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Kyrkan och Hemmet. 
^ jprån Canada. 

&r långt borta och högt uppe i 
tWfÖW lätia ligger ett af Minnesota-
jpenrfereasens-stora missionsfält, vest-

.ra^Gauada^" JEtt stort område ligger 
för oss, stort nj?g för att i sunning 
pröfva storheten af vår kärlek. En
ligt missionsstyrelsens uppdrag fö-
rSStog"'"un3erTéckn ad en månads mis
sionstur till detta vårt nordliga fält. 

• Församlingarne hemma gåfvo i mis-
. sionens intresse gerha sitt medgif-
i vande, och färden anträddes. 
[' Ett kort uppehåll gjordes först 1 
i Red Riverdalen, der pastor Heden
ströms trefna hem gästades. Det 
var mycket trefligt att träffa gamla 

•vänner, och allt var på det gamla 
viset här uppe med undantag af tan
karne på egen konferens, hvilka för
de till ett lifligt tankeutbyte. Bet 
synes mig verkligen vara föga väl
betänkt, atff fusr"nu oroa sinnena 
med dylikt tat,"Xiå alla våra inrätt
ningar bära ansenliga skuldbördor. 
Vi böra i stället stilla fortsätta vårt 

i arbete, aflyfta de hämmande bördor-
1 na och sedan tala om det lämpliga 
eller olämpliga i vår närvarande or
ganisation. Våra bröder i Red Ri
verdalen "göra både sig sjelfva. och 
©ss- aadra? erkennerligen Canada-
församlingarne en stor tjenst, om de 
uppskjuta diskussionen om konfe
rensdelning tills vidare. Icke kan 
Minnesota-konferensen gerna ha ett 
missionsfält på andra sidan den till
tänkta Concordia-konferensen. Ka
stas åter Canada missionen på syno
dens , missionsstyrelse, så blir det, 
om denna styrelse vill aldrig så ger
na motsatsen, Canada missionen till 
stort förfång. Vi se ju redan, att 
det alla skolagöra, bekymrar sig blott 
fåtalet om att utföra. Ungefär så 
föllo våra tankar i välvilligt tanke
utbyte bland vänner i dalen. 

Men nu till nordanland,eller hvar
för icke Norrland, norrlänningarnes 
land i vester och norr. Genom bör
diga trakter föras vi allt längre mot 
norden till dess gränsen af drottning 
Victorias domän i vester är nådd, 
och vårt första uppehåll göres i den 
ej långt ifrån gcäasen belägna sta
den Winnipeg, porten till vestra 
Canada. Här hölls missionsmöte, 
hvarefter min första söndag använ
des i Rat Portage, Ont., en stad be
lägen 133 mil® öster om Winnipeg. 
Äfven l&i8 h^ft&foltelionsmöte, så att 
pastor Uddén från Winnipeg var 
med här sås*öm pastor Helander från 
Rat Portage närvarit i Winnlpeg'fö-
regående • vecka. Dessa båda fält 
Ifcpo mycket viktiga, ty genom dem 
flytta de nybyggare, som komma 
$£jStn Sverige eller norra Minnesotas 
dch Michigans grufdistrikt. . Begge 
pastorerna stodo i begrepp att resig
nera, och är det nu skedt. De vikti
ga. fälten ligga vakan ta. Pastor A. 

Rydén från Buffalo, Minn., före
står tillfälligt för en månad Rat Por
tage med omliggande platser, och 
pastor Uddén qvarstår på sitt fält 
tills efterträdaren kommer. Pastor 
I» A. Mattson i Bloomington, 111., är 
kallad till pastor-Uddéns efterträ
dde, och Srtiet ät't hoppas, att han 
ä# tager kaIJelsen,och att pastor Ud
dén, som sagdt, till dess må fortsät
ta sitt arbete i Winnipeg. Vi behöf-
va pastor Uddén fortfarande på fäl
tet, och det skulle glädja oss och sä
kerligen lända Canada missionen till 
gagn, om han läte beveka sig att 
qvarstå i missionens tjenst. 

I Rat Portage äro svenskar bosat
ta dels i staden, dels vid guldgruf-
vån Sultana på en ö i Lake of the 
Woods; dels ock vid Normana såg
verk. Sjövägen förefinnes förbin
delse med Tower, Minn., från och 
till hvilken plats svenskar ofta fär
das. 72 mil vesterut, något mer än 
halfvägs till Winnipeg, ligger en ko
loni af svenskar vid stationen White-
mouth. De hq/va nu sam manslutit 
sig till en luthersk församling. 32 
mil längre vesterut. d.ä. 29 mil öster 
om Winnipeg, ligger Tyndalls lilla 
svenska koloni. Här organiserades 
eri församling, som likaså begärt att 
fä ingå i Minnesota-konferensens och 
Augustana-syn atlens gemenskap. 
Tyndall bör stå under Winnipeg pre-
stens vård och Whitemouth utgöra 
pastorat tillsammans med Rat Por 
tage. 

Den andra söndagen tillbragtes i 
kolonien Scandinavia, som ligger un
gefär 150 mil vester om Winnipeg. 
Kolonien liger 20 mil ut på landet 
fciin stationen Minnedosa. Här är 
en stor koloni med storslagna namn 
på rotar: Sverige Norge och Dan
mark. 

