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jjan. .af nästa månad afresa till New
'.York' för att flerstädes på bils ta siitt
-.placera $350,000 af statens skolfond. •
Ik l1^ v •Årsmöte. Retail Clerks' unions of
' Br
^America haller nästkommande juli mä(
iiad 8 ^* i årsmöte i St. Paul. Mötet
C fcj>.
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Söndagsskolfest, St. Paul Sun-

'day School Superintendents' union har
,i>36lutat att söndagseftermiddagen den
• >27 maj hä!laen fest-å stadens Audito
rium.
V Dödsfall. Domare W. Wilkin afled
sistlidne lördag i en ålder af 71 år. Den
hädangångna var en utaf stadens mera
framstående miin samt hade varit boiatt i Minnesota sedan 1854.
Valdornare och vid valet tjenstgö•rande skrif vare hafva af stadsfullmäk
tige blifvit tillerkända $21 för sitt ar
bete. Totalsumman belöper sig till
•11,865 — i sanning dyrt nog för det
r, Vunna resultatet.
Guvernör Nelson företog sistli
den vecka en inspektionsresa till Red
River-dalen för att taga i skärskådan
de det förlidet år derstädes veVkstälda
dräneringsarbetet. Sagda arbato kom
mer i år att fortsättas.
Skadeersättning. Swan Holmgren,
hvilkens lilla gosse blifvit öfverkörd
och dödad af en spårvagn, blef sistlid
na torsdag af jury tillerkänd $1,000 i
skadeersättning. H. hado lagsökt, spår
vägsbolaget för utfåendet af 55,000,men
fick blott en femtedel af det ftskade be
loppet.
Sverigeresande. Fruarne j. M.
Carlson cch P. N. Lindquist af reste i
förra veckan till fäderueslandet för
helsans vårdande. Måtte deras resa
blifva lika lyckosam cch målet med
/ensamma blifva vunnet, så att de med
Återvunnen helsa få återvända hem till
je- och vänkretsen.
.T öga välkomna gäster. En om
kring 150 man stark afdelning af Coxeyarmén finnes lägrad i South St. Paul.
Folket boende der i trakten känna sig
föga smickrade öfver besöket och skul
le ej illa upplaga om de objudna gli•terna skulle Unna för godt. att så
skyndsamt som möjligt fortsätta Bin'
färd.
Flyttning. Dr. Olof Sohlberg,
hvilken förut varit bosatt å Otsego
Btreet, har inköpt ett priiktigt residens
ft Sims street, ett litet stycke från Gu
staf Adolfskyrkan. Husnumret är 677.
Kontorslokalen blir fortfarande den
samma, nemligen öfver John Bodins
• apotek. Vi gratulera dr. Sohlbarg till
förmånen att med familj ha fått flytta
in i eget residens.

¥1

Ångerköpt. South St. Paul utfäBto sig år 1891 att för byggandet af en
bro öfver floden utställa stadsobligatio
ner till ett belopp af $75,000. Nu ha
emellertid stadsmyndigheterna vändt
Big till domstolen för att hindra det
bolag, som håller obligationerna ifråga
att försälja 1 desamma. Hela förslaget
om stadens skuldsättning skall nemli
gen hafva tillkommit på olaglig väg.

&

•Eldsvåda åstadkom sistlidno fredagsqväll ansenlig förlust i South Park 1
derigenora att "det derstädes förlagda
^JValerous Engine Works förstördes i
grund. Förlusten anslås till $40,000,
hvaraf fyra femtedelar botiickes genom
assui-ans. Fabriken torde komma att
»ned allra första åter uppbyggas, men
det är dock ovisst huruvida South Park
blir platsen. Bolagot anser sig nemli
gen behötva bättre skydd mot eldsvåda
ftn näinda förstad kan erbjuda.

