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Kyrkan och Hemmet. 
Två lappmissionärer under 

....... 1600-talet. 

' Under det katolska tidehvarfvet 
hade föga gjorts för lapparnas 
kristaande. Gustaf I visade intres
se för denna angelägenhet och sände 
ett par missionärer till Lappmarken. 

.4 Hans verk fullföljdes sedan af Karl 
IX och Gustaf II Adolf. Den förre 
lät bygga åtskilliga kyrkor och 
prestgårdar i Lappmarken och ställ
de allvarliga maningar till prester
na att rätt sköta sitt kall. I sak
nad af nitiska prester kunde han 
dock föga uträtta. En frukt af Gu
staf Adolfs varma intresse för den 
Lappska missionen blef den Skytte-
anska skolans upprättande i Lyck
sele. Här underhöllos lappska gos-r 
sar på, offentlig bekostnad och mot-
togo kristlig undervisning, vanligen 
under två års tid. Från denna sko
la utgingo flere lappgossar, som se
dan verkade som prester bland sina 
landsmän. Äfven drottning Kristi
nas förmyndare, särskildt Axel Oxen-
stjerna, hyste ett lifligt intresse för 
lapparnas kristnande. Vid denna 
tid infaller de mäns verksamhet, om 
hvilka vi här med / några ord ville 
erinra. Deras namn äro Johannes 
Jonae Tornaeus och Gabriel Tuderus. 

Om Johannes Tornaeus' tidigare 
lefnadsöden är föga kändt. Han in-
skrefs 1625 som student vid Upsala 
universitet och promoverades 1632 
till filosofie magister. De följande 
åren tillbragte han på vidsträckta 
resor, hvarunder han förvärfvade 
grundliga kunskaper i de österländ
ska språken. Återkommen till fä
derneslandet, invigdes han till 
prestembetet och utnämdes 1640 till 
kyrkoherde i Nedre Torne stad och 
socken. Det var en mycket vid
sträckt verkningskrets, som han på 
detta sätt fick sig anvisad. Unge
fär hela nuvarande Torne lappmark 
hörde vid denna tid till Torne pasto
rat. Med nit grep Tornaeus sig an 
med den fordrande uppgift, som här 
förelåg. En hans biograf yttrar om 
honom: "Få torde bättre än Jo
hannes Tornaaus hafva motsvarat de 
höga kraf, som det heliga embetet 
ställer på sina bärare. Efter alla 
till vår kännedom komna vittnes
börd att döma, var han en varm-
hjertad själasörjare och församlings
herde, som under sin lefnadsdag tro
get verkade" för den honom anför
trodda hjordens sanna välfärd." 
Särskildt låg honom lapparnas sorg
liga läge varmt om hjertat, och det 
är framför allt i sin verksamhet 

• bland detta folk, som han inlagt sto
ra förtjenster. För att befordra 
undervisningen bland lapparna tog 
han upp en lappgosse i sitt hem och 
undervisade honom i innanläsning 
och katekesen. Denne sändes se
dan till Lappmarken och undervisa
de sina landsmän. De, som af ho
nom mottagit undervisning, blefvo i 
sin tur andras lärare, och på detta 
sätt utbreddés kristendomskunskap 
och högläsning i Torne lappmark. 
Om sin egen verksamhet bland lap-

. parna ber&ttar Tornaeus på följande 
sätt: "Då jag eller komminister är 
uti Lappmarken, så måste man vissa 
tre timmar eller fyra hvar dag vara 
med dem i kyrkan j först begynnan-
des med vanliga sånger och psal
mer af Kristi pinas historia, det de 
förr icke hafva varit vane till, ej 
heller kunnat melodier; alltså bru
kar man samma sång, så länge att 
de lära den, och kappas de med 
hvarandra, hvilken af dem bättre 
kan. Sedan stiger presten på pre
dikstolen och framställer, sedan han 
förrättat bpn, katekismi frågor eller 
Kristi pinas historia, städse repete-
raude det samma, att de må förstå 
och behålla det.. När han nederkom-
mer, examinerar han hvar och en 
särskildt om det samma. Det gif-
ver dem sådan håg och aktsamhet, 
att den examen gör mera frukt äu 
sjelfva katekespredikan; så att gam
la qvinnor taga och temligen till. 
De unge äro väl qvickare; men unga 
karlar svara till frågor, så att mån 
hafver hugnad deruppå att höra." 
Tornaeus' nitiska verksamhet bland 
lapparna har goda frukter. Många 
lade bort sina vidskepliga seder, 
upphörde att tillbedja stockar och 
stenar samt visade med hela sin van-
del, att kristendomen trängt ej blott 
till deras förstånd, utan äfven till 
deras hjerta. Den* åldrige erkebi-
skopen Laurentius Paulinus, som 
vid 77 års ålder (1642) företog en 

