull, 
men genomträngd af den mest glö
dande patriotism, är denna maino 
stam, i hvilken man med mer ellei 
anindre fog velat se ättlingar af det 
likasinnade folk, hvars vilda sedvän 
jor Lykurgos en gång sökte delvis, 

..»»afja, delvis sätta i system. 

Ett fornegyptlskt museum. 
Khediven lade den 1 april i närva

ro af ministrarne, de utländska kon
sulerna och en mängd andra fram
stående persöner i Kairo grundste
nen till ett hytt museum för egypti
ska fornsaker. / Ministern för offent
liga arbeten meddelade, att två mu
seer skulle bygtVas'j det ena för gam
la minnesmärken,'(^et andra för ara
bisk konst. Kiiédiven yttrade i sitt 
tal, att vetenskapsmän under ett år
hundrade hadé sysselsatt sig med 
samlandet af rhinilesniärken från do 
gamle egyptierna,"och uu hade rege 
ringén beslutitulaia uppföra ett för
varingsrum för: déssa reliker. Han 
gladde sig att nu ^ lägga grundste
nen till denua^byggnad i närvaro af 
civilisationens/' vetenskapens och 
konstens representanter och kände 
sig lycklig att1 hi fortsätta det verk, 
som pä begynts af hans företrädare. 
En fullständig samling af gångbara 
mynttecken, dokument och tidnin
gar nedladés under stenen, äfven-
som en medalj, slagen till erinran af 
tilldragelsen^' ' 

* # 

I&riélcens makt. 
New Yorktidningar sysselsätta sig 

i dagarne ttiycket ifrigt med en ex-
entrisk ung dam vid namn Jane Sil
versmith, dotter till den amerikan
ske mångmillionären med samma 
namn. Hon besökte förra somma
ren Europa och bevistade ett af de 
bekanta bayerska bondeskådespelen. 
Hon upptändes härunder af en så 
häftig kärlek till en af de uppträ
dande, en vedhuggare, att hon er
bjöd honom hjerta och hand. Ved-
huggaren mottog anbudet. Hans fina 
fru borstar nu hvarenda morgon 
mannens stöflar — i så idylliska för
hållanden lefver paret — men stor 
tack lär hon ej få derför, ty, enligt 
hvad de alltid ogrannlaga tidningar
ne meddela, skall föremålet för hen
nes uppoffrande kärlek ofta traktera 
henne med slag och sparkar. Men 
trots detta ser hon med vördnad upp 
till maken. Förut lär miss Silver
smith ha försökt sig på äktenskap 
med tre stycken framstående män i 
New York. Men slutet har alltid 
blifvit detsajpama. Hon har måst 
skilja sig från dém,enär de icke mot
svarat de ideal hon stält upp för sig. 

En gammal mans vigör 
C i n7 J " t , "1 *~ 

Kan delvis g& förlorad, men detta kan, återställas medels 
Dr. Banden's Elektriska Bälten. 

Or. Sanden'* Eteotrlo Rolf 

* 

Paine's Celery Compound, 
Det fins en verklig specifik för 

sjukdomar, hvilka härleda sig från 
orent blod och ett föravagadt nerv
system, och detta medel är Fame's 
Celery Compound, som så allmänt 
ordineras af läkare. Det är troligen 
det märkligaste medel, som detta 
lands vetenskapliga forskningar haf
va frambringat. Prof. Edward E. 
Phelps, M. D., L. L. D., vid Dart
mouth College, var den förste, som 
ordinerade det medel som numera 
öfver hela verlden är kändt som 
Paine's Celery Compound, ett ovil-
korligt botemedel för dyspepsia, 
(magsyra), lefversjukdom, neuralgia, 
reumatism, alla nervsjukdomar och 
njurlidande. Vid sistnämda sjuk
domen har Paine's Celery Compound 
gång på gång användts med de bä
sta resultat, då alla andra medel vi
sat sig vara fruktlösa. 

Professtonala sportsmän och amatö
rer af all slags sport i det fria äro alla 
medvetna om att St. Jakobs Oljan ftr 
det bästa medlet mot alla olycksfall 
såsom krossår, ledvrrickningar o.d.,som 
då of ta inträffa. 

HEMLIGHETEN 

HUtt» läkare skydda 
tosamma sjtikdomar. 