Board of public works, hvilken i
dessa tider har ganska litet att syssla
med, säger sig ämna taga mått och
Steg för trottoarernas förbättring. Om
medlemmarne utaf board of public
works kunde afskedas och de allmänna
medel, 6om nu åtgå till löner för såväl
vederbörande sjelfve, Bom för biträde
na, istället användes till aflönandet af
gatuarbetare, så vore icke litet vunnet
derigenom. Stadsingeniören, biträdd
af ett par eller tre andra stadsembetsmän, kunde ganska lätt utan extra
kostnader sköta alla uppdrag, Bom fö
rekomma till behandling inför board
Of public works.
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Mördar ne tillf ångatagna. Föröfvarne af det den 2 dennes utförda
•jnordet ä William LindhofT sitta nti in
om läé och bom. De äro Charles Er{Biish och Otto Milhausen, tvenrie f. d.
;långarbetare. Förtjensten af deras tilllångatagande tillfaller hufvudsakligen
•detektiv McGuiggan. Erraish arreste
rades redan i måndags åtta dagar sedan och Milhausen blef tagen i mån-dags. Den senare omtalade helt oför
behållsamt huru rånet blef planlagdt.
Båda skjuta skulden för mordet på
h varandra. Efter detsammas föröfvan; de hade de begifvit sig till Red Rock,
• der de hållit sig dolda, tills Ermish på
grund af iråkad sjukdom blifvit tvin
gad att begifva sig till staden, och
hade de ämnat resa härifrån staden så
inart E. tillfrisknat.

; Besökande. Undor den sist tilländalupna veckan hafva följande resande
|p tillagt bosök på SKAFFARENS kontor:
sjpastor G. Rast från Red Wing, Minn.;
£vstuderanden P. E..Fredlund fr. St. Pe-jter, Minn.; pastor P. A. Enstam från
<
Knoxville, III.; pastor J. G. Hultkrans
jjf\ och hr Charles Okerström från Minneb
.apolis; studeranden Charles Johnson
"fr. G. A. College, St. Peter, Minn.;
\ . JSon. O. Wallmark fr. Chisago City,
Minn.; hr A. E. och R. W. Smedboi-g
t'
'IIV,'- 'rån Winstead, Minn.; hr T. O. Änder£
son från Atwater, Minn.; pastor J. O.
Cavallin från Clinton, Minn.; stud. V.
|f; E. Johnson från G. A. College, St. Pe
ll: .ter, Minn.; hr Gust. Rundgren från
White Bear Lake, Minn.; hrr August
Ni|: c .i;;-'5?ernqui8t och Horman Peterson från
Harwell, Minn. : hr Ole Hard fr. West
jpJ : Superior, Wis.; pastor Philip Thelander fr. Elgin. III.; pastor P. P. Heden^Btröm och hr S. A. Sundberg fr. Gothn,
Alinn.; pastor Theod. Kjollgren och
hr N. P. Rooth från Murine Mills,
Hinn.; studeranden J. A. Prim från
Minneapolis; pastor J. Lundquist och
hr Peter Sell frän Chisago City, Minn.;
fastor J. F. Scodoft fr. Center City,

Minn.
(5*

-Pastor A- Sundberg höll sistlidne
söndag högmessogudstjenst i Merriam
Park, hvartill ett 50:tal . landsmän in
funnit sig. "Såsom föriit meddelats har
påstör Sundberg Qpptagit kyrklig verk
samhet i nftmda förstad. ^
Hemskt fynd. tykot
. af en
gosse upptäcktes förliden BÖndtfg fly
tande i floden. Den omkomne igenkän
des dagen derpå vara gossen Harry
Hanson, son> för tvenne veckor sedan
omnämndes ha fallit i floden vid Min
neapolis och blifvit förd utför St. An
thony-fallen.
I förtviflan öfver de tryckt» ti
derna afhändö sig J. E. Moore sistlid
ne fredag lifvet. M. ansågs till för ett
par år sedan vira ganska förmögen,
men han gjorde stora förluster genom
inköpandet af stadsegendom, särskildt
vid Lake Elmo. Han var frimurare
samt efterlemnar lifförsäkring till cir
f
ka $50,000.
t.
Eldsvåda. Vid ett-tiden i går
morgse utbröt eld i huset nummer ' 637
Brewster ave., cch byggnaden, som
eges af John Berrisford, nedbrifcdo till
grunden. Huset beboddes för-tillfället
af familjerna John Carlson och John
McMahon cch båda dessa förlorade ge
nom branden sitt lösörebo. Den senares förlust betäckes till större delen
genom assurans, men Carlson, som ej
egde någon brandförsäkring, får vid
kännas en förlust på $500. Trenne
brandsoldater koramo under släcknings
arbetets utförande nära att bli begrafna under en fallande skorstenspipa.
Genom åskädarnes varningar lyckades
de deck undgå den hotande faran.