' visitatiousresa till Norrland och der-
vid äfven besökte Torne, anmälde 
vid sin återkomst hos regeringen, 
att Tornaeus ådagalagt stor flit både 
med församlingens förbättrande i 
Torne stad och med lapparnas un
dervisning i kristendomen. Rege> 
ringens uppmärksamhet fästes nu 
på den nitiske arbetaren i Sveriges 
nordligaste lappmark. År 1643 fick 
Tornaeus regeringens befallning att 
till lappska språket öfversätta sven
ska kyrkohandboken och några bi
belböcker, psalmer, böner m. m. 
Detta verk förelåg färdigt 1648 och 

- är ett af de äldsta på lappska språ
ket utgifna arbeten. Det användes 
länge vid gudstjensten i Torne lapp-

, mark. Äfven ett annat arbete har 
- • Tornaaus efterlemat: "Beruttc'se 

om. lapparnas ursprung, seder och 
gudstjenst, med hvad mera kuriöst 

* ^härvid kunde vara att observera och 
. - iakttaga." Detta arbete trycktes 
-. •först 177.2. Med intresse och sak

kännedom skildrar här Tornaeus 
lapparnas seder och bruk, och detta 
arbete eger ännu sitt värde för deh, 
söm vill lära känna den lappska na
tionens egendomligheter. Tornaeus 
afled den 16 juli 1681. 

Delvis samtidigt med Tornaeus 
verkade i finska lappmaken en an
nan prest, Gabriel Tuderus med 
stort nit och framgång. Den krist
na undervisningen i Kemi liksom i 
öfriga lappmarker hade förut skötts 
af presterna i närgränsande pasto
rat, hvilka någon gång om året bru
kade göra en resa upp till lappmar
ken. Mycket hade ej uträttats till 
lapparnas kristnande, då presterna, 
som ofta reste upp vid marknadsti
den, ej sällan mera egnade sig åt 
affärer än &t ordets förkunnande. 
År 1648, under den för lapparnas 
omvändelse nitälskande biskop Isak 
Nothovius' tid, fick Kemi lappmark 
två prester, som ständigt skulle 
tjeustgöra vid de nybyggda kyrkor
na i Kemiträsk och Euare. Gabriel 
Tuderus blef 1659 kaplan i Enare. 
De lappar, som bodde i Enare, hade 
i allmänhet lagt bort sin vidskepel
se, dertill bevekta af kyrkoherden 
Johan Pictorius i Kemi. Men de 
flesta andra af Kemi lappar hängde 
med desto större envishet fast vid 
sin afgudadyrkan och sina hedniska 
bruk, fastän de samtidigt i yttre af-
seende ville höra till den kristna 
kyrkan, lä to döpa sina barn och be-
gingo nattvarden. Tuderus tog sin 
uppgift på fullt allvar och föresatte 
sig att i Herrens namn utrota he
dendomen. I början af år 1669 höll 
han för lapparne en predikan, ur 
hvilken vi meddela följande utdrag: 
"Det är, bättre Gud, stor synd och 
klagan värdt, hvad jag om eder, 
mina kära åhörare, hafver måst hö
ra och spörja, nemligen att I intill 
detta intet såsom rätte kristne, 
hvarken uti lärdom eller lefverne, 
eder ställt hafva, utan burit det 
kristna namnet eder till fördömelse 
och icke till salighet, hvilket man 
lätteligen kan seiaf ed ra vederstygg
liga villfarelser, grufliga vidskepelse 
och afgudadyrkan, som I under den 
rätta sanningens och gudstjensts 
sken så hemma som afsides 1 skogar 
lönligen föröfva, hvilken religion 
med Kristi lärdom och den rätta 
gudstjensten uti ingen måtto öfver-
ensstämmer; af hvilka djefvulska 
konstersiöfvande jag till öfverfiöd 
sluta kan, att I Herrens heliga natt
vard, så ofta I den begått, hafven 
annam»at eder till evig fördömelse 
och förtdppélSte, *tilf «hvflket eder 
tros och själs salighet^skeppsbrott, 
ibland andra edra grofva synder och 
laster, är eder renhelgelse (helighål
lande af renarna) och björnadyrkaa 
orsaken." I början väckte sådana 
ord ea häftig förbittring bland lap
parna. De förklarade, att de inga
lunda ville öfverge sina förfäders 
bfuk, ÖÖh vid tingen anförde de kla
gomål öfver sin nye prest. Tuderus 
lät sig emellertid ej afskräcka genom 
några hotelser, utan iortfor lika ni
tiskt mod sin predikan, förstörde of
ferställe# och uteslöt-frän nattvar
den dem, som ej.afstodo från sin vid
skepelse. En gäng kom en lapp till 
Tuderua^c^i då han Ullfrågade lap-
péu, om f han och hans med bröder 
ännu ville omvända sig till Gud,sva
rade lappen: "Emedan jag förnim 
mer, att du, min kära skriftfader, 
hafver rätt ätt påstå"och råder oss 
till det som godt är, sökand^ der-
med, som du tillförene ofta sagt haf
ver, Guds ära och våra själars eviga 
salighets bästa, så vill jag ock din 
trogna förmaning och helsosamma 
råd gerna emottaga och mig i Her 
rens namn till Gud omvända och öf-
vergifva den gamla hedniska surde
gen och djefladyrkan. Herren Gud 
förlåte mig mina grofva synder och 
upplyse mig, fattige man, med sin 
värdiga Heliga Anda!" Detta var 
ej det onda exemplet-på de frukter 
som Tuderus' verksamhet bar. Allt 
mera bröts motståndet, de vidskep
liga bruken bortlades och med gläd
je kunde tuderus berätta: "Hela 
Kemi lappmark är likasöm ett and
ligt barn,på ånyo födt, samt den rät
ta tron, läran och gudstjensten ve
dertagna.," .Lapparna,, sorn ofta för
orsakat honom många svårigheter, 
fattade nu en varm tillgifvenhet för 
honom, och haus minne Iefde länge 
välsignädt i denna lappmärk, der 
frukterna af hans verksamhet långt 
in i det följande århundradet kunde 
skönjas. Omkring år 1670 blef Tu
derus kyrkoherde i Kemi lappmark, 
hvarifrån han 1684 fick befordran 
till Nedre Torne pastorat. Han afled 
der 1705. H. 

