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Kyrkan och Hemmet. 
tin Minnesota-konferensens 

storer och kyrkoråd. 

P«-

Frao. synodens missionsbestyrélse 
har till synodens församlingar ett 
cirkulär blifvit sändt, hvars begyn
nelse har följande lydelse: "På sy
nodal mötet i Rock Island 189 i fatta
des, beträffande vårt samfunds ge
mensamma mission, följande beslut: 
"Alldenstund flera; konferenser vid 
sina årsmöten uraktlåtit att i enlig
het med synodens konstitution göra 
anslag för den gemensamma missio
nen, och de anslag, som blifvit gjor
da, icke räcka till för att betäcka 
utgifterna, derför beslutadt, att sy
nodens missioirsstyrelse under inne
varande år bemyndigas att direkt 
vända sig till församlingarne inom 
hela synoden med begäran om bi
drag,". Nu bedja vi" etc. 

Att de fleste konferenserna antin
gen uppsåtligen eller af glömska ur
aktlåtit att i enlighet med synodens 
konstitution göra anslag för den ge
mensamma missionen är ett sorgligt 
tidens tecken, att man hvarken re
spekterar samfundets lagar eller in
tresserar sig för det gemensamma 
missionsarbetet. Tvenne konferen
ser visade dock att dé hade förstått 
sin förbindelse till synoden. Hvad 
Minnesota-konferensen beträffar, så 
hade den på sitt årsmöte fattat föl
jande, beslut: "Verkställande komi-
tén berättigas att bestämma om an
slag till synodens mission". Komi-
tén bestämde ock redan vid sitt för
sta möte att konf. under året afbe-
talar $500 på sin gamla skuld och 
dessutom utlofvar $500. 

Uti ordförandens årsberättelse till 
synodens president omnämdes'detta 
verkst. komiténs beslut, och vid sy-
nodälmötét, just då denna fråga di
skuterades, upplystes det, att från 

1 Minn.-konL var en bestämd summa 
1 vtlofkvad... .Hade jnau ..då icke bort 
| taga hänsyn till konferensens gifna 

I löfte, helst som ett sådant löfte för-
lidet år blef punktligt infriad t. Sy-
| poden hade vid fattandet af det oe-

^entliga beslutet bort undantaga de 
' tvenne konf., som lofvat bestämda 
bidrag. Åtminstone kunde man vän
ta att missionsstyrelsen, som efter 

kunnig j^pipma till sans, 
älculle-käut.det ogrannlaga att sända 
cirkulär till församlingarne inom de 
näqi.da respektive konferenserna. 

Da synoden på sådant sätt ignore-
i rar en konferens' beslut, som äro I 
; grundade på synodens konstitution, 

'• så har den öfverskridit gränserna af 
: sin makt, och koaf. Uan och bör å 
i sin sida ignorera ett sådant synodal-
l beslut. Alldenstund Minn.-konf. fat
tat vissa ipéstämmelsel* méd 'afäeén-
de j)å' pénningebidragens både in
samling och fördelning; för gåväl sy
nodens som konferensen^ mission, 
så är det ju klart, att sådana syno-
dalbeshit, som ställa synodens mis
sion sstyrelse eller dess läroverksdi
rektion i omedelbar förbindelse med 
kotfffertftftebV 'fÖi^SftUngar, måste 
hafva eru störande inverkan på kon
ferensens'faststälda ordning. 

Antag att församlingarne inom 
Minn.-konferensen sända sina bidrag 
direkt till synodens missionsstyrel-

i se och att en ansenlig summa kom-
me synodens, mission tUl godo, så 
kunde man draga i tvifvelsmål om 
icke konJL l alla fall &r förbunden 
att utbetala den lofvade summan af 
$1,000. För ett s& ädelt ändamål 
vore det väl icke bortkastade pen
ningar. Men vi minnas Pauli ord i 
2 Cor. 8: 13. "Meningen är icke att 
andra skola hafva lättnad i nöd, 
utan att det skall gå lika till." Det 
betyder, att Minn.-konf. icke skall 
beröfva de andra koaf. tillfälle att i 
sin mån bidraga för det gemensam
ma arbetets bedrlfvande. 