Indianland & Wonderland är
titeln pä en ytterst väl utförd beskrifning öfver Dakota, Montana och Wash
ington m. fl. stater och platser, som
tillsändts oss från Northern Pacific
jernvSgen. Boken bjuder på värdeful
la uppgifter . rörande jordbruk, grufdrift, skogsavverkning, jagt och fiske
m. m. Boken, som är illustrerad, har
icke mindre än 25 vackert utförda vyer
delvis kolorerade, jemte karta öfver
Northern Pacific jernvägen samt kar
tor öfver Montana och Yakima regio
nerna Ett exemplar af nämaa bok erhälles om man insänder 6 cents i fri
märken för postporto till Chas. S. Fee,
General Pass. & Ticket Agent, St.
Paul, Minn.
Utdrag ur protokollet fördt öf
ver förhandlingarne vid 22:dra
årsmötet af Svenska Bethesda
sjukhjelpsföreningen i St. Paul,
Minn., den 7 maj 1894.
Sjukhjelp har under året blifvit ut
betald till 24 medlemmar, begrafningshjelp till 2 och understöd (death banefit) till 2, utgörande tillsammans en
summa af $1,475.01.
Inkomsterna under året uppgingo till
$1,080.25. 8 nya medlemmar blefvo in
tagna i föreningen och 2 hafva under
åretaflidit.
Medlemsantalet vid årsmötet upp
gick till 160. För nästkommande år
invaldes f jljaude emb2tsmän:
Ordförande, Charles Wallblom; vice
ordförande^ Isaac Cedarbloom; sekre
terara, Louis Johnson; kassör, Ema
nuel Johnson.
Diréktörer: John Bodin, P. J. Edlund^»P. A. Lanberg, Salomon Quick,
P. Peterson och Andrew Skoog.
Läkare: Doktorerna E. M. Lundholm
och Olof Sohlb.u-g. Ravisorer: Cliarles
Nelson, Gustaf Johnson och A.. P. J.
Colberg.
Beslut fattades, att utaf föreningens
medel bidraga med $100 till bestridan
det af omkostnaderna för flyttning till
Union Comotery och reparation af den
grafvård, som är upprest på pastor J.
Auslunds graf. Pastor Auslund intres
serade sig i lifstiden varmt för förenin
gen och deltog med berömvärd ifvér i
arbatot under de första åren af dess
verksamhet; ban var den egentliga
grundläggaren af densamma och tjenstgjorde såsom dess förste president,
hvadan föreningens medlemmar på ofvannämda sätt ville bevisa don hädangångne vännen sin tacksamhetskänsla
och bevara hans minne i kär hågkomst.
Louis Johnson,
sekreterare.

OiÖOÄGEN

Säljes «ifverallt. Pris: Resolvent.H;6lntment, fOj; Soap, 25o. POTTBR DRUG AND
C HEM . C ORP .. Sole Props.. Boston.
Sättet att bota "hud-och blodsjukdomar,"
fritt.

SIDENTYGER.
Försäljning af rester efter
hälft fn-fe, : '
• Vi- hafva flera hundra yards af
olika längder af innevarande sä
songs bästa sidentyger, i mindre
och större bitar, en del itpra nog
för kläduingar, livilka erbjudas till
hälften af vanliga priser.

Vid köp af land tillskrlf eller besök
A. P. Croonquist & Co., 393 Sibley Street,
St. Paul, Minn.
Chas. B. Marelius, Svensk Apote
kare. Kecepter expedieras med största
omsorg. Svenska mediciner samt Dr. Pe
ters Knriko och Ole-Oid alltid på lager.
640 Bedford Street

KLÅDN1NGSTYGER
Serge, 36 tum bred, i smakfulla mönster, värdt 25c per IQn
yard, nedsattatill
lull
TAPETER.
Kökstapeter, i olika mönster, n
pr v rulle
2C
Parlor kombinationstapeter,
ytterst vackra, med 9 och 10
tuxps breda bårder, vanligt 15c
i.. lUC
spécielt pris per rulle
KAPPOR.
I kappor kunna yi erbjda er ett
ytterst smakfullt sortiment och
ovanligt låga priser. Barnkappor,
värda $1.50, nedsatta till....89c

Tvattbara Tyger.
Swise Muslin, livit bottten .
med kulörta figurer, värd 10c,
nedsatta till
^
Shantonft pongee, mörk el. : ljus bottoaj,lagets Cfverallt,-;.
vårt pris vidast
.