sade: "Du kan ej pressa sönder äg- Och den menuiskdsjäl, som man vill 
get med alla dina krafter, om du- söka förhjelpa till himmelen, den 
blott aktar dig, att det ej slinter, så 
att du trycker det från sidorna. För
sök 1" 

"Nej", var mitt svar, "Jag tOra ej 
försöka, ty ägget kunde ju ga sön
der, fastän du är säker om, att det 
håller." 

"Hvad skulle det göra då?" invän
de Anders, "ingen vet, att vi hafva 
hittat ägget." 

"Hvad? Ingen vet det! Om vi 
pressa sönder ägget, skulle vi tiga 
dermed?" 

Jag reflekterade ej då mycket öf
ver denna händelse med har sedan 
ofta tänkt derpå, och hvem jag näst 
Herren sjelf hade att tacka för att 
osanning och falskhet då voro främ
mande för mig. 

Redan i skolan lärde jag ty värr 
både ett och annat ondt, och blef 
nog ej heller jag fri från inflytandet 
af dåliga exempel. Kommen ut i 
verlden, omgifven af dess lockelser 
— hvarpå särskildt stora städer äro 
så rika—följde äfven jag med ström
men. Utför det lutande planet går 
det så lätt, och innan jag visste or
det af, var jag totalt beröfvad min 
barnatro. Att bedja till Herren var 
nu bortlagdt och passade nog ej hel
ler i stycke med eder och annat 
orent tal. Då jag nu ser tillbaka 
på denna tid, kan det tyckas mig, 
som om i en viss bemärkelse Herren 
dolde sig för mig. Jag minns väl, då 
jag fann, huru långt bort jag kom
mit från Honom. Jag fann mig så 
främmande för Herren, att jag fruk
tade hans ord, hvilket en dast 
förorsakade mig smärta och en öf-
vergående känsla af förtvifian, men 
ej den ringaste tröst. 

Men han, som älskade oss, äfven 
då vi voro hans fiender, hade i sjelf
va verket ej öfvergifvit mig. Han 
ställde en skyddsvakt vid en viss 
gräns, som jag alltid blifvit hindrad 
att öfverstiga — för hvar och en 
utom mig sjelf osynlig. 

Denna skyddsvakt var min moders 
bild. 

flin moders bild: 

Aga och förebråelser gåfvos sällan 
i mitt barndomshem, men välvilliga 
ord och kärleksbevis, rönte vi barn 
af både far och mor. 

Då denna verldens furste redan 
hos barnet sökte komma in med si
na listiga frestelser till det onda, 
yar det tanken pä mors kärlek, säl-
lau fruktan för straff, som var spor
ren till ett bestämdt svar: "Nej det 
är synd, så har min mamma sagt." 