Nu hafva emellertid de nämda cir
kulären kommit till våra församlin
gar och jag önskar af hela mitt hjer-
ta, att rikliga penningebidrag för 
synodens mission måtte samlas. 
Men på samma gäng uppmanas för
samlingarnes kyrkoråd att tillse det 
nämda bidrag enligt konferensens 
konstitution sändas till konferen
sens kassör mr äv Bodin, 213 EL 7 
St., St. Paul, Minn. 

Att kassören utbetalar till syno
dens missionsstyrelse den utlofvade 
summan, derför ansvarar Minn.-
konferensens verkställande komité. 

"Så varder lagens bud uppfyldt, 
hvarann' vi tjena oförskyldt." 
Vasa, Minn., den 24 aug. 1897. 

Vördsamt 
J» Fremlimfff 

Minn.«konf:s ordf. 

icke -låtit .dem drabba oss så, hårdt, 
som man kunnat befara. 

På det sydafrikanska misslonsfftl-
tet bland zulukaftrerna bedrifves ar
betet på de T gamla stationerna: 
Oscaraberg, Amoibie, Appelbosch, 
Ifäye, Dundee Coalfields och Dundee 
Proper i Natal, samtr Ekutuleni i 
Zululandet, hvartill nyligen äfven 
lagts en åttonde station, Umwoti 
Slopes i Natal, norr om AppeJsbosch. 
Dessutom finnas flere utstatiöner öT-
ler predikoplatser. De härjningar, 
som under förra året förorsakades 
af gräshoppsvärmar, ha på flere stäl
len medfört nöd och dyr tid. så att 
missionsstyrelsen måst bevilja rätt 
ansenliga extra anslag, särskildt till 
uppehållande af barnhemsverksam
heten. Vår mission har vidare på 
detta fält mis tat en af sina qvinliga 
missionsarbetare, i det att fröken 
Ester Goes afled i augusti månad 
sistlidet år. Deremot har styrelsen 
haft glädjen att dit utsända 3 nya 
missionärer, pastorerna J. E. Nore-
nius, K. Halléndorff och R. Kempe, 
af hvilka dech den sistnämde ännu 
befinner sig i England i och för 
språkstudier. Dessutom har, på 
samma gång som missionär Lilje
strands trolofvade, utsändts en lär-
rarinna, fröken Edla Berg, hvar-
jemte ännu en lärarinna, fröken In
grid Jönsson, denna sommar kom
mer att afresa till samma arbetsfält. 
Missionär Ljungqvist och fröken 
Posse hafva erhållit ett års tjenst-
ledighet för besök i hemlandet. 

Ehuru zulufolket anses höra till 
de för kristendomen minst mottag
liga hednafolk, har den lilla kristna 
församlingen derstädes äfven under 
det nu gångna året tillväxt. .Vid 
1896 års slut fun nos i vår kyrkas 
zulmission .5 hvita missionärer, 5 
hvita lärarinnor, 18 infödda med-
hjelpare, 461 församlingsmedlemmar 
(mot 365 vid 1895 års slut), 247 natt-
vardsberättigade, 231 skolbarn, 106 
barnhemsbarn och 97 katekumener. 

På det sydindiska, med tyska leip-
zigermissionen gemensamma arbets
fältet bland tamulerna bedrifves ar
betet fortfarande inom Madura-di-
striktet af Missionär Blomstrand 
och inom Koimbatur-distriktet af 
missionär Bexell, hvaremot Irod-di-
strikcet, som förut varit förenadt 
med Koimbatur-distriktet, nu fått 
en egen missionär i pastor Johans
son. Pastor Sandegren förestår den 
för hela den lutherska, tysk-svenska 
missionen gemensamma centralsko
lan i Schiali. Pastor Hörberg är i 
följd af svag helsa fortfarande tjenst-
ledig. På detta fält arbeta således 
för närvarande 4 svenska missionä
rer. Vid 1896 års slut funnos' inom 
de förstnämda, af svenska missionä
rer skötta distrikten 4 infödda pa
storernas infödda lärare och kateke-
ter, 20 gudstjenstlokaler, 1,715 för
samlingsmedlemmar (mot 1,587 vid 
1895 års slut), 838 skoibarn och 81 
barnhemsbarn. " *" 

Den i Bordeaux begynta sjömans
missionen har fortgått på samma 
sätt som förut, <aah dervarande 
sjömanspastor v. tar kimnatr förtälja 
ej endast om svårigheten,51 tan äfven 
om mycken uppmuntran. i detta*yff-
nerligen vigtiga. arbete. 