Läkare få sällan smittosamma 
sjukdomar. ..N^tan a]Ja veta detta, 
men fi veta huru de undfly smittan. 
Många tro att läkaren har någon 
särskild, talismåii; eller antiseptiskt 
medel som skyddar honom. För att 
alla måtte kunna draga nytta deraf 
publicerade Dr. Hartman nyligen 
denna hemlighet,. 

Smittosamma sjukdomar öfverfö-
ras genom sm4 organismer, kända 
såsom sjukdomsbaciller. Dessa ba
ciller intränga i kroppen genom 
slemhinnorna. Oin slemhinnorna äro 
friska, kunna bäcillerna ej intränga 
i systemet. Om slemhinnorna äro 
angripna af katarr finna bacillerna 
lätt sitt inträde.,Katarrartade slem-
afsöndringar förse dem med just så
dana ämnen, hvaraf de trifvas och 
föröka sig. Det enda sätt hvarige-
nom man med éäkerhet kan skydda 
sig för smittosamma sjukdomar är 
genom att befria sig från katarr och 
sålunda hålla slemhinnorna friska. 
Detta förklararIhvarför somliga per
soner äro möfef" emottagliga för 
smittosamma s^Öomar än andra. 
Alla äro lika utsatta derför, men alla .fl':)' -
blifva dock ej för smittosamma 
sjukdomar. E%,^ukdomsbacill kan 
ej intränga getocm en fullkomligt 
frisk slemhinnan f'lLäkare veta detta 
och taga sintfvförsigtighetsmått. 
Detta är hela h^nligheteti. 

Det bästa kur^rande eller förekom
mande medel medicinska pro
fessionen känner, till för katarr i alla 
dess former är Pe ru-na. . Nu om 
våren, då väderleken är så osäker, 
är det onödigt för lite hvar att taga 
risken af att f& sjukdomar, då man 
kan skydda si$|^Aom att taga Pe-
ru"na- • 

Sänd efter ejÉ fri bok öm katarr. 
Adressera: The Pe-ru-na Drug Ma
nufacturing Cottipany, Columbus, 
Ohio. 

DOMIMON-LINIEN 
Boston Service 

$ 3 0 . « *  
Exkursioner till Skandinavien, 

med den snabbgående palatsångaren 

CåW A D Å. (9'§?5°f'oTe) 
JREKPRD : 5. dagar, 22 timmar, 

lemnande Boston på följande tider: 
Den 29:de maj, kl. 9 f. m. 
Den 3:dje juli, kl. 12 mldd. 

Ångaren "CASADA" är för närvarande den 

B&sta svenska rakknlfvar, garante
rade, till $1.50. Rakknifvar slipas för 
25c. Bästa slagt- och teljknifvar bil
ligt. BBOMS CUTLEBY Co., Alexandria, 
Minn. 

nyaste passagerare-änffareii i Atlantertra-
äen och kan meu rätta kallas ett flytande pa
lats. I>eii är bypd 1896 af stål. har dubbla 
propellrar, dubbla bottnar, vattentäta och 
brandfria afdelningar.samt enskilda rum för 
2, 4 och 6 personer. 

För vidare meddelanden tillskrlf 
JOHN FARLEY & SONS, General Pass. Ägts. 

103 State St.. BOSTON, MASS., 
eller 

GTJS. BROBERG, G'l West. Pass. Agt., 
69 E. Klnzle St., CHICAGO, II/L. 

STOCKHOLMS-EXPOSITIONEN. 
Storartade Speciela 

n i l N A R D  

Chicago 

Exkursioner 
med de flytande palatsångarne 

CAHPANIA och LUCANIA 
Om fot Unga, 13,950 ton, 30,000 hästkrafter, 

de största snabbaste och mest eleganta 
1 verlden, afgå frän 

11*111 Ynrlr j Lördagar 22'drc Haj, 10 f. oii, 
llDn I UIR 1 och s:te Juni, 8,30e. m. 

j Torsdagar ao:de Haj 
( och 3:dje Juni. 