Vi hänvisa uppmärksamheten
pä St. Paul & Duluth jernvägens annons
å annan plats i tidningen. Af värde för
en livar.
Chas. Wallblom, likbesörjare» No.
400 Jackson street. Beställningar motta
gas under alla tider på dygnet
7J
Gebhard • Willrich, Advokat och
Notarius Publicus, praktiserar -i landets
alla domstolar. Globe Building, rum 77
E. H. Hobe, svensk och norsk vice
konsul, 204 East 7th street, St "Paul, ut
färdar fullmakter och inkasserar arfsmedel i Sverige. Svenska penningar säljas
efter lägsta kurs. Säljer sko»- och prairieland på lätta vilkor.
J. A. Jackson, Svensk Advokat. Kon
tor: Rum 13, Rogers Block, hörnet af Fifth
och Cedar Streets, St. Paul, Minn.
Alla sorters beställningar fr&n
landsorten på dry goods, kappor etc.
adresseras J. P. Carlson, 24 LE. 7th street,
St. Paul, Minn. Läs annonsen.
J. G. Thaung, Likbesörjare, 581 E.
7th street, Telefon 57.
Abel Swanson, som öppnat handä;
med målarefärger, oljor, tapeter och fön-i
sterglas i No. 853 Payue Ave., rekommen
derar sig till landsmännens välvilliga åtanka. Mr. Swanson är en af våra skickliga
ste målare och utför sina uppdrag med sär
skild noggranhet och tillika billigt. Han
har nu fått in ett vackert sortiment af ta
peter, som säljes till lägre priser än an
norstädes. Läs vidare annonsen.
Med nöje hänvisa vi våra läsares upp
märksamhet på Field, Mahler & Co's an
nons i dagens nummer.

är jiu i annalkande, öch vi hafva för nämda årstid intagit ett
ytterst smakfullt och välsorteradt lager af
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'Vi Kafva äfven ett välförsedt lager af importer^l^ . .
. och inhemska finare
^
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|ör. kostymer, vår-öfverrockar och benkläder, för dem, som
önska sina kläder gjorda efter beställning.
•Vår affär är en gammal och säker borgen för, att sä,väl
priser som qvalitéer äro i fullkomlig öfverensstämm else ined,
ia^f
Köparens önskningar.
' ,

CROONQUIST & PETERSON,

ST. PAUL, MINN.

231 E. 7th St.,

Ångbåtsbiljetter till och från Europa samt Vexlär
och Money Orders efter dagens lägsta noteringar/

:«T
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VANS'
ST. RAUL.>

Rikhaltigt, nyinkommet lager af Klädningstyger, Svarta
Tyger, Sidentyger samt Kappor m. m. m. m.

SK APPAaBN,.May 14, 1894.

Svarta och Nyvyblå helylle Damekappor till
_. tÄ
$2 50
Svarta helylle worsted Damekappor till.;™
$5.00
Navyblå och Tan helylle Damekappor till
$7.50
Capes, i moderna färger, från
........$2.00 till $10.00
Barnkappor, i rikhaltigt sortimentj jfrjin.
$2.00 till $4.50
Darae-regnkappor, från
75o till $10 OO
Paraplyer, från
75c till $5.00 ,
Svarta Glace-liandskar, äkta svenska, extra längd,
5 knäppen, vanligt pris $1.25, nu endast..
75c pr parSateener, Linong, Piquéer samt Gingham i ytterst smakfull^
och moderna mönster och till ovanligt låga priser.

CODT

3

3

igg0 Butiken hålles öppen till kl. 9 på aftnarne.

i Idaho, har nu besökts, af åtskilliga dus
sin svenska farmare från de östra staterna,
och alla hafva de uttalat sin odelade förvå
ning, att deras uppmärksamhet icke förut
blifvit dragen till en så bördig daL

Åtskilliga tusen acres

hafva allaredan såldts på de tre exkursio
ner vi hittills haft, och detta endast till
svenskar.
;
. ,
Man behöfver jbj leta efter orsakerna till
denna
' f •

utomordentliga fram
gång.