-På söndagen hölls två gudstjän
ster i svenska kyrkan i Norge, hvars 
fri-lutherska kyrka synes hafva blif
vit de svenska baptisternas stamhåll 
i kolonien. På tisdagsqvällen pre
dikades i Minnedosa. Här äro sju 
sUa,ndin£yiskfc familjer bosatta, och 
4 mil utom staden sex svenska fa
miljer. En församling bör organi
seras här, när prest anstälies i Scan
dinavia. Pastor N. Ohslund i Tow-

: er, Minn., innehar kallelse till den-
_ toa församling. 

Tredje söndageii besöktes Nya 
j Stockholm och Perceval, två försam • 

Ungar, belägna pa~ett afstånd af om-
kriug 270 mil från" Winnipeg. Dessa 
platser ligga 20 mil från hvarandra 
ooh Nya Stockholm 20 mil från sta
tionen Whitewood, der några sven
skar också bo. Perceval är en an-
paltsstation utmed samma bana, 7 
toil vester om Whitewood. Kateket 

Olson har synbarligen nedlagt ett 
godt arbete - på detta fält» 45 rn.il 
österut ligger Fleming kolonien, der 
undertecknad också hade glädjen 
närvara vid stiftandet af en svensk 
luthersk församling, till hvilken de 
fiesta landsmännen anslöto sig. 

Fjerde söndagen användes i Win
nipeg hös pastor Uddén och Zions-
fötsamlingen. Vi omringade der 
åter Herreus bord och voro tillsam
mans i fröjd och gamman omkring 
Guds ord och sakrament. På denna 
plats firades under veckan en ko
nung Oscars jubelfest. Landsmän
nen sakna ej patriotism, af dat gam
la slaget här uppe, fast de bygga 
och bo under engelska kronan. En 
smakfull dekoration hade af välvilli
ga och skickliga hätidef gjorts. Ko
nung Oscars porträtt tronade i fon
den omgifvet af engelska och sven
ska fanor. Pastor Ud.dtSu.höll ett 
ypperligt tal, så ock hr Flemming, 
ungdomsföreningen gaf åtskilliga 
prestationer och hr Forsberg, tid
ningen "Canadas" redaktör, lät oss 
höra några sånger på svenskt språk, 
med fosterländskt innehåll och med 
vacker, väldig röst. Orden. genlju
da än: "Jag vill lefva och dö uti nor
den." 

584 mil vester om vår vestligaste 
station, Perceval, och mellan ett och 
två hundra mil norr ligga strödda 
svenska nybyggen i provinsen Al
berta. Våra landsmäns antal der 
uppgå till mellan ett och två tusen. 
Hit böra vi med det snaraste sän
da en missionsarbetare. Hvem vill 
säga: Här är jag, sänd mig: Det 
blef mig i alla fäll icke möjligt att 
utsträcka min färd till denna aflägs 
na landsända. 

Kort och på sak har jag sökt skil
dra missionsstationernas läge på det 
att missionens vänner måtte inse de 
säregna omständigheterna på detta 
fält. Afstånden äro så stora att in
gen sammanslagning kan ske, utan 
fyra pastorat böra understödjas, och 
dessutom missionsstation grundas i 
Alberta. Det är lika långt mellan 
pastoraten Winnipeg och Rat Por
tage som mellan Minneapolis och 
Alexandria. Afståndet mellan Win
nipeg och Scandinavia är som mel
lan Minneapolis och West Superior, 
minus 22 mil. Emellan Winnipeg 
och Nya Stockholm är det lika långt 
som mellan Minneapolis och Fargo, 
plus 18 mil. Afståndet mellan Scan
dinavia ool»r Nya Stockbolin är lika 
med afståÄdtet meltäH ^Minneapolis 
och Gran3 Forks; jernvägen går 
nemligeu frän två håll kilformigt ut 
från Portage la Prairie,så att samma 
vägstycke får faras två gånger på 
olika ]ernvägar. Af dessa jemförel-
ser framgår tydligt de oerhörda af
stånden mellan de olika pfatserna i 
Canada oph den deraf följande nöd
vändigheten att understödja de sär
skilda fälten oberoende af hvaran
dra. Kommer härtill att våra lauds-
män just hålla på att komma in till 
detta område mestadels direkt från 
Sverige och äroi små omständigheter 
i nybyggarelifvets kamp och strid, 
så är det än tydligare, att Minne
sota-konferensen bör med kärlekens 
uppoffring fortfarande och betyd
ligt understödja denna afiägsna del 
af vårt stora, behöfvande men säker
ligen tacksamma missionsfält. 

Det tilltalade mig särskild t att öf-
verallt finna ett förnöjsamhetens 
drag hvilande öfver dessa norrlän
ningar och öfriga landsmän i nor
danland, Ingen klagan öfver hårda 
tider eller felslagna förhoppningar 
nådde mig. Trefna, fria hem, väl
villiga och tacksamma menniskor, 
som gerna delade sitt hem med den 
långväga resenären, mötte mig alle
städes. Mina respengar betalade de 
ock så välvilligt, att jag redan en
ligt närslutna räkning kunnat öf-
verlemna $12.25 till missionskas
sören. 