Minneapolis & St. Paul i «Änf:m" 
MID50MrlAR-EXKUR510NER 

följa från New York med 
BERVIA Tisdag, 8 Juni, 11.30 f. m. 
ETKTIBIA Lördag, 12 Juni. l.OOe. m. 
CAMPANIA Torsdag, 17 Juni, 9.00 f. ni. 
AURANIA Tisdag, 22 Juni, Middag-. 
UMBRIA Lördasr, ?8 Juni. l.OOe. m. 
LUCANIA Lördag, 3 Juli, 8.00 f. m. 

och hvarje följande Lördag, 
En oöfverträffad flotta »v f snabba Express-, 

Po9t- och Passagerare-ångare. 
Har brutit all rekord för snabba färderl 

öfver Atlanten på 

5 DAGAR, 7 Timmar och 
————— 23 minuter. 

New York till Sverige 
8 dagar och 5 timmar. 

$ftrskllda anordningar göras för att dessa 
exkurioner ekola blifva 

de mest lyckade och populära under 
säsongen. 

De synnerligen utmärkta beqvumligheter 
hvilka s&vSl andra klass som mellandäcks-
passagorare åtnjuta å dessa magnefika ån
gare äro allmänt kända och värderado. Änuu 
finnes godt om rum, men säkrast är att re-
Bervera plats tidigt. 

Denna linle har varit 1 verksamhet öfver 56 
år och haraldrigförloraten passageraros lif. 

Alla skandinaviska passagerare få fritt 
uppehälle och fri transport för sig sjelfva 
mod bascgago öfver England utan tullbeslgt-
nlng. Fritt bruk af sängkäder och matkärl 
för mellandäckspassagerare under hela re
san. 

För prisuppgifter och annan upplysning 
vftnd er till närmaste lokalagent eller till 

F. Q. WHITiNO, MANAGER WEST. DEPT. 
8. E. Cor. Dearborn & Randolph Bts, Chicago. 

A. E. JOHNSON Co. Ag.*at 195, E. il str., 
St. Paul. Minn. 

,En vacker sommarresort 

Lake Park Hotel vid Lake Minne-
ttonka är deh mést berömda turist-
rresort i Minnesofia. Endast en half 
ftimmas resa från Minneapolis och 
tanlUpes af fler^tåg. Bästa beqväm-
^igheter och l^gi^ta priser. Godt fi-

^rt„g0<Jf9?lini;chbt,in?-fT. L. Blood & Co'5 ^Hotellen öppnbsixlen 24 juni för sil-
Viongen 1897. b-i För erhållande uf 
närmare undettä&telser och en vac 
bert illustrerad jbamflett, adressera: mixed" 
"A. B. Cutts;^ (r P. & T. A., M. & J B * 
.rit. L. B. R., Minneapolis, Minn. 

Hus-, Stall-, aolf-
och Vagn-

Uttn ODBOllan 40 och 00 An Ålder finna slf 
ofta rar» t sftknad nf manlighet, en följd &f 
ftfvoranstrftngnlng under yngro ftr, oeh offc* 
Öro Hfskraftarna alldeles förlomlo tindef 
det kroppen 1 öfrigt Ur frisk ooh Hfllg. Vid 
dylika fall llro Dr, Sanden'» Elektriska BflU 
tan af stort värde. Elektriciteten genom
strömma nervorna, Btfirlia do förslappad» 
kroppsdolarno och ft tors till ler de förlorad# 
krafterna. Det gör att åldringen förglöm
mer den framilande tldoa ooh fttervlakor 
hes honom alla de slumrande »JSiskr&ftemar 

BOTAD VID 70 ÅBS ÅLDEB. 

"tygad om. i 
Bvftraste lo 

Mag an »er mig böra skrifva orh lftta eder veta hur btl&Ua 
t bftlte. Jag Är nn 70 ftr gammal oeh fir öfver-
L törUinot mitt lif. Ja.g Ted af la grlppo 1 

rm, moa baltet förd ref det onda genast. 
HAift, YEAGEii, Muscola, Wis. 

i>ET ÄR EN LIPGXFVABE 
för unga män, medelålders miln s&vill som för ålderstigna; ooh den llfglfvande kraft. BOTSOl 
erhfllles Tnedels dessa bälten Ur ojemförllg 1 alna goda verkningar. Att kiln na llfrets bloa 
^eno?\str^mina Blna Ådror ftn on »äng- att vota »Ig vara i saknad af manlig kraft, att vet a 
det tiden# urvlsare blifvit satt tillbaka för mänga låns-a år! Hvilken ledsam betraktelser 
Om ni ondast till hiiirton värderar hvad dessa utmärkta Ml ton uträttat, Kft skall ni helt' 
säkert loke längre utstå ledsamheten af att vara i »<tknad af eder mannakraft. Jjfts Dr. 
Banden'* bok: "Tre klasser af män". Den fir *Brd $100 till hvarje sjuklig man. 8ände« förseglad fritt pr post. Eller bosök 

SANDEN ELECTRIC CO., 
235 Nicollet Ave., - Minneapolis, Minn. 