Jag kan ännu lika tydligt, som ha
de det varit i går, erinra mig min 
första frestelse till osanning. Me
dan jag en dag lekte med en af gran
nar nes gossar, som var äldre än jag, 
hittade vi på en höskulla ett h ns-
ägg. . 

Anders bad- mig taga ägget me!-
ljin de hopknäppta händerna med 
dess ändar mot Landlofvarna och 

Din uppgift och din ära. 

Ack, funnes blott i våra hjertan 
en sann längtan efter att tjena Je
sus,—vore blott detta vår ständiga 
bönesuck: "Herre, visa oss en dörr, 
och" låt den upp för oss!" så skulle 
vi förvisso icke behöfva länge vänta. 
Det är nu sant, att man icke bör, 
såsom det heter, "falla med dörren 
in i huset", men Jesus lär .de smaatfc 
sakta klappa på och att stilla och 
ijudlöst öppna. Och härtill behöf-
ves icke mycken pedagogik, icke 
mycken sällskapsvana eller talför
het, om maa.enjia^t .,baK,.hjesrtat på 
rätt^, stället.. . . . .. „r v.^ ; -'•• • ' 

Här bodde till exempel en gud-
fruktig enka—hennes man hade va
rit lykttändare — i samma förstuga 
som en supig murare med en stor 
barnskara. Man grälade och förde 
oväsen dagen i ända. Var det nu 
redan en olycka att mannen draak? 
så var det nästan lika illa, att hu
strun icke det ringaste förstod sig 
på att sköta om huset. Man hadé^ti 
ej kunnat förtänka enkan, om hon 
under sådana omständigheter sagt 
för sig sjelf: "Det der folkets lefver
ne står jag ej ut med att åse. Jag 
flyttar med allra första." Nej, det 
hade ju ingen kunnat klandra. Men 
enkan visste en bättre utväg. Hvad 
gjorde hon då? Hon tog sig före att 
lära murarens hustruatt laga bättre 
mat, att lappa, sticka, sy och i all
mänhet få sin hushållning 1 bättre 
ordning. Snart började mannen fin
na det allt trefligare i hemmet; han 
blef stolt öfver sina barn, som nu 
fått ett helt annat utseende; han 
kände sig, utau att riktigt vilja till
stå det för sig sjelf, rörd öfver att 
hans hustru numera visade sig så 
mild och saktmodig mot honom, ty 
äfven detta hade hon lärt sig~ af en
kan. Kort sagdt, det kom en dag, 
då mannen måste i ord uttrycka sin 
tillfredsställelse öfver att allt inom 
hans bostad hade blifvit så mycket 
annorlunda och bättre. Och senaré 
följde en dag, då han slog bränvins
flaskan i bitar och föll sin hustru om 
halsen, med bön att hon måtte förlå
ta honom. Ojh till sist kom ock en 
dag, då alla tre tillsammans gingo 

måste man ock i trogen bäa föra till 
nära förening med Jesus. 

Och denna menniska, som är före
mål för sådan verksamhet, finner 
man då förtjena både att ätekas och 
äras, äfven om hon i och för sig är 
ovärdig både det ena och andra. Ju 
mera kärlek och bön du, tvingad af 
Jesu kärlekt offrar för én medmenni-
ska, desto 'käfare kommer hon att 
blifva för &ig. Menniskokärlek upp
står icke från adla grundsatser eller 
från goda t<irdoyiar, icke heller genom, 
efterföljd afadyjderika förebilder;^ nej, 
menniskokärlek /ödes, fostras, luttras 
ock vinner styrka endast genom att ut-
ö/va menniskokärlek. Är det ej lika
så med moderskärleken? Hvad har 
väl barnet'^joft för sin moder? Icke 
det allra rftigaste. Men modern har 
gjort så ffkudligt mycket för sitt 
barn. Och ju$t derför älskar hon 
det så högt, och offrar med glädje, 
för detta barn allt, allt, ja, ända till 
sitt hjerteblod. Derför sjunga vi ock: 

Jesus mig i famnen har, I 
och hans arm kan aldrig svika. 
Han, som mina synder bar, 
l&ter mig ej från sig vika. 

Och i viss mån kunna dessa ord 
tillämpas äfven på de kristna. Ju 
mer du gjort för en menniska, desto 
svårare har du att släppa henne; ty 
dä vore allt, hvad du redan gjort för 
henne, förspildt och till ingen nytta 
Du kan i all synnerhet derför icke 
släppa henne, emedan en så stark 
kärlek, ett så förtröstansfullt hopp 
sammanlänkar dig med henne. 