Grasp

hälften vore sant

Oscar Nordquist önskar härmed af hvad vi säga, skulle dé vara nöjda. Då
underrätta alla sina många vänner och be

vt sedermera'visat dem öfver landet och de

med egna ögonJsett de förmåner, som der
finnas, säga de, nit om vi framhållit

^auauauniua»uuiuuiuaauiianaiauuiiiiiiiuuiuiuai^

Homestead,

Rekommendera sitt ytterst smak
fulla vårlager af:

Besök eller tillskrlf

A. 393
P. CroonquistStreet,
& Co.,
PAUL,

, :

:

—241 E . 7 t h S t —

ST. PAUL.

tfH

Klådnfngstyger, Sateener, Pongees, DiHriitiés, Piqueer, Gi ngham, Samt Regnkappor och paraplyer
m. m. m. m.
.... Våra priser och beskaffenheten af våra varor garanteras
Vi utbedja oss edert välvilliga besök. Frofver på tyger sundas på begäran.

4

YorK Street

MINN.

Colorado

nn&wawa

P E T E R S O N J RBOBPlllliT

Sibley

ST.
förmåner dubbelt s& mycket som vi
göra, så hade vi ej ändå sagt nog, och det
är derför att tvi äro så säkra på att vi
hafva det bästa, af hvad som nu utbjudes till laudköpare.
i

CRRLSDN

särskildt lämpligt för vexelbruk, till salu
billigt i Mille Lacs, Isanti, Morrison, Pine,
Carlton, Wadena, Becker och Otter Tail
Counties, Minnesota. Landet är beläget
utefter jernväg, liar rik tillgång på skog
och slätter, vid natursköna trakter, omvexlande med sjöar och vattendrag.
Tusentals acres att välja pä,
Basta tillfälle för den driftige arbetaren,
att tillförsäkra sig ett oberoende hemför
sig och sin familj.
Endast en liten kontant afbetalning, re
sten på ovanligt lätta vilkor.
Personer, som önska begagna sig af sin
förmånsrätt till
. .

The North-Western Limited to
tViio anrl Chicago via The Nortli-Western
?• ®
Line is the Finest Equipped
hold. it. Train out of Minneapolis and St. I våra cirkulär, beskrifvande landet haf
Paul. It has Pull-nan and Wujrner Private va vi försökt vara så konservativa som kunna genom oss erhålla bistånd och nö
Compartment and lti Section Sleepers and möjligt, och likväl hafva flera personer diga upplysningar.
Buffot-SmokiiyrLibrary Coaches and leaves
Minneapolis. Dally 7:.-{0 p. m.; St. Paul 8:10 sagt os?, före deras afresa, att om endast
Ångbåtsbiljetter tillhandahållas efter
p. m.; arriving Milwaukee 7:50a. m; Chicago
lägsta kurs.
0:30 a. m.

kanta om, att han numera är anstäld hos
Charles F. Knauft, No. 3^60 E. 7th street,
en af stadens äldsta och mest berömda
specerifinnor, hvarest han hoppas få besök'
af alla sina förra kunder; tillförsäkrande
dem en god vara till priser så låga som äe
lägsta. Gören oss ett besök och. vi skola
till alla delar böilita oss om, att möta alla
edra anspråk.
,'j
v
;

Färdigsydda Kläder oohHerr-Ekiperingsartiklar.

TTi höra detta af våra kunder hvarje dag och påståen\f : det är fullkomlig^ sant — oberoende om ni gör sto
ra eller små uppköp. Ni kan vara fullkomligt öfvertygad om, att våra priser äro lägre än annorstädes.

ST. PAUL,

pagne

-

-

BVBBUS.

MXItflff.