KONTORS-TIfiriAR: 91. m. till 8 e. m. Söndagar: 2 till 4 e. m. . 

HANSON & BLOMQUIST, 
Skrädderietablissement, 

1427 Washington Ave. S., - Minneapolis, Minn. 
Största svenska affär af detta slag 1 staden. VI hafva alltid lager ett rlkh&Itlrt 

•ortlment af goda och moderna tyger 00b vi garantera fullkomlig tlllfredestÄli^ls® ft»» 
tråffande så val arbete som priser. Qören oas ett besök. 

ST. PAULS AFFÄRSMÄN; ^ 
JäL 

''JED åt all Väggohyra C 0. ANDERSON, 
Ii Ilaudlar med kött, fllsk o. S. •. 

licei buiiaadliug ooh lägsta priser. 
066 Q3O Arcade st 

? 

ANDERSON & JOHNSON, 
H Glas- 03h Porslins Handel. 

Vi hafva t'lild ett välsorter ad t lager af 
porslin, lampor, glasvaror, bord- och fick» 
knlfvar samt kokk&rl m. m. 

046 Payne Ave, 

HEDMAN BROS., 
Dry Goods, färdigsydda kläder, ekl« 

peringsartiklar och skodon m. m. 
91G, 918, 920 Kice Street. 

A LINDAHL, Välsorterad* lager af 
I flqk-ur, vägg-ur, vigselringar m. m. 

Reparationer utföras omsorgsfullt och bil-
Hfft. SSO uPayne Ave. 

Q J. LOMEN, 
Attorney-a*^law.'---: 

Högers' Buildinfi. 
Cor. 6th té Cedar Streets. 

D MARTINI. 
Ill ••PEOPLWBAKBBT.» 

Allasorters finare bakverk ievereraseftoY 
Dett&llning. 383 E, 7th Street, 

I Hi KELSONS Brandförsäkrings 
och Lån-Agentur 

Br flyktad till Kmzitft's kontor, 
llö xnliwit Arcade, 

Bobert street entrance. 

eami 
8ro fullkomilRt tillförlitliga. 

Begär dMBl > Tlllhandahålles öfverallt. 

C 0. NELSON, 
• 1 Spoperijpr OQJI Dell|cftte8Ber af 
bRsta slag och till lägsta prlsér. 

Axj . .Vacatur Street, 

PHARLES NORBERO, 
" Kosiym- Skräddare. 
Fint' sultt och omsorgsfullt arbete. 

186 E, 7fh st. 

JQHN A. PETERSON & CO. 
• Spaumfti, mjöl, hö, foderämnen.^ 

tamt kol, ved cch farmprodukter. 
Cor. Payne ave. Mmnnehaha st. 

P 
M. QVISf, 

1 Skandinavisk Advokat. 
Globe Bid'g., m. Paul 

A SACHWITZ. 

I • 

Dödar VteIM, öKerlacKor o. a, "Bip" 
pä IO sekunder; förstör Rggon och 
aOr LngeE holt oeh li&llet fritt frAu 
"aesaa bosv&rliga småkryp, homroets 
•Érste plAya och huemodrens 
lan. MINNEAPOLIS CHEMICAL 
CO. härefter Irftget arbete och mån
ga experimenter slntligen i "THE 
KCL,LEa" funnit det r&tta ntrotiucgs-
medlet för all sla^s ohyra i hemmen. 
•'THE KN,MR" har använts af tneeu' 
den och stått ptofvet. FörsOK 611 Mäi 

Pri© 25o., Hotel! "size" $i. 
ptT-Ordere från landsorten mottaga» 

A. BÅOKOÅHL & 60.,mim 
113 fain iT8. s.. 883 Gtdar A?8., MHuieawils, una. 

Hår=arbete. 
Sänd oss hår samt denna an

nons och jag skall göra eder 
en mlnaesblomina-ined ram 
5x3,tum fyr 25c.. urkedia.med 
beslåtf S2.ö(>;' "bVÖsifMl ined 
beslug 51.00; i5J. I p,etta 
iir y3 pris och päller endast 
tiil den l:sta juli. MrssQ. T. 
Anderson. 141ä 7th street S.f 
Minneapolis, Minn. 