Förstår du detta? Väl vet jag att 
kärlek säges uppstå af kärlek, hvar-
med man älskas af en annan. Ja, 
ofta är nog förhållandet sådant. Men 
Gud i lof, icke alltid. Säkert är åt
minstone det, att den^högre och me
ra luttrade körlek, hvarmed du äl
skar, kommer att blifva en källa, 
hvarur en ,ny, renare, djupare och 
mer lyckliggurande kärlek sfcall 
fram flöda. 11 
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botas säkert medels dessa 

— PILLER. — 
De lindra äfven åkommor orsakad» af 

dyspepsf. d&lig matsmältning och hastigt 
intagen föda. Ett tillförlitligt medel mot 
svindel, äckel, tröghet, dålig andedrägt, 
slemmig tunga, höftvärk och 

Overksam Lefver..... 
De reglera magen. Rent vegetabiliska. 

8m& Piller. Liten Dosis. 
Lågt Pris. 

Det har kanske icke sin orsak uti 
väderombytet, utan beror fastmer på 
kroniska oorduingår i magen, härle
dande sig a? v an vård. Detta kureras 
säkert medéls Dr. August König's 
Hamburger-drop par. 

Den härliga, varma sommaren har 
nu komtoit ' \ all sin prakt. Öfverallt 
råder solljiis och glädje; träden grön-
ska^oCh" blöta morna prunka med ly
sande färger. Hela naturen jublar, 
alla menniskor jubla, — alla som icke 
sakna den bils ta af alla jordiska gåf-
vor,' helsans För att kunna behålla 
och skydda' bonne behöfves, särdeles 
under sommaron, att städse hafva en 
god läskedryck till hands. Den på en 
gång lättast, tillredda, mest välsma
kande och."i»lli^asfce läskedryck på jor
den är LiBJj^iua,®inbärsdricka som be-
redes af Lundins Enbärssirup. Det är 
bornerande, uppfriskande, helsosamt 
och fritt från alkohol. Hvem som helst 
kan lätt bereda det af sirupen. En an
nan produkt af enbär, balsamiska En-
bärsbröstkarameller, samt färdiggjordt 
Enbärsdricka tillverkas.- äfven af sam
ma firma. Predikanter, sångare och 
offentliga talare hafva funnit dessa 
bröstkarameller oöfverträffiiga. Sé för 
öfrigt firmans anrmns i denna tidning 
pch skrif efter närmare upplysningar 
till Lundin & Co., 2443, 2445, 2447 W. 
Kinzie str., Chicago, Ills., som äro de 
ende tillverkarne af dessa varor. 

Hvarest man finner godt 
fiske. 

De, hvilka önska besöka fiskrika 
sjöar uppmärksammas på Lake Te-
tonka vid Waterville och Madison 
Lake, båda belägna vid Minneapolis 
och St. Louis-jernvägen. Wall-eyed 
Pike, Bass och Croppies förekom-
ma,.! stor ymnighet uti båda dessa 
sjöar, hvilka icke blifvit uttömda 
på fick, som hvad förhållandet är i 
gamla och mera kända trakter. Ut
märkta hotell, god tillgång på båtar* 
o. s. v. efter lägsta priser. För er. 
hållande af närmare underrättelser, 
adressera: A. B. Cutts, G. P & T. 
A., M. & St. L. B. B., Minneapolis, 
Minn. 

ST. PAULS IFfäRSltti 
[ 0. ANDERSON, 
• • Handlar med kött. flHsk o. s. T. 

Reel behandling och lägsta priser. 
966 Payne Ave. : 930 Arcade at* 

ANDERSON & JOHNSON, 
1 Glas- och Porslins HandeL 

VI hafva alltid ett välsorteradt lager af 
porslin, lampor, glasvaror, bord- och fick-
knifrar samt kokkärl m. m. 

046 Payne Ave, 

Styrker både 
, Män och Qvinnor. S 

Ingen svaghet mer, ingen nervositet, ryggvärk, njurlidande, lefversjuk-
dom, pungbrftck eller likartade sjukdomar. Dr. Sandens Elektriska Bälte är 
det enda verkligt pålitliga botemedel för ovannämda sjukdomar, Det Sr lika 
helsobringande för qvinnor som för män. Tusental^ personer finnas här i sta
ten som blifvit botade och som äro villiga att rekommendera detta balte. 