är kändt för sitt helsosamma klimat, sina
oöfverträffadegnld- och silfver-grufvor och
äfveu för sina värdefulla och löftesrika

att köpa
Den stora, 113 mil länga s. k. Henry-kala
len som eger en den allra ypjersta vatten
rätt, skänker åt landet vi sälja omkring
den blomstrande staden

m. m. till

Las Animas

Under liäliteii af till-

ett ovanligt stort värde. Jordmånen är
den bördigaste, hvarje bevattning gör den
bördigare, läget ovanligt vackert och lämp
ligt, verldéns största jernväg nära, svensk
församling redau stiftad, vintrarne milda,
somravne behagliga med svala nätter, farmareu kan arbeta året rundt, afyttringsorter nära, ja, alltsammans är utmärkt. Ett
pris för land, permanent vattenrätt, den
växande grödan, diken, gärdesgårdar och
i vissa.fall äfven boningshus.

Vårt sortiment af möbler innefattar::
Förmaks-möbler, Sängkam mar-möblera
Matsalsmöbler, Bok-och Linneskåp,Chiffonierer, Soffor, Gungstolar, Fällsängar
m. m., m. m.
"
t
Vi hafva de berömda Panama Ranges*;
bästa kökskaminer i handeln. Vårt spe*
ciella pris är $13.50, och med reservoar*
$18.50; värda $30.50 och $40.
Vårt urval af Is-Skåp och Barnvagnar
år .mycket rikhaltigt.

Arkansas Dalen
är en af vesterns största och fruktbaraste
dalar och förvånar sina egr^a vänner gång
på gång genom sina rika resurser. Vi sä
ga blott:
^

Kom och sel
Fri resa för landköpare, som taga 80
acres, hälft pris för 40 acres, räknadt från
Chicago eller mellanliggande platser. Bil
lig resa för alla.

WFLLBUPl FlfflPflE S GflRPFT GWIffly,

Nästa exkursion lemnar Chicago
öfver Santa-Fe-banan, kl. 5 e. m. den 12
Juni. Skrif genast till oss och nämn den
na tidning. Fin pamflett, karta o. s'. v
fritt på begäran.

'400r-402 Jackson

st., ST. PAUL, MINN/

7. 301&-803 Wash. Ave. S., Swedish Irrigation & Celonization Co
i s Bum
öfveif Vanstrums säko* och Klädeshandel.
J. E. Norling, Manager,
B. 404 Chamber o£ Commerce,

TILLSKANDINAVIEN
med expressångaren Amerika från New
York den 20 maj. Biljetternaer hållas p&
liufvudkontoret.

Chicago* .

P.ft.

WashingtonBank
200 Wash. Ave. S.,
MINNEAPOLIS,
I
:
MINN.

916 Payne Avo.t St

187 E. 7th St., St. Paul, Minn»

BETHESDA HOSPITAL

(Mellan Sibley & Jackson Sts.,)
Det bästa ooh mest rikhaltiga
lager af

».

samt

•>&/; . Illinois.

Grisen i säcken.

I

rekommenderar sitt nyinkom- ;
na lager * af Klädnlngstygor,^:.*:^
Bomullsvufuader, Liuuevaror| 1 ; samt Eklpenngsartiklar m.m.|;
till mycket låga priser.
^

Öinnesota-kqpferensena sJukvftrdahsMlti

Köp icke grisen i säcken!
betala icke biljetten till eller
från Skandinavien förrän ni
hört hvad vi1 hafva ätt säga
Vårt första ord är alltid bättre
än andra agenters sista ord.
Vi sälja biljetter för alla en
gelska och tyska linier, lika
väl som för de två skandinavi
ska linierna —• Skandia och
Thihgvalla, till ofantligt bil
ligt pris.

Rr kunna sjuka försäkra stjr ®m den bästa
samt erhWla • ffoa ooh
B.karebehaudliiig
Skandi«aviska Emigrations-Bolaget,
A nä»Sln1ngar stillas till pastor O. A.HultVIGSEL. RINGAR krans!
Officiella General-Agenter för Vestern.
249 East Oth Streot. St.^ul, Minn.
k

samt artiklar passande till bröl-

HERR-EKIPERINGSARTIKLAR
nu inkommit i största sortiment och till ytterst låga priser Eio
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193$ E. 3rd St., St. Paul.
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ST. PAUL, MINN.