Winnepeg, $10; Rat Portage, 
$12.05 (deraf $5.50 i församlingen, 
$3.40 i Sultana-roten och $3.15 i 
Whitemonth-kolonien); Nya Stock
holm, $6.40 (deraf $2.00 i White-
wood-roten); Perceval, $2.25; Fle
ming, $1,25; Scandinavia, $1.30; 
Summa, $33.12; reseutgifterna, $21; 
behållning för missionen, $12.25. 

För det välvilliga bemötandet alle
städes tackar jag hjertligt utan att 
särskild t nämna eller glömma någon. 
— Det är alltid godt att mötas vid 
nådastolen och vid nådabordet ; sär. 
skildt minnesrika äro för mig stun
derna tillsammans med landsmän
nen i de nybildade församlingarne. 
Det är eu syn så-sällspordt skön, att 
se laudsmännen i främmande land 
sammansluta sig omkring fädernas 
lära, bekännande och uppoffrande 
för fädernas tro för att till eget och 
efterkommandenas bästa bevara det 
heliga och ovanskliga arf, som åt 
helgonen förvaradt är. Gud helge 
oss ock genom ord och sakrament, 
att vi alla måtte vara rätta luthera
ner och dermed sanna kristna! 

Pastor S. Uddén är värd allt er
kännande för det grundläggande 
arbete han nedlagdt flerstädes i vår 
kyrkliga verksamhet i Canada. Så 
väl han än behöfves på fältet, såsom 
den der är mest hemmastadd, är han 
dock bestämd i sin önskan att efter 
14 års tjenstgöring på hemmissio
nens fält få utbyta sitt verksamhets
område mot något landtpastorat in
om konferensen. Pastor Uddén är 
trogen och nitisk i arbetet och en 
församling finner säkerligen i honom 
en trogen och snäll skaffare, 

Hela Canada-området är nu vakant 
så långt vår missionsverksamhet 

sträcker sig.. Kateket Olson uppe
håller ensam arbetet i det nordöstli
gaste hörnet. Tvenne pastorer in-
nehafva kallelse och en tredje kallas 
i dagarne, men det är ännu ovisst, 
huru det blir. Missionskomitén 
skulle vara tacksam, om åtskilliga 
pastorer ville erbjuda sig att göra 
hvar sin missionstur till Canada. 
Till dess att Herren får beveka de 
män, han vill hafva på fältet, kan 
missionskommitén ej mer ftn försam
lingarne derstädes — bida, bedja 
och hoppas. 

Herrens råd är underligt, och går 
det härligen igenom (Es. 28: 29). 

Missiontkomiténs »ekr^ 

Från Norra Minn. Valley-
distriktet. 

Norra Minn. Valley-distriktet höll 
missionsmöte den 11—14 okt. i West 
och East Union samt Carver, Jordan 
och Brush Prairie, Minn. 

Mötet tog sin början i West Union 
kl. 7 e. m. den 11, då pastor H. O. 
Hemming predikade öfver 1 Petri 4: 
1—5. Hans tankar rörde sig om
kring ämnet: uDå Kristus har lidit 
för menniskan, bör hon väpna sig 
med Kristi ande för att afstå från 
synd, ty hvar och en har länge nog 
följt den gamla menniskans vilja. De 
som fortfarande synda på Guds nåd 
skola få en svår räkenskapsdag." 

Följande dag firades högmesso-
gudstjenst. Pastorerna A. E. Erick-
son och H. P. Quist voro liturger 
och pastor M.% Sandell predikade. 
Han hade till text 2 Krön. 20: 12 
och följande är ett utdrag af predi
kan: 

Aposteln säger: "Om jag skall be
römma mig, så vill jag berömma mig 
af det, som hör till min svaghet." 
Och på ett annat ställe säger han: 
"När jag svag är, så är jag stark." 

Vi hafva en stor skara af fiender, 
som vilja föra oss till fffrtappelse; 
vilja tillintetgöra Guds rike i oss 
och i hela verlden. Dessa fiender äro 
starka och många, så att det behöfs 
stor kraft och visdom att öfvervinna 
dem. När Josafat fick höra att 
Ammons barn och de från Seirs berg 
en stor skara, kom emot honom, lät 
han utropa en fasta i hela Juda. Han 
trädde då sjelf midt ibland folket uti 
Herrens hus och talade till Gud och 
sade: "Herre, våra fäders Gud'' q. 
s. v. versarne 6—12. Men han var 
ärlig och bekände hur det var. "I 
oss är ingen makt. Vi äro maktlösa 
och rådlösa; vill du,' Herre Gud, 
hjelpa oss, så öro vi hulpna." Han 
erkände att fienden var Israel öfver-
mäktig. Han förtviflade helt på 
egen hjelp, ty han säger: I oss är 
ingen makt emot dem. 

Vi hafva en stor fiendeskara, som 
är mäktig emot oss. Aposteln talar 
om den och säger, att vi hafva strid 
med furstar och väldiga. Vi äro om
ringade af fiender och ha en fiende 
inom oss i vårt eget kött. Den fi-
endtliga skarah, som står oss emot 
är trefaldig: djefvulen, verlden och 
vårt eget kött. 