"Det bälto Jag köpte af er för7ftr sedan och begagnade för ryggvärk ooh reumatism i 
mjelteu samt af min hustru för allmtin svasrhet. har ordentligt ootat oss båda. Förde 
sjukdomar ni rekommenderar baltet anser jag det vara vida bättre än all slaes medicin." 
Sa säger F. i, Griswold, Locomotive Engineer, Great Northern Railway, St. Paul, Minn. « 

Dr. A*;T. Sanden,; , 
Minneapolis, Mlnri, 
öndagar: a till 4 e. m. *' 

235 Nicoiiet Ave., 
KONTORS-TinriAR; 9 f. m. till 8 e. m. 

A#* & 

# ^ %> 
•

Begrafntngsentreprendrer ^ 
och Balsamerare. ™ 

Svensk assistent vid svenska begrr&tnl&g&r. 

öppet dag och natt. Tel. 1141. 
€40 eth avenue N., - Minneapolis. 

En vacker sommarresort 

Lake Park Hotel vid Lake Minne-
tonka är den " mest berömda turist-
resort i Minnesota. Endast en half 
timmas resa från Minneapolis och 
anlöpes af flerk tåg. Bästa beqväm-
liglieter och lägsta priser. Godt fi
ske samt god segling och bådning. 
Hotellen öppnas den 24 juni för sä
songen 1897* — För erhållande af 
närmare underrättelser och en vac
kert illustrerad pamflett, adressera: 
A. B. CI TTS, G. P. & T. A., M. & 
St. L. B. fy.,Minneapolis, Minn. 

Telefond tti'1 kontoret: 181. 
iTT lykU 3odiua apotek: 604-a. 

•-"r-

Jo JXi 

J** - V' 

Or. E; M. Lundholm 
Legititnera<l läkare och kirurg 

fnipiSTOCKHOLM. 

Kralmier Stock \ Sib'ieyStroeta.* 
1 ST. PAUL. 

•M6ttBgningk*Id£(....ll t. in., till 4 e. m., 
_ _ 7—8 o. n»\... Söndagar 9—10 t m. 

till Guds hus, och den dagen kom ("Bostad: SlGrove st. Cor. Pine. 
sedan hvarje söndag åter. 

Funcke, ur hvars bok "Du och'din 
själ" vi heratat följande berättelse, 
tillägger: 

Icke sant, denna enka hade ju ett 
stort och rymligt hjerta. Mig före
faller det som vore hennes hjerta 
större än det mest berömda snilles, 
såvida nemligen detta är fattigt på 
kärlek. Denna q vinna har i sanning 
tjenat sin frälsare. Och hur enkelt 
alltsammans tillgick!—Ja, oändligt 
enkelt, tyckes det. Men kärlek, 
sjelfförsakelse och ihärdighet for
drades likväl dertill. Och ännu ett.: 
mycken bön Ja, m* cken, i sanning 
mycken böa! Utan bön är det frukt
löst att söka inverka på mennisko-
själar. Den som vill ha säkra bevis 
påf sin egen vanmakt, sin otillräck
lighet och — förlät ordet — sin in
skränkthet, han bör egna sig åt sjä
lavård. Ojh omsorgen om andras 
själar medför äfven den härliga väl
signelsen, att man dervid lär sig 
bedja så, som man aldrig förr kun
nat. Den som vill tjeiia Jesus i ar
betet för andras frälsning, ha:i må
ste först och främst träda i den allra 
innerligaste gemenskap med honom. 

G. P. SANDBERG, 
8VEN3K 

TANDLÄKARE. 
Allt till facket hörande ar

bete utföres med största om
sorg. " Telefon: 147S. 

Hörnet af 7til och Sibley, 
Krabmer Block. - - St. Paul 

UEDMAN BROS., 
Dry Goods, filrdl^sydda kläder, ekl-

peringsartiklar och skodon m. m. 
910, 918, 9 20 Mice Street. 

A LINDAHL. Yllsorteradt lager af 
I fiok-ur, vägg-ur, vigselringar m. m. 

Reparationer utförea omsorgsfullt och bil
lift. 8HQ Payne Ave. 

BILJETTER 
TILL OCH FRÄN 

8KANDINAVIEN 
erhållas till dagens lägsta priser, dä man 
liänvänder sig till ärliga och pålitliga agen
ter. En firma, som har vunnit vår fnlla till— 
lit, och som vi vilja anbefalla till våra ärade 
landsmäns vänliga erinran, när de skola kö
pa biljettor, är den vfilkända firman 

Sunden, Vanstrum & Co. 

Minnesota-
Utsökt skogland 1 Mille Lacs, Kana" 

bee, Morrison och andra counties 1 Cen
tral Minnesota. Löfskoglaxid och ängs
land omvexla. 

Utsökt Prairie-land i Renville, Chip
pewa, Kandiyohi, Biff Stone och 
Wilkin counties. 