250 E?.^t 7th Street,

DET SVENSKA SNUSET
varder''" högt af alla. som i gamla landet beg-agnat snus, men nödgas med saknad liSe
undva «« detsamma. Undertecknad har undor tio hr varit snusfubri l«>r i Sverige och tor
de derför vara borilttlgad i sitt påstftendo ut,t kunna tillverka XICTA SVENSKT SNUS.
Begär af eder handlande '-LAGERLÖFS SNUS" eller "GÖTEBORGS SNUS" och ni
skall finna att det öfverträffar andra snussorter. Prof ver sändas fritt, till hvilken adress
som helst. Motorliftllande af fl sändes portofritt 1& pound snus.

LAGERLÖP SNUFF & TOBACCO FACTORY,

8

Motiagntpfirstlmniar för b^kore. 3 _
tisdagar och torsdngar, 4r—6 om söndagarna^

%
^

1894.

ra er penningir

Greal festa Lanä&Irription Co,

Om I önsken ett' litet fotografi

MAJ

&IXTH and WABASHA.

E. D. Horton Trunk Co., 400
Vi erbjuda fDljattde förmånen
408 Wabasha street, erbjuder ytterst billi 1. Utomordentligt fruktbart land, som
ga priser på koifertar. Se vidare aunonmed konstbevattning ger säkra skör
sen l dagens nummer.
dar.
En utomordentligt rik vattentillgång
Till salu. 28 acres bördigt land, pas 2. som
är det förnämsta vid val af land,
sande för trädgårdsodling, beläget en mil
som skall konstbevattnas.
utanför norra stadsgränsen. Säljes anJordbrukaren erhåller första året alit
tingeu odeladt eller fördeladt i stycken af
vatten kostnadsfritt.
En god marknad för alla produkter.
5 acre enligt köparens egen önskan, mot
Eet helsosanimnste klimat i verlden.
kontant eller på längre betalningsanstånd.
Goda konnrunikationtr. Union PaFör närmare underrättelser hänvände man
ciflc-jernviiKen går lAngs utefter vårt
sig till Theodore Sander, Rum 27 Fire &
land för 40 mil Ooh har under denna
Marine Bld'g, Cor. 8rd & Jackson streets,
sträcka 4 stationer af hvilka Idaho
Falls är en större stad, med skolor,
St. Paul, Minn.
kyrkor, banker, tidningar,hotelier,och
Plant
That The North-Western Line
allt hvad som tillhör ett väl ordnadt
in your offers the Best Train Service
samhälle.
Memory from Minneapolis and St. Paul
Vi gtfYa inga löften, som éj kunna häl
to Sioux City,Omaha. Kansas City,Duluth
las.
!
and Superior, and is the only line running
Pullman Sleepers to all these Cities, be
Priset på land är frän $18= till $25 pr.
Jernvägs biljetter till alla platser i sides atfording first-class day train service.
acre på utomordentligt lätta betalningsAmerika sill jus billigt hos Gus Broberg & Try this line also to Ashland.
Co., 170 E. 3rd St,, (Drake Block,) St- FastenTl,e ot,ly train affording- a full vllkor.
Nästa exkursion lemnar Tisdagen d.
+« tVio business day In Minneapolis and
Paul, Minn.
lO bills
Paul and still roachlnsrOhlcapo 29de Maj då biljetter kunna köpas vi 1
fact.
next
morning
in
advance
of
ail
alla
jeruvägsstatiouer till Idaho Falls och
Herrekiperlngsartiklar hosCroon- trains on other lines, is tho Atlantic &
A.
quist & Pel ers au Co. till ytterst billiga pri- Southern Express via The North-Western tillbaka för hälft pris.
It has Wagner Buffet Sleepers and
sér. Ad reason är den gamla viilkiiiula 231 Line.
Af resan från Omaha" sker^med Union
Free Reclining Chair Car and leaves Min
K. 7th street
neapolis. Dally Except Sunday, 5:45 p. m;St. Pacific Train No. 1, The Overland Flyer,
Paul 0:25 p. in; arriving Chicago 8:00 a. m,
som lemnar kl. 2.15 o. m. Detta bör
Croonquist & Peterson Co. är
•»
Akta norsk Fisklefvertran, di påpekas då biljetten köpes, så att den
rätta platsen att gft till för uppköp af vftrkltider. Besök denna vällduula firma, '281 rekte importerad från Lofoten, i pintfla- resande hinner till Omaha i tid för att gå
• ~
skor, a 75c per flaska. Emulsion af Fisk med detta tåg.
E. 7th St., innan köp uppgöres.
Glöm ej att taga qvitto af statfonsagenlefvertran (Emulsion of Cod Liver Oil,)
State Savings Bank, Germania Life
ten för hvad Ni beta'ar för biljetten. Då
Ins. Bld'g,corner 4th & Minnesota streets, kraftigare och mera välsmakande än van land köpes, öfverlemnas detta qvitto till
lig
vara,
säljes
till
$1
per
pint
flaska.
Bä
oss, och Ni blir krediter ad försumman,så
beviljar län mot god siikcrliet, pft fördel
sta sortens mediciner alltid på lager. Alla vida 80 acres köpas, och för hälften om 40
aktiga vilkor och utan nägon kommission.
ingående recepter expedieras med största acres köpas.
Skodon af alla slag till hälft pris uti omsorg. Stort urval af bråckband för alla
Illustrerad bok, beskrifvande konstbe
Elnxiuists' Skovaruhandel, 220 E. 7th str. åldrar finnes alltid på lager uti S. H.
vattning, karta öfver landet, intyg från
Kläder för alla åldrar hos Croon .REEVKS apotek, Seven Corners, St Paul, framstående farmare samt allanödiga upp
quist & Peterson Ca tUl de lägsta priser. Minn.
lysningar, sändes till hvar och. en pä begä
281 E. 7th street.
ran.
ENDAST
Skall du sunda pengar till Sverige,
Norge eller Danmark g& till Gus Bioberg
& Co., 176 E. 3rd St., St. Paul. Du fftr
97 WashingtojxSt., Chicago, 111,
inera för dollarn der iin hos tyägon annan.
Afdelningskobtor i Minneapolis:
förstoradt, så sänd dot pr.; pöst éllor be
sök Algot Anderson's Atelier, 225 East
7th street, St. Paul, Minn.
Färdigsydda kläder och lierreklperingsartiklar af alia slag till betydligt
pedsatta priser, hos J. 0. Elmquist, 850
E. rth street.
^
178 E. 3rd Str., (Dfako Block,) St.
Paul är rätta platsen att köpa billigaste
biljetter till Skandinavien. Gus Broberg
& Co. hafva der sitt liufvudqvarter.
John Thoorsell, likbesörjare, 817
E. 7th Street. Bostad: 531 Broadway.
H. C. Peterson, Svensk Advokat,
rum 518 Manhattan Block, St. Paul, Minn.
Dr. Fr. Tillier, Skandinavisk Liikaro,
ombesörjer Dr. Böckuiaus praktik untfef
dennes bortvaro i Europa, Kontor i a No.
236 E. 7th street.
*
Mist Kindlund, Svensk Barnmor
ska, No. 876 Payne Ave. hörnet af Wells
Street
Mrs. Albertiiia Öström, svegsk
Bariuu9rska^ 510 B nid ley street
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.Skonhet och Snygghet