Det finns en stor skara af onda an
dar under himmelen, ty med djefvu
len blef en stor skara utkastad. 
Djefvulen har intet annat i sinnet 
än att söka förderfva menniskor na. 
Han förledde våra första föräldrar^ 
så att de föllo i synd, och sedan dess 
har han ej haft någon vapenhvila 
eller ro. Han är allestädes och går 
omkring såsom ett rytande lejon och 
söker uppsluka alla. Han har makt 
i vädret och kan göra skada på land 
och haf. När han fick makt öfver 
Job, s& for han illa med honom på 
alla områden, så att Job till sist för
bannade sin födelsedag. 

Verlden är djefvulens trogna tje-
narinna. Derför försöker djefvulen 
att få den ene att förföra den andre. 
Han söker 1 hemmen att förderfva 
den ene med den andre. De äldre 
syskonen söker djefvulen förföra för 
att få dem att förföra de andra sy
skonen. Om föräldrarne äro troen
de, så söker djefvulen dess mer att 
få de äldre barnen att förleda de öf
riga af familjen. Han förför många 
genom verldens förargliga lif och 
förföriska exempel, och tidsandens 
Ström sopar många ned i afgrunden. 

-Aposteln talar om strid mellan 
anden och köttet och utropar: "Jag 
arma menniska, hvem skall frälsa 
mig från denna dödens kropp?" När 
en kristen lär känna faran finner 
han, att han har i sitt eget bröst en 
fiende, som aldrig ger någon vapen
hvila. Han skall finna att han har 
en fiende, som gör honom trög till 
det goda och benägen till det onda. 
Det blir så svår strid mellan det on
da och det goda, att#man nästan 
förtviflar. Hvad skall man göra att 
öfvervinna dessa fiender? Finn9 det 
kraft nog att öfvervinna denna stora 
hop af fiender? Ja, men icke i oss. 
Derför må man icke förtvifla. Det 
är dock nödvändigt att lära känna 
fiendens styrka såväl som vår egen. 

Om vi rätt lära känna vår makt, 
så skola vi gom Josafat förtvifla på, 
vår egen kraft. Om du, min vän, ej 
lär känna din vanmakt, så finner du 
ej att din salighet och ditt barna-
skap har ett svårt prof att utstå. 

Menniskan vill ej gerna erkänna 
sin vanmakt, utan vill gerna något 
hjelpa sig sjelf till salighet. Det har 
blifvit så inrotadt i menniskan allt 
sedan syndafallets dag att något va
ra, att hon vill ej gerna bli till in
tet. Det är endast den Helige An
de, som kan lära oss denna sanning. 
Men endast denna erfarenhet kan 
leda oss till Kristus. När man i la

gen får se Guds rättfärdighet ooh 
helighet och » v&r syndfullhet ooh 
orättfärdlgfiet, då lär man något in
se sin svåra belägenhet och ser sig 
vara en brottsling.. Gu4 helig; jag 
syndig. Men icke är man frälst ge
nom det att mau ser sin egen nöd. 
Satan söker då förleda menniskan 
att med eget arbete bli bättre, men 
om ordet får lysa in i själen, så ser 
menniskan aUtiaer, att det står illa 
till. Ser man'--* då rätt på detta, så 
leder ordet J%te&niskah att se upp 
till Frälsare!!'. ^ 

Tror du, ajt.p äu är en syndare och 
vanmäktig att hjelpa dig sjelf, s& se 
på Jesus, tylftos. Jesus finnes hjelp 
till frälsning^pc^ salighet. Men äf
ven med afs^n^e på vår verksam
het finns ej oss makt och visdom 
att verka Gi^s i yerk. Men ser man 
upp till Her^n^kali man inom för
samlingen vami vakande och iklädd 
Kristi krafts $fen är man ej vaken 
inför Guds *wå&,; så blir man snart 
vanmäktig inTör- fienden. Såväl bi
beln som historien visa, att så snärt 
församlingen Thar börjat tycka sig 
något vara har hon varit vanmäktig 
mot fienden. Deremot när försam
lingen vandrat i ödmjukhet inför 
Gud och med allvar siökt hans hjelp, 
så har hon kunnat motstå fiendens 
anfall och tidsandans inflytande. De 
ord, som Herren genom Johannes lå
ter skrifva till, församlingarnes lära
re i Asien, visa, att endast två voro 
uppriktiga inför Gud. Den lärare 
som tror sig vara rik, hafva nog o. 
s. v. får ett strängt tilltal af Her
ren. Till löräireu i Filadelfia säger 
Herren: "Du har ringa makt, och 
du har hållit mitt ord och icke för
nekat mitt namn...... Emedan du 
bevarat mitt tålamods 0rd, så skall 
ock jag bevara dig" o. s. v. Denne 
lefde i en sann. och innerlig gemen
skap med Herren. Han kände sin 
vanmakt i striden och låg i bön in
för Herren ODQ nåd och kraft att 
kunna strida éijnot det onda. 