B i 11 i gra Priseri 
Goda Betalningrsvilkorl 

Innan köp af land afslntas annorstädes, 
bör nf icke försumma att inhemta fullstän
diga upplysningar om detta bördipa land, 
hvilka beredvilligt medelas, om man bead* 
ker eller tillskrifter 

Theo. F. Koch, 
176 R 3rd st, St Faul Minn. 

E. Nobtoh Sr ISrest&ndare för den svenska 
afdelningeo. 

f 

Minneapolis office 
104 Washington Avenue South. 

Generalagentér, 

121 Third street South, 
Guaranty Loan Bldg., 

Minneapolis, Minn 

MMNEÄBOLIS QFEJCESsSGHQO 
JEURNISHING GQ ^ 

MlfiSEAPDLIS MINN. 

;.au .. E u a NtjuBt. 

G J. LOMEN, 
Å11 orney- At-la w. 

Rogers* Building, 
Cor. 5th <£ Cedar Street«. 

R MARTINI, 
III "PEOPLE'S BAKERY.* 

Alia sorters finare bakverk levererat 
oeställning. 333 E, 7th Str* 

A, N. NELSONS Brandförsäkrings 
1 och Lån-Agentur 

8r flyttad till Knauft's kontor, 
115 Endicott Arcade$ 

Robert street entrance. 

C 0. NELSON, 
11 Specerier och Delikatesser af 
bästa slag och till lägsta priser. 

5ti4 Decatur Street, 

JOHN A. PETERSON & CO. 
** Spanmål, mjöl, hö, foderämnen.... 

samt kol, Ted och farmprodukter. 
Cor. Payne ave. <0 Mtnnnehaha at. 

pa M. QVIST, 
Skandinavisk Advokat. 

Globe Bid*g., SU Paul. 

A SACHWITZ. 
Färslrt,. cn 1 tu, Färskt, saltadt och rökadt Fläsk och 
K.ott samt tillverkare af finare Med-
wurst och Korf. 25 6 JtL. 7 th at. 

C SUNDKVIST, 
. Pelsverk för herrar och damer, 
samt Hattar, Mössor och Handskar. 

Reparationer verkställas billigast änder 
sommarmånaderna 33Sf E. 7th 8t. 

i 

>n b .us 

ANSEENDE till förestående repa
ration af vår lokal, erbjuda vi hela 
vårt lager af: 

IS-SKAP, 
KÖKSKAMINER, 

HUSGERÄDS-ABTIKLAB 
och BICYKLAR 

till under inköpspriser. 

Vi tillhandahålla de berömda Iver 
Johnson Bicycles, "Business", "Dal-
sey", "A 97 Warranted", vanligt 
pris $75 för endast $50 sä länge lagret 
varar. 

Besök eUer tillshrif oss t 

Särärter di %)auiöj 

301—306 Hennepin ave., Minneapolis. 

T. 
rH-

J. B. SED EBBESS, 
% i 

Sto 11~ i m oa.?t d ur\ ul ut bi; oao)i 
föi' lien Ar, Damer oeh Barn i denua del al 
staden. Hvarje par säljes under 
garanti. Arbeten p& beställning utfö» 
ras med särskild omsorg. 

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

MlnneaDoUs* • JVIInn. 

4 

ANDREW SCHOCH GROCERY CO. 
n PABTI och MINUTHANDELi 

Specerier och Delikatesser 
Corner Seventh and Broadway. 

Dr. Olöf Sohlborg1. 
Kontor 

Bostad 

f 829 E. Tth st hörnet af Pine, 
j Timmar: 10-18 f. m. 8-5 b. m. 
!  S ö n d a g a r  1 3 - 1  a m .  
^ Telefon 6Ö4. 
erflSinis st. ~ i 
Telefon SIS. 

3 6' 
rr W. Paui. 

Dr. S. fi. Chappell, 
tandläkare. 

ST. PAUL. 
Svonsita ulaa. 

U A. VUCKEL, 
Första klassens färskt och salt köfct, 
fisk, vildt smör och ägg, m. m. 

t'or. Payne ave. & Reaney ak . 

yyALLBLOM Furniture & 
Carpet Co. 

Möbler, Mattor. Burnvagnar, K am i ner samt 
Q lab- och Porslins varor m. m. 

éOO-éOH Jocmson 

Meddelar undervisning i bokföriug, ste-
iiOKrafi, typewriting, telegraferiug, skön-
»Urifning, liandelslaK och engelska språ
ket. l>ag- och aftonlektioner. Katalog 
erhftlles fritt. Etablerad t för 31 år sedan. 
Ma»ulre Bros., »3 £. 6th st.. St. Pauli 
Minn. 

Bråck 
kureradt 1 hemmet. — 
Bok ffts fritt. Adresp 
Dr. W. S. Rice, Ho.v SÄ, 
Smlilivillu^ Jotfurson 
co„ New York. 