Missionens inkomster uppgingo 
under sistlidet år "till 60,143 kr. 44 
öre, dessutom till sjömansmissionen 
7,230 kr. 73 öre. Utgifterna under 
samma tid utgjorde 77,859 kr. 30' 
öre, dessutom till sjömansmissionen 
4,765 kr. 18 öre. 

Med synnerlig glädje har styrel
sen sett missionstidningens sprid
ning fortfarande stadd i växt Den 
utgår nu i nära 6,000 ex. Till de 
förut utgifna missionsskrifterna och 
planscherna ha flere nummer kun
nat fogas, och äfven denna begyn
nande lilla missionsliteratur har 
med tacksamhet mottagits på mån
ga hålL 

Så manas vi då att tacka Gud för 
hans nåd och makt, men ock till att 
utbedja mer af välsignelsens kraft 
öfver oss och öfver vår mission. Så 
böra vi tacka och bedja i synnerhet 
på tredje böndagen, vår kyrkas mis
sionsdag. 

Stockholm i maj 1897. 
På Svenska kyrkans missionssty

relses vägnar: 
Ju N. Sundberg, Iff. Darnell 

vets sysselsättningar. Min broder, 
sök efter den kraft, som är nödvän
dig för ditt arbete i dag, och om 
morgondagen skall föra med sig sorg 
för dig, så skall Herren gifva dig 
kraft för den dagen. Då skall du ära 
honom i lif och död och blifva storli
gen välsignad i båda. 

' K&rlekens makt. 

En man, som hade ett hus, hvilket 
var omgifvet af en herrlig trädgård, 
såg från sitt kontor en afton huru 
en gosse kom in i trädgården för att 
göra odygd. Han trampade ned 
•blommorna, gick på trädgårdsän-
garne och bröt grenar af träden. 

Mannen gick ned för trappan ige
nom trädgården, och innan gossen 
hade lagt märke dertill, närmade 
han sig och tog honom så fast i ax
lar ne. 

Gossen kämpade våldsamt för att 
komma lös, men hans försök var 
förgäfves; en stark hand höll honom 
fast. 

ilNå, min gosse," sade trädgår
dens egare, "svara niig på en fråga: 
Hvilken blomma Sr den vackraste i 
trädgården?" m 

Gossen ville fortfarande slita sig 
lös, men då han fann, att han icke 
kunde slippa den vänliga blicken 
och mannens fasta tag, såg han sig 
om, och efter några få ögonblicks 
tystnad, svarade han: "Den der ro
sen är den vackraste," och han pe
kade på en mossros, som just höll på 
att slå ut. Mannen, som alltjemt 
höll honom med ena handen, räckte 
ut sin andra och bröt af rosen och 
gaf gossen, i det han släppte sitt 
tag och sade: "Se der, tag den, min 
gosse." 

Gossen blef förvånad. Han såg 
sin främmande välgörare in i ansig-
tet och frågade: "Skall du icke 
straffa mig?" 

"Nej," var svaret. "Jag vill gif
va dig den vackraste blomma i min 
trädgård, och du vill aldrig mer 
komma och trampa ned mina blom
stersängar, säg, icke vill du det?" 

"Aldrig, så länge jag lefverl" var 
svaret, "men" — sade han dröjande 
— "är det intet åren de jag kunde gå 
för Er t . . . - ~ 

Från des gången var han sin väns 
villige tjenare. Och mången gång 
kunde man se denne gosse stå med 
mössan i handen vid denne mans 
port och»med denna fråga på läppar
ne: "Käre Herre, är det något jag 
kan göra för Er?" 

I kunnen vara förvissade, att bö
nen icke blef afslagen. 

Hafva icke vi såsom syndare öf-
verträdt Guds hpUga lag och många, 
många gånger bedröfvat. Honom? 
Och huru har han behandlat oss? 
Han sände från sin herrlighets tron 
Jesus, Guds enfödde Son, "Sarons 
ros", och tillbjuder Honom i dag åt 
en syndig, verld. 