Må aldrig d$n stund komma, då vt 
som synod börja känna oss starka, 
hafva nog, behöfva intet lära, behöf-
va ingen hjelp,;; ty då-skall det onda 
snart taga öfver hand och endast 
skenet af gudä&tighet blifva qvär. 
Så äfven med't3en enskilde. Det Sr 
nödvändigt attjEwlla sig f ödmjuk
het och andeas'fattigdom om vi sko
la blifva bevarade i striden. Öm ej 
Herren hjelpejr |ro alia finanssystem 
och alla väji.uttänkta, planer fåfänga 
och vi gå under både med afseenda 
på vår yttre-, -ställning i samhället 
och på det andliga området; men får 
Herren hjelpa och hålla oss i ödmjuk
het, så blir det väl med allt. Såsom 
Herren sade till Martha: "Sade jag 
dig icke, att ?om du trodde, skulle 
skulle du få se Guds 'härlighet?" så 
beror segern änpu på vår tillförsigt 
till Herren 

Angående Josafftt står det-att han 
fick svar. Herren lät sin ande falla 
på en af den présterliga slägten, 
som sade: Så säger Herren till eder: 
"Frukten icke och rädens icke för 
denna stora hopen; ty striden är icke 
eder, utan Guds." Men Israel be-
höfde ej strida, ty Herren vände den 
ene fienden emot den andre, så att 
fienderna nedhöggo hvarandra. Icke 
ea af Israel fölL . , <..v.-,. 

Den. som erfarit, att Herren hör 
bön och besvarar den, har ock erfa
rit, att fienden blifvit »slagen, men 
man får då äfven erfara att hjelpen 
kommer ifrån Herren. Men får man 
erfara Herrens hjelp, så räcker den 
tilL Derför låtom oss ödmjukt an
ropa honom om hjelp och bekänna 
vår vanmakt, då skall seger vinnas 
bland oss och i bala verlden t 

Klockan 2 e. m. samlades man åter 
i kyrkan för att samtala öfver Matt. 
13: 1—&. Pastor C. J. Edman inled
de diskussionen. Efter att hafva 
läst texten och Jesu egen förklaring 
öfver densamma, anmärkte talaren 
att detta bibelställe ej blifvit valt 
till samtalsämne blott för att få till
fälle att diskuter# eller för att mot
arbeta villfarelse utan för vår ge
mensamma uppbyggelse. Men om 
detta Guds ord Skulle påpeka villfa
relse hos någon äff oss så låtom oss 
öfvergifva det orätta. Han påpeka
de bland annat äf$én följande: Lik
nelsen är stälr till sådana som 
hafva ordet oqii 'Guds stiftelser. 
Ibland oss utsi^ såningsmannen i 
rikt mått ordetfh ädla säd; Ordet 
angår derför oaftoch det är ett vig-
tigt ord och;r böi* noga beaktas, då 
här talas om fyra slags åker och 
blott en af ^delSa fyra bar frukt. 
Fastän mennifekafi är förderfvad och 
bortvänd fråii( drud så märkes dock 
hvar - den andliga såningsmannen 
går fram. Vi vilja då följa den and
liga såningsmannen och lära något 
om honom. Han sår rikligt, ja slö
sande öfver hela åhörareskaran, så 
att gamla och unga, män och qvin-
nor, alla få sin del. Detta måste 
han göra, ty det onda och goda hjer-
tat äro så nära hvarandra att han 
kan ej skilja dem åt. Gud räknar 
dem som bära det kristna namnet 
och ordets hörai$> såsom sin åker. 
Men han sår äfven i hednaverlden, 
dock ej så rikligen som ibland oss. 
Att det blir missväxt beror ej på 
sådden eller såningsmaunen utan på 
menniskan. 

Det som föll vid vägen upplocka
des af foglar. Den onde bortplockar 
ordet ur hject^V då allehanda tan
kar få fritt reg^erjy och genomström
ma hjertat. ^ä^, ordet föll på det 
obrutna hjertat,| -så gick det strax 
upp. Somliga); åhörare äro blödiga 
fälla lätt tårar éfch glädjas lätt, de 

tro det de sist hörde; men då intet 
fått uppmjuka hjertat, B& affalla de 
när frestelsen påkommer. De likna 
Lättböjd, som var så villig att lem-
na. staden Förderf, men i misströ
stans dy blef han lika villig att vän
da om. Rikedom är en annan fara 
för ordets utsäde; ty fastän rikedo
men ej ens kan gifva jordisk lycka, 
utan till och med millionärer begå 
sjelfmord, så får den dock hos mån
ga hindra ordet från att bära frukt. 
Det är ej Herrens skuld att ordet ej 
bär frukt utan vår egen. 

När ordet faller i den goda jorden, 
det är i ett troget och ödmjukt hjer-
ta, så kan ingen makt förhindra det 
från att bära frukt. Herren gifver 
sådana förhållanden,som gynna väx
ten, så att det bär frukt, om än olika. 

