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Stockholm. K. F. V. M. h&rstlU 
dee har under oktober mfinad såsom 
g&fvor till byggnadsfonden fatt motta
ga 16,700 kr., hvarjerate & insamlings-
kort influtit 48 kr. 50 öre. 

öfveråriga döfstumma finnas i vårt 
land till ett antal af omkring 3,000. 

En isbrytare för hufvudstaden. Stads
fullmäktiges beredningsutskott har bc-
Blutat tillstyrka ett anslag till anskaf
fande af ett isbrytare far tyg af 1,000 
hästkrafter. 

Statsman död. Dan 2 d:s afled här
städes förra statsrådet Johan Christer 
Emil Richert ienålder åt n&got öfver 
72 år. 

Nordiska folkförsäkringsbolaget Union 
fir namnet på ett nytt lifförsäkringebo-
lag som nyligen konstituerades härstä-
des. Ändamålet är närmast att bereda 
lifförsäkring för menige man på beqvll-
ma betalningsvilkor. 

Telefonbrefbärarne på velociped. Se
dan de s. k. telefonbrefveb nu införts, 
har styrelsen för allmänna telefonbola
get beslutat, att befordrarne af dessa 
bref skola, i likhet med telegrambärar-
ne, använda bicykle som fortskaffnings-
model. 

Gustaf Adolfsföreningama. På grund 
af cirkuläret den 31 dec. 1894 har till 
k. ecklesiastikdepartementet detta är 
inkommit 5,601 kr. 34 öre kullektmedel 
till lika fördelning mellan Gustaf 
Adolfsföreningarna i Stockholm, Lund 
och Göteborg. 

Bortstulen tafla funnen. Fr&a konst
akademien hade bortstuiits ett större 
oljefärgsporträtt i knästycke, förestäl
lande öfverintendenten frih. Adel-
crantz. Taflan, som skurits ur ramen, 
har nu funnits gömd bakom några in
nanfönster i ett ofullbordad* rum i 
konstakademiens hus. 

Funnet lik. Ur Klara sjö, i närheten 
af Kungsbron, upptogs nyligen liket 
af én äldre qvinna. Den döda var ett 
försörjning6hjon från Grubbens gärde, 
•om sannolikt i den mörka höstqvällen 
tagit fel på vugen och genom olycks
händelse kommit i sjön. Hos den om
komna anträffades en snusdosa och ett 
matknyte. 

Ett dubbclsjelfmord medelst gift har 
nyligen begåtts i hufvudstaden af två i 
n:r 1 B Döbelnsgatan boende systrar, 
Mathilda ooh Maria Johansson, den 
förra omkring 30, den senare mellan 25 
och 28 är. Den äldsta systern var an-
stäld i affär. Den yngre systern afled 
i fredags å Sabbatsbergs sjukhus, den 
äldre i lördags. Om orsaken till de 
båda qvinnornas hemska beslutär ännu 
intet med visshet kändt. — Sjelfmord 
begick natten till d. 3 d:s en resande ä 
Hotel de Suede härstädes, der han va
rit boende sedan midten af oktober. 
Han uppgaf sig vid ankomsten till ho
tellet vara literatören Carl Hammar
lund på resa frän Pasis till Finland. 

Boräs. Väfskolan. Kommerskolle
gium har tillstyrkt anvisande af stats-
médel till belopp af 1,000 kr. såsom bi
drag' till lärares aflöning under är 
1897. 

Cimbrishamn. Donationer. Af-
lidnaenkefru Nisbeth, född Ovenius, 
har genom testamente donerat till sti
pendiefonden vid Lunds universitet 
30,000 kr., till diverse lokala institu
tioner ooh till slugtingar 50,000 kr. 
samt återstoden af sin förmögenhet, 
antagligen omkring 20,000 kr., till 
Cimbrishamns stad. 