åt all Väggohyra 
DMar Vägglöss, Ka&erMor o. a, "Bngs" 
på i O sekunder; förstör figgen och 
gör huset helt och hftllet fritt från 
deeaa besv&rliga småkryp, hemmets 
Ttosta pl&ga och huemodrena fOrtvif-
lan. MINNEAPOLIS CHEMICAL 
CO. har efter tr&got arbete och mån
ga experimenter slutligen i "the 
killes" funnit det rfttta utrotninge-
modlefc för all slags ohyra 1 hemmen. 
''the kili/er" har anvaute af tusen-
den och stått profvot. FörSöK 811 Ma! 
Pris 20o.„ Hotell "elze" $1. 

|SF~OrderB fr&n landsorten mottagas 

A. BACKDAHL & C0.y Scls Aaents, 
113 wmä. m. s„ 283 cedar ire., msisapoiis, lins. 

x 
Xj 

N. P. Dahlin, 
Svensk Bokbindare, 

utför allt arbete hörande till facket 
omsorgsfullt och billigt. 

2020 Washington ave., S., 
MINNEAPOLIS, , - MINN. 

Benson Bottling Co. 
_.-aJl Soda and ' 
"̂ || Mineral Waters. 

All kinds of Soft Drinks.... 
Cor. 15 Ave. S. & 3 st. - Tel. 695-3 

• Minneapolis, Minn. 

Nya jernvägsvagnar. 
"Tho North-Western Line", C. St. P. 

M. & O. jernvägen, som trafikerar emellan 
Minneapolis, St. Paul och Chicago, st&r nu 
till allmänhetens förfogande. Pressen, 
såväl som folket 1 allmänhet, som sett 
dessa tåg, erkänna att vagnarne & de-
samma med afseende pä utstyrsel, äro de. 
finaste som finnas. Lokomotivet.är bygdt 
efter det välkända mönstret 999, och ti- jv; J| 
get är försedt med vestibaler frän ena än- 1* 
dan till den andra, med stora, slipade," 
glasrutor, sbm fullständigt inhägna platt- - vj? 
formen, höjer utseendet och förbättra be-
qvämligheten/ ^ 

Om ni ämnar företaga en resa östern*, ' ̂  
hvarför icke dä resä med "North-Western £ 
Limited"? Exkursions- och andra biljet
ter gälla ä dessa tåg utan extra afgift för 
ofvanuämda beqvämligheter. ' 

För köp af biljetter samt för -anderrät-
telser angående sofplatser o. s. v. h3n-
vände man sig till närmaste stationsagent 
eller direkt till T. W. Teåsdalb, Gene
ral Passenger Agent, St. Paul, som be
redvilligt tillsänder eder pamfletter med 
fullständiga upplysningar. 

Svenska LutherskaKy rko-Brand-
stods-Bolapet 

Bnrllngton. lown, kontrolleradt af Towa-
konferensen. ilr det bl lligaste tif al la försäk-
riugstolaff. Högsta försäkring som bevilja* 
p& en egendom äri5.003. Eastorer och för
samlingar inbespura mycket genom att fiir-
Ukra sAväl lösöre som fast egendom l detta 
bolag. Vidare upplysningar meddela 

Pastor LUDVIG HOLMES. President. 
Cor. Smith & Adam sts,. liurli ngton.. lowa. 

A. J. SYANSON» Sekreteraxj, « 
118 Soath WoodJBf.. - BurUngton, lowa. 

Af allt land som nu ntbjndes är intet 
bättre' för settling och spekulation än det 
som är ̂ eläget utefter 

St. Paul & Duluth 
jernvägen 

1 nordöstra Minnesota, med dess nya, 
uppblomstrande och framåtskridande sam
hällen, stora bördiga områden, särskildt 
passande för 
Allmänt fikerbruk, trädgårds

skötsel, boskapsskötsel, frukt
odling 1 mindre skala samt mejeri-
handtering och dylikt 

Saint Paul, Minneapolis, DMi, 
West Superior och Superior 

med flera lifilga handelsplatser 1 närheten 
äro alla goda afsättningsorter för alla sor
ters landtmannaprodukter. 

Landet är lättbrukadt och dew fördel
aktiga läge 1 närheten af lifliga och fram
åtskridande platser tilTörsäkrar det en/ 

snar prisstegring! ^ 
FRITT Kartor och beskrifningar Sfvor* 
— ifrågavarande land sändes fritt, . 
om man tiliskrifver 

If 

i 

Hopewell Clarke, 
Laud Commissioner • • 

ST. PAUL, i i MINS 
V-
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