Pastor H. O. Hemming påpekade 
den rikliga sådden och den rika skörd 
man kunde ha orsak att vänta. Pa 
stor J. G. Kallberg talade om huru 
outtröttlig Herren är med sitt så-
ningsarbete. Han fortsätter med 
många under hela deras lefnadsdag 
utan att de låta ordet rätt intränga 
i hjertat. Vi alla som fått erfara 
kraften af ordets utsäde, kunna in
tyga att ordet föll länge, som det 
syntes, fruktlöst på hjertat innan 
något Guds ord var tungt nog att 
krossa det hårda hjertat. Derför 
är såningsarbetet ett arbete på för
hoppning. Det är dock vigtigt att 
nu höra ordet och att nu gömma det 
sä att man får erfara dess kraft till 
bättring och salighet. Det blir för
skräckligt, om man haft tillfälle att 
läsa, höra och betrakta ordet och 
motstått dess kraft, så att man i 
evighet får bära följderna af sitt nå
deförakt. Derför böra vi noga se 
till, att vi akta på ordet, så att det 
måtte få bära frukt. (Forts.) 

Hvad fnlbet Mer tt 
Mrs. Chas. Kings erfarenhet. 

En qvinnas kropp innehåller den 
mest ömtåliga mekanism,och likväl låta 
de flesta qvinnor den komma i oord
ning, pom om det vore af ingen bety-

tydelse, deras 
rygg värker och 
det bultar och 
bränner i huf-
vudet; de ha 
plågor som flyt
ta sig hit ooh 
fin dit; de kän
na sig till ytter
lighet utmatta
de, bry sig om 
ingenting och 
vilja blott vara 
i fred, äro retli-
g&,' lätt upprör
da, nervösa, lida 
af sömnlöshet 
och nedslaget 

lynne, ooh likväl göra de intet för att 
få hjelp. Alla dessa symptomer visa, 
att de plågas af underlifslidande. 

Lydia E. Pinkhams Vegetable Com
pound befriar dem från alla dessa be
svärligheter. t 

Mrs Chas. King, 1815 Rosewood st., 
Philadelphia, Pa., sflger: 

'Jag hade nedtyngande känslor, 
ryggvärk, en brännande känsla i ma
gen, frossbrytningar, hufvudvärk och 
hade alltid svarta fläckar framför ögo
nen. Jag hade ibland fyra och fem 
svimningsanfall om dagen. Jag för
sökte flera doktorer och mycken pa
tentmedicin. Jag började taga Lydia 
E. Pinkhams Vegetable Compound, 
och aldrig har något hjelpt mig så, 
som det gjorde. Jag kan sanningsen
ligt säga, att det kurerade mig." 

håmn Mulna! i Association 
iGalesburg, Illinois. 

Denna förening liar nu varit i verksam 
het 12 års tid, och bar visat sig vara sia 
uppgift trogen, nemligen uppehållandet 
af en billig och pdlitlig llfförsäkiinsaffär. 
Den har redan betalt öfver $800,000 till 
aäidna medlemmars efterlemnade, och 
dessutom åsidosatt en grandfond, som na 
öfverstiger $80,000, insattl "United States 
Bonds". Och emedan den redan har ett 
medlemsantal öfverstlgande 10,000 skan
dinaver, hvaribland finnes många fram
stående affärsmän, så synes det som om 
skandlnavernal detta land skulle finna lu> 
tresse uti att göra sig noggrant bekanta 
med föreningens plan och atfärssätt förrän 
de taga lifförs&krlngar l andra föreningar 
eller bolag. För vidare upplysning om 
medlemskap m. m., hän vände man sig till 
lokalagenten på platsen, om sådan finnes, 
eller till föreningens generalagent för sta
ten Minnesota. 

C. A. WAHLQUIST. 
Look Box 354. Drx,OTfH. Miss. 

Enoch Karlson, Lokal-agent. . 
1880 Crystal Lake Ave., Minneapolis. Minn 

Bråck 
koreradt l hemmet. 
Bok fås fritt. Adresf 
Dr. W. S. Rice, Box !&, 
Smlthvllle, Jefferson 
co., New York. 

k,**##- y v <• ; v;/ 

CAFE 

DINING CAR 

LINE. 

Electric Lighted. 

Agenter önskas •tt Ailja 
en ny bok 

bkrlfven af verldens btlst kända qvlnna. 
700 sidor. 100 illustrationer. 

På engelska, svenska eller norska. 
.... Lät;tsaid till en hvar. 

Liberala vllkor. Agent-utstyrsel fritt. 
Frakten betala vi. Skrlf med samma. 

JOHN C. WINSTON & CO., - CHICAGO, ILL. 
Största utglfvare af skandinaviska 

böcker 1 Amerika. 

ÖNSKAS. 
te 00 eller mera i stadig, daglig för-

tjenst garanteras enhvar, som 
biifver vår agent och sAljor våra nya 
patriotiska eller religiösa tailor. Ingen 
risk. O. & S. 5Hberman, 

Dep, M 3, St. JPaul, Minn, 

sanda vi vll 
kor och u 
lysningar 
alla, som vilja 

sis: agenturen foi 
1 vftra al'mUnt om tyckta fabrikaten 

Lundiin's Enbärssirap, 
Enbärsdricka och Balsantlska Enbärs* 

briistkaramciler. Platsagenter tinskas QU 
verallt. Skrif genast. Om NI ej sjelf vitt 
blifva aRont.och ingen agent fm nes p.t plat-

sen, siV vänd Eder till en groceryman, ocii 
han skaffar Er af våra fabrikater. En flaska af 
Lundins Enbärssirup är nog till 5 gallons Enbärs* 
dricka, lika godt som det var i fosterlandet. Sänc 
25 cts. för i protaskar Cough Drops, portofritt 
eller 1 flaska Enbtirssirup. Adressera: Lundin .8 
Co., 2445, 3 i4jW. Kiinzle St., C'licr.go.tlS' 