Skola vi öfverglfva det vacklande 
skeppet. 

Den utomordentligt fromme och 
berömde läraren Gerhard Terstee-
gen for en gång i en båt med en 
man, som hade skilj t sig ifrån kyr
kan. Båten var bräcklig, vattnet 
oroligt; och' de Stora vågorna slégo 
stundom in i den lilla farkosten. 
Med hvarje minut blef faran större. 
Då frågade Tersteegen sin följesla
gare: skola vi icke genast öfvergifva 
den bräckliga båten och försöka att 
rädda oss simmande, ty huru lätt 
kunde den icke blifva kullstött eller 
sönderslagen?" — "O nej," svarade 
den andre, "vi äro ju ännu i båten 
mycket säkrare än i vattnet." — 

Just så tänker jag också om kyr
kan," sade Tersteegen, "derför qvar-
blifver jag också i kyrkan såsom nu 
i båten och förtröstar på Herren, 
att Han skall hjelpa." 

Han, som heter "Råd", omgifver 
sig med moln och mörker och bjuder 
oss att följa på Hans blotta vink ge
nom töcknet, och lofvar oss evigt, 
oafbrutet solljus på andra sidan om 
detsamma. — Brookt. 

Svenska kyrkanä mission. 

* • > ;  . v } - '  
Med anledning af den på tredje 

böndagen* firade missionsfesten har 
styrelsen för svenska kyrkans mis
sion utsändt följande cirkulär,hvars 
innehål {.vi här återgifva: 

Med tack och lof kan vår svenska 
.kyrka äfven detta år fira sin mis-
sionshögtid. Gud har synbarligen 
låtit missionskärleken här hemma 
tillväxa, och öfver arbetet på de bå
da missionsfälten i Afrika och Indi
en har han . hållit sia-skyddande 
Och välsignande h^nd. Under det 
att svåra landsplågor hemsökt flere 
trakter äf jorden, äfven dem, som 
gränsa intill våra missionsområden, 

I har Gud i sin nåd hittills antingen 
alldeles afvärjt dessa hemsökelser 

,lrån våra arbetefjtft eller atminstone 

Kristen för en dag i sender. 

Vid en kristlig sammankomst, 
som hölls af Moody i Milwaukee, 
Wis., säges någon hafva frågat ho
nom, om han tyckte, att han hade 
nog kraft att blifva bränd på bålet. 
Han svarade "nej". När han till
frågades, om han icke önskade att 
'hafva det, svarade han på sitt ka
rakteristiska sätf r 

"Nej, min herre, jag behöfver del 
icke. Allt hvad jag önskar är kraft 
nog att lefva i Milwaukee tre dagar 
och hålla en sammankomst." Hur 
svårt det är för oss svage dödlige att 
lära den välsignade sanningen uti 
detta skriftställe: "Som din dag är, 
skall din kraft vafa!" .Hälften af de 
bördor, som många menniskor bära, 
äro endast oro eller förväntan på 
bekymmer och sorger, som aldrig 
komma till dera. Det är alldeles 
onödigt för en kristen att stå och 
undra, hvad eller huru de skulle gö-. 
ta under andra omständigheter eller 
klandra sig sjelfva emedan de icke 
känna sig färdiga och villiga att dö, 
när Herren önskar, att de skola lef
va och åtnjuta sötman af att troget 
tjena honom uti det hvardagliga lif-

Ku 1] underlåta att tala on dat. 
Ingen by s& liten. 
Ingen stad sft stor. 
Från Atlanten till Stilla Hafskusten, 

firo namn, hvilka öro kända for den 
största sanningsenlighet, tecknade un
der bref hvilka uttrycka den största 
tacksamhet. 