Dr. E. M, Lnnälolm 
Legitimerad läkate och kirurg 

från SEQQKHOL.M. , LTW 

Krahmer Block i Sibley StKeétS;.; 
8T. PAUL, 

Mottagnings tid: ....lif. m., till 4e.m., 
7—8 e. m Söndagar 0—id't m. 

Bostad: 336 Grove st., Cor. Pine, 
Telefon — till kontoret: -181v 

— till Bodins apotek: 664-3;. 

Dr. Olof Sohlberg1» 

r»20 E. 7th »t. hörnet af Plne. 
} Timmar: 10-12 f. m. SJ-5 é. in. 

Kontor s:(-ndajtar 12-1 m., 

Bostad 

1 Telefon 064. 
Sims st ( 677 £ 

i Tele! Telefon 813. St. P0M& 

Dr. S. L. Chappell, 

Tandläkare. 
876 Payne Ave., ) OT OAIII 

CJor, Wells st., J «»• rAUL» 
Svenska talas. ^ ,--t 

>- ' ' t.'..-, tlU1. • 

Bråck botas sikert 
eller ingen batalnlns 

Tnpen operutlon, ingen 
tidspillan. Fri examlne-
rlng. . 
The JBlackburn Truss Co 
116-117 Germnnlii Lrfe Bid 

, St. Paul, Mina,.. ,•> »'ZY : K*.'-. LZLTJC 

• Färskt, saltadt och rökadt Fltlsk och 
Kött samt tillverkare t i' finare iJpd-
wurst och Korf. 25 6 ii'. 7th St. 

C SUNDKVIST, 
••l Pelsverkför herrar och damer, 

samt Hattar. Mossor'och Handskar. 
Reparationer verkstitHas billigast under 

sommarmånaderna. 332 E. 7that. 

ANDREW SCHOGH GROCERY CO. 
H PARTI och MINUTHANDELl 

Specerier och Delikatesser 
Corner Seventh and Broadway. 

H 
A. VUCKEL, 

1 Första klassens färskt och salt kOtt, 
fisk, vildt smOr och ägg, m. m. 

Con Payne ave. <£ lleaney st 

U/ALLBLOM Furniture & 
Carpel Co. 

Möbler, Mattor. Barpvaarnar. Kaminersapt 
Olas- och Porslinsvaror m. m. 

4:00-402 Jackson sl. 

G.P. SANDBERG, 
GGGGFC SVENSK JHHFC 
•SS?» TANDLÄKARE. Q9S 

Allt till facket hörande ar
bete utföres med största om
sorg, _ Telefon: im 

Härnet af 7th och Sibley,. 
Krahmer Block, .< 8L Paul 

Utsökt Farmland 
med skog i Polk county, Wis., till 
salu billigt. Endast en mindre 
summa erlägges kontant; resten 
betalas efter ett, två-tDch-treÄr 
med 6 procents ränta. 

Tillskrif.... 
ED. É. AYBR, " 

915 Old Colony Blil'g., Chicagi, HI. 

Ni foiijenar 
handlarnes, agenternas, "Jobbers'» 
och mellanhandlarnes provision 4 

genom att köpa direkt från fabri» 
kanten. 1 ' 

n 1 
Icke något bättre hjul tillverkadt Su 

ACME BICYCLE; 
Tillverkad i v&r egen fabrik af öf- / 
vade arbetare och af det bästa 
material och det mest förbättrade 
maskineri. Vi hafva inga agenter. 
Säljes direkt från fabriken till bru
karen, fullt garanterad. Sändes 
8fver allt för undersökning. . 

Skrif på engelska efter 

Vårt storartade tillbudj 
ACMX CTCLJB CO* JRMwi, In*.'' 