Eagelholm. Tillrättakommet tjuf-
gods. I en af gängarne på Ströfvels-
torps kyrkogård hittade kyrkovakta-
ren nyligen ett guldur med kedja och 
medaljong, hvilket före ti tid sedan bor t-
stals från häradsdomaren And. Jönsson 
i Häggarp. 

Eskilstuna. En god son. Ea gam
mal enka, Ingrid Persdotter, vid Pers-
berg i närheten af Läppe i V. Vingå
ker är blind och nära nog hjelplös till 
följd af ett slaganfall. Sonen Per, en 
medelålders man, vårdar ensam sin 
gamla mor, sköter torpet, mjölkar kor
na och säljer mjölken, sopar, diskar, 
skurar, tvättar o. s. v. Deras bonings
rum är så snyggt, att till och med män
ga representanter för det täcka könet 
kunna ha åtskilligt att lära. 

Falkenberg. I Falkenberg skall 
ett nytt skolhus i två våningar med 
sex lärosalar, slöjdsal, klädrum, rum 
för lärare och lärarinnor m. m. upp
föras. 

Falun. Donation. Jeanette Ever-
ström har till Kopparbergs socken i 
Dalarne donerat 10,000 kr., hvaraf rän
tan skall utdelas till tio bohöfvande 
.enkor i socknen. 

Egendomlig orsak iill mordbrand. Eld 
utbröt den 31 okt» å sadelmakaren J. A. 
Lindholms gård. Vid polisförhör er
kände Lindholm, att han sjelf anlagt 
elden för att skrämma sin hustru att 
afstå från oordentligt lefverne. 

Filipstad. Efter 7 år och 8 måna
ders oafbruten blåsning har Gustafsfors 
masugn under Uddeholm nedblåsts på 
grund af kolbrist Hyttan kommer 
åter att pådragas fram på nyårot^ då 
\oUön-hå HUAJSIT ASSKASAA -

Gefle. Bet nya militärctabUssemcn-
tet härstädes är nu färdigt. Till eta-
blissementet .har Gefle stad dels anvi-
sat 20 byggnadstomter, dels också be
kostat bygnader, för hvilka anvisats 
•ammanlagdt 2113,000 kr. 

Utilistledaren död. Viktor Emanuel 
Lennstrand afled natten till den 1 d:s 
ft lasarettet härstädes, Han var född 
1861. Den bekante utilistpredikan-
tens slut har länge varit väntadt, i det 
att han sedan flera år varit obotligt 
sjuk. Lennstrand var från begynnel
sen pietist och dref äfven lekmanna
verksamhet i denna riktning; men der-
•fter slog han plötsligt om och vardt 
•n lika lidelsefull bekämpare af kyrkp--
läran liksom af religiös tro öfver 
hufvud. Den Lennstrandska rörelsen 
har gått temligen spårlöst förbi 

Grenna. Dödad af ett par skenande 
hästar blef nyligen här i staden en äl« 
re man, J. Fast från Valaklefven. San 
•ar döf. 

Göteborg. Donationer. Af skepps
klareraren K. Lldströms dödsbo hafva 
följande inrättningar f&tt mottaga ne
danstående donationer: föreningen för 

vårdande af skrofulösa barn 5,000 kr., 
ålderdomshemmet 20,000 kr., nya ele
mentarskolan för fliokor 12,000 och Gö
teborgs sjömanssällskaps sjömanshem 
10,000 kr. 

Bulgariska frågan vid Näås har nu 
vunnit en tillfredsställande lösning. 
De fem skolmännen från Bulgarien äro 
i fullt arbete. Någon tolk ftr ioke be-
hötlig, ty lärare och elever göra sig 
fullt förstådda för hvarandra medelst 
det universella teckenspråket 

Ovanlig fångst. På gården Snuggas 
i Länd vetter område fångades någon 
tid sedan en varglo af ovanlig storlek. 

Halmstad. Af os från en fotogen
lampa, hvilken stått i hans sofrum, af
led nyligen iVäinge I8:årige ynglingen 
Nils Fabian Hallsten, son till landt-
brukare A. Hellsten. 