De komma till mrs Pinkham i Lynn, 
Mass., och omtala alla samma historia 
om fysisk räddning, hvilken de vunnit 
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Af.UERT C 
ha bildat bolag med syfte att sätta i gång expeditioner till Alaska, fnllständigt utrustade med allt som år af nöden, och ledda af erfaupna, talangfoUr 
ocn eadfgiaktf^män, med kapital och inJBytände till sitt förfogande. Detta bolag kommer att sända * 

Sina egna förhyrda ångare direkt till guldfälten i Klondike ooh Alaska i öfrieft. ' i #" 
j* J? sanuna gäng vi sända ett visst antal personer till guldfälten, som komma att uteslutande egna sin tid &t upptäckande o<^l tillvaratagande af gruffyn 
digneter samt dessas bearbetande enligt nyaste och. bästa metoder, ftr det hufvudsakligast vårt syfte att drifva en 

G-ross- och byteshandel samt befraktnings-affar. 
lager af varor äf alla slag och sorter, som kunna afyttras och med fördel anv&cdas i ett nyupptäcktgrufdistrikt. M&Pg&rig er

farenhet i Montana, Colorado och Australien har visat oss hvad som är af nöden härvidlag, och det betalar sig lika bra att sftlja varor till grufarbetare och 
prospectors som att gräfva guld. Dock kommer detta senare icke att försummas. VS kontrollera våra egna ångare och våra egna båtar och pråmar upp» 
for Yukon-floden. Vi ämna likaledes hafva en route på land från Juneau, St. nichaeFs eller Dyea. VI komma att vara med de tidigaste i markna
den. Detta bolag har bildats och kommer att drifva sinat affärer till ömsesidig vinst och ömsesidig säkerhet. Namnen på våra charter-medlem" 
* 'niLr? « are direktörer tillförsäkra en hvar att bolaget är solidt och att dess affärer bli ärligt skötta. I enlighet med den kännedom vi sorg® 
• alligt imiemtat om förhållandena och ett moget planläggande äro vi sangvirsfska nog att tro att vi skola . 

Få ofantliga inkomster tmder de närmaste 12 månaderna med stor vinst för våra 

aktieagare » . . , 

sig 00h varnaff*rer' *eaom att Pr4ktI«* brtrtktalags-UBaim* ** •torutete BXtetmr, M»» M t«k« pu*? 

FÖRVÄBFVAS JLÄTT — fOrtnOKenheter fOrvÄrfvas genom ärliga spekuiatloBer. Rtt sådant tillfälle som nn bar Icke yppat «eäan gulft f5r«t 
i V* « i \ 9*tta Ilfcnö)t3t 0C^ läta tillfallet er förbi, åmnar ni bit ec af dem som efteråt s&ga: "Jag hadfi ett tilifftUe, men det glok förloradt för mig." Det ar klokars 
t * vi i? si& °°h begagoade mig af dem." VI behötv» en milHon dollars tijl under de nftrinaete 60 dagarna för att utveckla och fullborda ?Ara storartade pla 
ner, ssi aai^Qj^tiUTuUd att rara ined frfta börjaa, Mcome In on tb* grooftd äoor,f, eorrs det- heter. Ni kan köna^lsMt au till fulla l£facc Talntf'. Frteetar 

X.OO AKTIK 
(non-Mseasable)», ̂ tn nj loic» har rtd att köp» mer &d en aktie, sa köp åtminstone den. Om ni kan köpa tio, sft Mycket bittre — hundra, *r anno bAttre. . „ 

T1 Kllmiinli«t.« det mMt U*rarta4e tilifXUet tör pfnointplMorlnj 1 värt fSr«ta(, En lirar »om «ger en mindre •amma pengar har ett tillf All* att 
furvärA-a en flirmjgenbet p& denna gnid- o«h Imndrli- expeditlon, utan att behSfv» l.mnt sitt komrort«t>]> hem. 