Ga hand 1 band.
De itro grunden för belsa
' ootvlyckiv;Helsn,l följd af rent blod;
Ly.cka. 1 följd af ren hud.
Tusentals uyttijra niennlskor hafva fcamlcfvat
ett ledsamt 11f 1 följd af
ett tnissmt)dlirt lynno.
OUTIOUKA KE.SOLVEST .
Xr det största af alla liudrenande medel
Sftvtil som blo.drenare.
Till följd af sin esreaskap att verka pkporerna det ur ofelbart uti att hindra
Och lilka all slugs
Hud.- skalp-och blod sjukdomar, 1
•' •
I)ft de bästa Itikilro njisslyckats.
' : ""fHelt vegetabilisk, saker och behaglig
Särskildt lUmplig' för mödrar och barn, •
Emedan den verkar stilla men säkert:.
På huden och blodet såväl söni på
. •- - .
Lcfveru, njurarno och andra Inre delar» .
Auvihid under vinter- och vårtiden
' •'
Befordrar don en ren hud och rent blod,
Såväl som frisk helsa 1 öfrlgt.
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SKA^FARENé

ST. PAUL.
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JOHAN LAGERLÖF, Egare,

U. S. Block.» Sup^or St. & 19th Ave. W.,
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DULUTH, M1NN«
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