•fl» wertr rigy 
aroand home. 4 

.•a t., c , »- - - »«- — - » - brand oew thiog. 
troubb Co mr.ko $13 a Write to 

"... U u." rji'iok, vi'ii '-vll! bo surprised at how easy It c*o be 
done. Send os your address any way. It will be for your lotvreat 
to tnratlfratg. Writ* Yptt potttWelj make 918 a 
*e«k uar. BOT AX XLFÖ. CO** Ilox H'V*Detroit»MUJk 

J.B.SE1EHBE16, 

isilsSi 

fetorsi-a octi Dasta urval at takodon 
för Herrar, Damer och Barn 1 denna del at 
staden. Hyarje par säljes under 
garanti. Arbeten p& beställning otfö» 
ras m«d särskild omsorg. 

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

Mlnne&DQLLS. - ~Mlnn« 

N. P. Dahlin, 
Svensk Bokbindare, 

utför allt arbete hörande till facket 
omsorgsfullt och billigt. 

202Q Washington ave., S*, . 
JUljtFEAPQLIS, - MIJfN. 

MINNEAPOLIS Off!CE& SCMsDQL 
FURNISHING CO 

MINHGAFULI5 MINN. 

CHuacja. Eoaiiiju» 
« 

Farmar och Farmland 
till salu bllHgt. 

"Vi hafva åtskilliga uppodlade far
mar, större och mindre, i ett gammalt 
skandinaviskt settlement i Grant co., 
Minnesota, belägna i närheten af jern-
vftgsstationer vid "Soo"-jernvftgen, 
hvilka vi sftlja för omkring tvåtredje
delar af sitt verkliga vSrde. Vi hafva 
fifven en farm på omkring 200 acre, 30 
mil från Minneapolis och St Paul och 
inom en mil från station vid tvenne 
jernvägar som anlöpa n&mda stöder. 
Denna farm lämpar sig särskildt för 
ladugårdsskötsel ooh mejerihandte-
ring. Dessutom hafva vi stora områ
den vildt farmland, mer och mindre 
beväxt med "hardwood"-skog, allt till 
ovanligt billiga priser och på förmån
liga vilkor. Endast en mindre kontant 
inbetalning fordras, resten lemnas på 
lång afbetalningstid mot låg ränta. 

För erhållande af närmare upplys
ningar hftnvände man sig till 

O. A.. SMITH LUMBEB CO., 
Minneapolis, Minn. 

Going to California? 
Phillips' Upholstered Tourist Cars 

are Best. 
150,000 pass* 

engers carried 
in 17 years and 
å l l  o f  t h e m  
pleased, is a 
Nattering testi
monial. Jeal
ous imitators 
have started ri
val lines, but 
they lack t&e 
facilities and 
experience of 

the Pioneers in the tourist car business. 
The Minneapolis & St Louis Railroad 

runs elegant upholstered tourist cars to 
California poiuts without change, leaving 
St. Paul 7:00 p. m.; Minneapolis 7:35 p. 
on. etery Thursday via Omaha, Denver 
and SaltLake—the Scenic Line. 

On November 2nd, and each sucoedlng 
Tuesday, we will run an ailditloual ear 
via Kansas City and Fort Worth—the 
Southern Route, bo altitudes and no 
•now. 

The time Is only FOUR DAYS via 
either route. In this age, time is aa im
portant factor in the selection of a line of 
travel. The Albert Lea Route being the 
quickest and best appointed, is most po
pular. 

Through sleeping car berths only 56.00. 
A gentlemanly Phillips' conductor and 
colored porter accompany the car to at
tend the wants of the passengers. 

Meals served in dining cars, or may be 
prepared on cooking ranges provided for 
the purpose in a separate compartment. 

Full information as to ticket rates, or 
berth reservations will be given by ad
dressing A. B. Cutts, General Passenger 
aad Tioket Agent, Minneapolis & fit. 
Louis Railroad, Minneapolis, Mian. ^ 

Send for decrlptlve matter. 

St, Paul Leading 

SJ 
.—HOUSES. 

Nicols & Dean. 
Established 186& ^ -

DG®!®!® 111 « • * • • é , w •. j. '4 • w- /,, '-4^1 
Wagon» <0 Carriage Maker*» 

. - • SSlackmiHh- & Horg&Shotr** -if! 
Supplies. . ,,-tj 

*0?, 5th & L 

Arthur 
Sternberg. 

Manufacturers and Jobbers in >v 
Mens Furnishing Goods, . 

Notions, Hosiery, Xacesj tflte 
B88, 880, 88» £. «th Streets • 

Noyes Bros. 1 

& Cutler, 
Oldest and Largest Dru Wintoasi 
in the Northwest. 

Fobbers 1b«—. ":*'L 
jP«ints. Oilt Glass, Chemicals Me, 

Oar. Sibley & 6th steels. 
I* 

Lindeke, Warner 
& Schurmeier., 
Wholesale dealers In. 

Dry Goods and NbtUmfc 
Oor. 4th A Sibley Streets. 