Vftr första expedit (on afgär i april och anländer till Alaska-gulddalen i maj. Nästa expeditlon atgär trä veckor senare och efteråt förmedlas trafiken genom Tära speciella Hagnra och andra speciell': 
fcefordrlngs-tillfällen med regelbundna mellanrum. Allt hvad mänskligt f8r«itsé«nd. kaa nttiaka fSr att krtna vArt fSretag neil ftrMafing (kall lakttai^M eeh alfSras 
a f oss och vara rrpretentaater. VI börja Bä godt som med ens Inköp af varor och utrustning, hvadan ni kan bU en af oss och omfatta tillfället att förviirlva e* en förmögenhet eller Åt 
miastaae ofantlig vlust genom en liten Investment. Sfl måtte besluta er fort och det enda ni har att göra &r att tillskxlfva os» med samma, med nppgift itnr många afctler nS 
»askar 1»Hp», bifogande betalning i form af Kontanta pengar, New Tork vexel eller i registreradt bref den samma 60in behörs för att betala för era aktier efter ett pris af $1.00 pr aktie. Vid emotts,-
gande af er reittlssa sflndas aktierna genast till er, tillsammans med fnllsttndiga uppgifter och detaljer. Ni erljlller sedan tid efter annan underrättelser om hur det gir. Hvarje månad efter ex-
gvcdltiouen anländ* Ull be>tSiamel«e-ort«n ntdela* till er s&dana dividender och vlnat, som edra aktier l»erftttlga er till, Tar l>land defUrata! »ena aktier 
aäljas till ett brgransadt antal at par för en kort tid endast. Om ni är 1 stånd att taga del 1 företaget, giir så med samma. Adressera och gör alla försiindelser 
betalbara tälX ... ''' • 

N S H 
••m JFISHEll BUILDING, COR. TAN BUREN AND DEARBORN STS., CHICAGO, ILL., U. S. A. " 

Sand efifo'exeMplar af "ALASKA NEWS" och äfven vårt speciella uTransportationn anbud,tnberäknadi befordran till Klondike och födovaror fbr ett dfS tid får 
S6oo. Det äf-ot intresse för er, om ni ämnar afresa dit. Om inte> bör i alla fall vårt erbjudand'i om aktier intressera er ock ni bör Ui en af våra aktie-ägare. *' 

HISTORY 

IN THE 

UNITED STATES. 
;• . bi : 

O. N. NELSON. 

The second volume of this great work bas 
Jtist been published. It contains a lengthy 
article In which the criminal and Insane pro
pensities of the Tarious nationalities In this 
country are discussed and compared. The 
author has labored on this article för sever
al years, having exaijined all the U. S. cen
sus reports for the paat hundred years, as 
well as the penitentiary and hospital for In
sane statistics of several of the Northwes
tern states for the last fifteen years. A 
large part of the book Is devoted to histori
cal matters concerning the Scandinavians 
in Iowa and Wisconsin, for example: chur
ches, schools, political'attainments, mate
rial achievements, oarljf settlements, etc,, 
Including about 400bi igr£l^hles of prominent 
Northmen in those s- ates. The well known 
literatus, G. N. Swan, of Sioux City, la., has 
had charge of the Swedish department of 
the work, and Rev. Jew#. A. Anderson has 
written the history oStheiiowa Conference. 
The exhaustive biography, of Rev. M. F. Ho-
kanson, the founder of the first 8wedish 
Lutheran church In America in the 19th cen
tury, will be of Interest t.-o every student of 
church history. Sevoral excellent half-tone 
Illustrations adorn t he book. 

Vcae priee and other information apply to 

O. N. NELSON, 
liai 4th St., S.E., Minneapolis, Mian. 

Dr. Olof Sohlberg, 

Kontor 

Boata* 

I 
829 E. 7th st. hörnet af Pine. 
Timmar: l(V12f. m. 3-5 e. m. 
Söndagar 12-JL«.:ttr 

t  T e l e f o n  6 0 4 .  -  - .  *  
f 6^7 Sims st 
t Telefon 81* &. 

* t '''V 'ÅL 
(8t. Paul Leading f 

ntsni j jon» 
•••••'HOUSES»**"* 

Nicols & Dean* 
Established 186& 

fWlH I....... 
Wagon- & Carriage Maker$}~ 
Blacksmith- & Iforse-ShoetB* 

Supplies, ~ 
Oiv. 5th A Sibley Streets. *' '• • 

Arthur & * 
Sternberg. 

Manufacturers and Jobbers in 

Men» Furnishing Goods, 
Notions, Hosiery, Laces, etc. 

198, 230, 283 E. 4th Street. 

Noyes Bros. 
& Cutler. 

WKt )Md Largest Drag W&rehoaié 
ialk« KorthweM. 

robbM* la— 
JPalnts, OU, GkuHChemicals** 

Oar. ftfttey * 6th stMib 

LIndeke, Warner 
!& Schurmeier. 
Wbolsaale dealers Jn 

Dry Goods and NoUmu» 

Ost. ith A Slbtojr 

genom Lydia E. Pinkhams Vegetable 
Compound. 

De förskräckliga följderna af lifsmo-
dersfall och inflammation: 

Ryggvärk, yrsel- ängslan, misstro till 
ens bästa viinner. 

Allt, allt är lidanden som tillhora det 
förflutna. Det beryktade "Vegetable 
Compound" som b<1r Lydia Pinklmms 
välkända namn, har lotsat dem från li
danden in i en säker hamn af lycka och 
verksamhet. 

I en enda annons publicerade vi ny
ligen trettio intyg från qvinnor i en 
enda liten stad, hvilka alla hade åter
vunnit helsan genom att användadetta 
utmärkta botemedel. 

Brack botas säkert 
'•Hor ingon butalnlng. 

Ingen operation, ingen 
iidKpUlan. Fri examine-
riii g. 
The lilackburn Truss Co 

, 110-117 ÖArnmnln Ll t» Bid 
St. raul. Minn. 

Dr. S. L. Chappell, 
Tandlåkare. 

670 Payne Av§* m DAIH 
Cor. Wells St., f »Ii rAUL« 

Svenska talas. kv 

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

House In the Northwest. 
t 
Veil line of Groceries and Importers of**. 

Norway Herring. ; ^ ~ 
|fer. 3rd A Bible/ Street* 

T. L. Blood & Go's 
Hus-, Stall-, Golf-
och Vagn- ...... 'Ready 

Ji^™_ Oljefärger 
äro fullkomligt* lllförlltllga 
Tillhanäabålles öfver allt. BcgSr dem! -f 

Dr. E. M. 
Legitimes ad liika.re och Uiruvg 

fii in STOCKHOLM. "s 

Krater Block i Slbiey Btreeta.. 
ÄT. PAUL. 

Mottftgnitigfftid: *...11 f. ra., till 4 ft. Bt, 
7—8 e. m .... Sfindagnr 9—10 t m. 

Bostad: 33G Grove st-. Cor. Pine. 
Telefon — till kontoret: 181. 

*— til-1 Bodins apotek: 66£-ft. 

Nya jernvägsvagnar. 
"The North«Wett»rn Line", G. St. P. 

M. & O. Järnvägen, som trafikerar emellan 
Minneapolis, St. Paul och Chicago, sfc&r nu 
till allmänhetens förfogande. Pressen, 
e&väl som folket i allmänhet, som sej t 
dessa erkänna att ragnarne ä de
samma med afseende pä utstyrsel, äro de 
finaste som finnas. Lokomotivet ftr bygdt 
efter det välkäada mönstret 999, ooh tä-
gel är försedt med vestibuler från ena än
dan till dea andra, med stora, sllpada 
glasrutor, som fullständigt Inhägna platt
formen, höjer utseendet och förbättra be-
qvämligheten. 

Om ni ämnar företaga en resa österut, 
hvarför icke då resa med •'Sorth-Western 
Limited"1? Exkursions* och andra biljet
ter gälla å désäa täg utan extra afgift för 
ofvannämda beqvililoillghéter. 

För köp af bil letter s&mt för underrät
telser angftende ^sofplatser ö. s. v. hlö-
rändé man sig till närmaste stationda^ent 
eller direkt till T. W. TEASDALB, Gene
ral Passenger Agent, St. Paul, setn be
redvilligt tillsänder eder pamfletter méi 
f.ulWtändiga upplysningar, ' 

G. P. SANDBERG 
BETHESDA HÖSP1TAU 

Mlunesotakonferen.s^tis jukvärdsans talt. 
fva söka läkare, 
lig het hän vända 

Nord vet>terns 
r^er utgfira <iwss 

-ehÄ 
SrlfU 

Landsmän, hvilk:. 
kunna med största tiirKSr 
Rl^ till Bctlicsda lic.\apl 
ski<;ltligaste tiikaro oclflxi 
Iflkarostab Sjuka och krist
l ig vård. Kostnaderna aro ootydligt mindre 
an ,'ld andra llknnntlA iitÄttninjrar. T1H-
skrif Pastor A. HUUXKKAN». 241) E. Oth st.. 
St. Paul, Minn v' 