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

Housa In the Northwest. 
Vlll Use of Groceries and Importen of«». 

Norway Herring. 
Oer«.§r<t & Slblej Street* 

MOLINE ORGLARNE 
öro allmänt erkiinda 
att vara dt) bästa. n&-
väl 1 ton som varak
tighet. De kunna nn 
köpas billigt, hvarr 
för ni sn-rfc borde 
skrifva efter kata-
lojr och prislista. 

Vi sälja äfven ut-
milrkta GITARRER, 
samt ntgrifva Elemen-
Gltarr, hvaiiyenom 

helst kan lilra siar spela 
utan lilrare. Denna "Skola innehftller en 
större samling af Sveriges skönaste musik, 
sävai i andlig text som folkmelodier. Pris 
75 cents. Äfven fnllstHndig-Instruktionsbok 
för orgeUpelnlngr a 75 cents. f. . .. a 

Jc PETERSON & CO., 
MOLINE, ILL. 

tar-okola 

Landaökare, som verkligen mena "buai-
aeBs" komma nu ut i flockvis, och det land, 
Bom är beläget nära intill jernväg, eäljes 
fort. Hundratals af våra landsmän hafva 
skrif vit oss till, att de vilja komma denna 
månad, .och det bästa landet,. hlit ipke 
liggande länge till osåldt, 

Skrif efter vår nya "Vägvisare lör Lind. 
»iik»ro." Inneslut ett % cents frimärke, sa 
Fäucla vi också, fullständig sektionskarta, 
eom titvisar allt oupptnget land sauit in
sjöar, floder, byar och jern vägs stationer. 

Första klassens "hardwood"lftf-
gkog1 nära intill marknadsplatser, 
livarest skogen ensamt inbringar 
hvad landet kostar. 

Löfskog1 omvexlande med öppet 
land, småskog och höland intill 
vackra, fiskrika sjöar. 

Bästa och bördigaste Prairie-
laud i gamla settlement och nära 
jern vägar. 

Delvis uppodlade farmar till bil
ligt pris och på förmånliga köpe-
vilkor. 
'*'Northern Pacific" jer nvftgens 
land säljes på 5 eller lO års afbe
talningstid med endast 6 % ränta. 

Erfarna och pålitliga landagen
ter medfölja och visa landet fritt. 

Vid ankomsten till St. Paul, be
sök det äldsta, största ocli pålitli
gaste skandinaviska landkontor 1 
IN ordvestern. 

Landsökarebiljetter såljea till 
pris på vårt kontor. 

A.E.JOHNSON CO., 
* Land and Emigration Agents, 

195 E. Third St., St. Paul, Minn. 

ur v ii<XV Ai jjAWX, 

5 DAGAR, I. 
ÖFVER ATLANTEN PÅ 

TIMMAR, 
23 MINUTER. 

Éshnabbnnte resa niigoiiMiii gjorda 
mod den gamla, pAlitliga ^ 

CUNARDuw 
som varit i verksamhet 57 år, men aldrig för

lorat ett lif. 
De nya dubbelpropeUer ångarne 

LUCftNIt OCH CAlPåHIA, 
620 fot långa, 12,950 ton, 30,000 hästkrafter, 

BLAND 
De största, snabbaste o. mest eleganta i verlden. 
UMBRIA, ETRURIA, AURÅNIA, SERVtA, 

520 fot långa, 8,600 ton, 14,500 hästkrafter, 
samt andra flytande palats, utgörande ep 

oöfverträffad flotta. 
Från NEW YORK o. BOSTON hvarje LÖRDAG. 

Bästa Förbindelser och Snabbaste Resa. 

8 dagar, 5 timmar 
MELLAN AMERIKA OCH SVERIGE. 

OÖfverträfFade boqvHmligheter för andra klos? och tntllMa 
<l'iflLs1Umugei-are till billiga priser. 

F. Q. WHITING, Mgr.,Dearborn & Randolph,Chicago. 

Ågren ter I St. Paul: A. E. Johnson Oo. 

ELGIN UK 
&  t t j  Itat finnes lolce nigra bittre ur ftn 
, A0,r# El^tn ur att lfUpa. öm i»i köpet 
iBTiuT4ett oft vet ni uttnihnraeA tirivitmroitora AmerikanskakleW 

likhet kan frambringa* Alla vfira u* 
Elgin urverk äro fMreeddft 

AKTA DUEBER BOETTER.» 
vackert grnvfrr.vle, tjockt galdpläiö-
rade, varar eu lifetia, och Uro Rända 
öfvor hela v^rM«n R&Kcm de bönta 
af Amorikanskt fabrikat. Vi slludi detta dume- eller herre-ur pr eftprew C. O. I>. med under&Cknir.ggrttttifhet, 
till de Rom uppge full adress, öra 
ni Ur bolAten, betal agenten $Ö,BO ooh 
expreesafgiftenj om icke, SitersUna 
det pä v&v bekostnad 00)1 betal intet, 
Alla vÉtraur äroKUranterade. K)& pen* 

r gar atindna med ordren betala Yl ox* 
, pressatgifton och skänka tillika 
&A vacker urkedja fritt» 

KOIAIJ ÄlFG, <?0.f a& lWboi n Cfafeagt 1» 
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