SVENSK 

TANDLÄKARE. 
Allt till facket hörande ar

bete utföra» m©d största om» 
Sorg. Tetefon: im 

Hörnet af tik och Sibley 
Itrahnier Bl®ok, **• 81* Pmué 

Gustavus Adolphus College 
Minnesotakonferensen läroverk* 

ST. PETER, MINN.i 1 •? 

erbjuder den svanskrame^ik^ni^a ung4pr,iv 

nten de bästa tillfällen till erhållande.'af, 
god, kristlig undervigjiiHg 1 följande- ^ 
studiekurser: , 

• V ' *  

Academic, en tre- till fyraårig kurs, I t 

alla till elementarundervisningen hö-
' I rande ämnen studeras. Ändamålet 

•J ' med denna kurs är tvåfaldigt: dele 
: ; *tt bereda sådana studerande, livil- _2 
'{bas skoltid nödvändigtvis mäste be

gränsas till några få- år, tillfälle atl . 
ifihemta sådana kunskaper, 90m b äa£ , 
kunna gagna dem I llfvets allmänna ' 
v&rf, dels att förbereda till inträdel 
college. 

College, en fyraårig knra, eom leder till : 

graden Baccalaureus Artium och af- . 
ser att meddela en allmän vetenskap- . 
lig bildning. ^ 

Normal, en fyraårig ttura, «e®ft afser atk 
utbilda skollärarof b&de svenska och 
engelska. 

Handelsskolan, der grandlig och prak
tisk undervisning meddelas i alla till 
affärsllfvet hörande kunskapsgrenar, 

riustk-konservätorlet, som-erbjuder de 
ypperligaste tillfällen till utveckling 

. musikens alla områden, allt efter 
, den studerandes förmåga, tid ooh lä

genhet. 
Nåsta skolår börjar den*8 sept 1897. 
Katalog, Innehållande fullständig* re' 

dogörelsé för alla afdelningar, kurser, af> 

gifter m. m., sändes fritt på begäran. 
alla förfrågningar till 
PROF. M. WAHLSTBÖM, ; 

St. Peter, Minn" 

TRETTIOÅTTONDE LÄSÅRET 
VI» 

MOLINE 0R6LARNE 
öfvertraffa andra i ton ooh 
varaktighet. Sänd efter ka
talog och prisliltlt, när öl 
ämnar köfta, 

PETERSON '& CO., 
Moline, - 111 

• C. T. LUNDBECK « 
LINDSTHOM, : MIKS. 

är billigaste platsen i Chisago co. 
för uppköp äf 

Seldon ooh Skwwtr i». m. 
. . . .  B e s ö k  h o n o m ! . . . .  

Teol. Seii\ii\&.riuin 
BEGYNNER I DE® 

Ipoglska Seminariet onsdagen den $0 
ndsta september kl. 10 f. m.; 1 , ' 

Förberedande afdelningen/Cdllege/llettitftt. 
afdelningen, Musik-konsOrvatoriet, Affärs-
afdelningen och Skalan för skön kénsf om- [' 
dagen den 8 nästa september kl. tO f. ' 
med föregåendie dag såsom läekrlf- ^ 
ningsdag. ' " * 

V&rt gemensamma läroverk ftr gräAdiagdMfe. -
derbfiUet och reglerad t af hela den «v< ev. luth. 
kyrkan! Amerika att vara en plantskola för • 
Kristi rike. Det väntar därför Augustana-ayno-: ^ 
dena och hela värt folks varmaste förbön,kärlek.;: ' 
och ynnest. Anmälningar om Inträde 1 lftro*j | 
verkets olika afdelDlngar lrjeända»tlll underteck- , 
nad. Katalog säaues fri ii tåll tydligt uppglfvecJ 

adress, •: : 

Med Innerlig vaikdmMth&lft&ing > 
• Ä r  u n g d o m ,  i ' i  

Bock Island, tit., ljnll 1897 -
O. 6L980*.* 

chyrs "Cash Viluo ofa Öö'od( Idfefc 
PAR A MOHR,PftioDt-Advokat, 49 
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