Hernösand. Hemösands allmänna 
brandkår. Brandkårspligtige hafva i 
Hornösand rätt att köpa sig frie. För 
året hafva 44 personer friköpt sig med 
10 kr. hvarder& 

Så kan det gå. En person i Arnäs 
vardt för ett och ett hälft år sedan,som 
man trodde, bestulen på en 10 kronese
del. En gumma misstänktes, men för
nekade all vetskap om stölden. Härom 
dagen upptäcktes emellertid tjufven, 
då man höll på att lägga om köksgolf-
vet. Under detsamma påträffades nem-
llgen sedeln i ett råttbo, der den t jenst-
gjorde såsom bädd, ditlagd af någon 
rättmamma. 

Jönköping. Bråddöd. Ett hastigt 
dödsfall inträffade i NäsBjö härförliden, 
då en 60:årig hustru till en arbetare å 
pinnstoUfabriken störtade omkull och 
dog utan föregående sjukdom eller illa
mående. 

Kaffekannan som anfallsvapen. I«n 
familj af folket i Jönköping uppstod 
under kaffedrickning helt nyligen oe
nighet mellan ett äldre och ett yngre 
fruntimmer, hvarvid det förstnämda i 
raseri med kaffekannan tilldelade sin 
antagonist ett stort gapande sår å ena 
handen. 

Kalmar. En flock af 14 st rapphöns 
besökte en dag i början af månaden 
planteringarne vid Kalmar skeppsbro. 
De betade helt lugnt 1 gräset, tills de 
uppskrämdes af en hund. 

Karlskrona. En ny förskingring. 
Underofficeren vid flottans ekonomistat 
V. A. Olson häktades härom dagen i 
Karlskrona såsom misstänkt 'för att af 
kronans medel ha förskingrat omkring 
1,400 kr. Han har genom raderingar A 
räkningar ändrat beloppen till högre 
sädana. 

Innebränd-a barn. En gräslig olycka 
timade nyligen i SillhöfJa socken i 
Blekinge. Backstugubon Peter An
derson i Sjunnamäla och hans hustru 
begäfvo sig en dag på arbete ett stj'cke 
från sitt hem, lemnands tvenne barn, 
en gosse om 5 och en flicka om 3 är, 
ensamma hemma. Då modern vid 5-
tiden pä e. m. hemkom, möttes hon af 
en gräslig syn: Eld härjade i stugans 
inre, och båda barnen lågo döda, flic
kan i en säng och gossen pä golf ve t 
nära dörren. 

Karlstad. Idiotskolan vid Sjötulls
borg utanför Karlstad invigdes den 1 
dennes. 

Kristinehamn. Egendomligt bildad 
donation är "Fader- och moderlösa 
barns kassa" härstädes. Dan har ock
så en rätt egendomlig hisoria denna 
donation. Ea söndag för 133 är sedan 
eller år 1762 upptogs kollekt i försam
lingens kyrka, dervid bland smärre 
kopparmynt äfven upptogs en sedel, 
vid hvilken var fäst en papperslapp 
med inskrift, att sedeln var gifven till 
fader- och moderlösa barn. Församlin
gen mottog sedeln och afsatte den för 
ändamålet, medan samma ändamål slog 
lifligt an på stadsborna, sä att de för
ökade fonden med gåfvor o. s. v. En 
gång hade emellertid fonden försvun
nit Den upptäcktes emellertid i en 
annan kassa samt utfördes ur denna. 
Den har nu vuxit till bortemot 12,000 
kronor. 

Laholm. En djerf stöld föröfvades 
den 30 okt å Laholms torgdag, i det 
en kreaturshandlande blof bestulen på 
1,100 kr. En af de 8. k. "Bussapågar
na" greps och innehade större delen af 
summan. Hans sällskap, ett par frun
timmer, troddes inneha reBten, men de 
kunde ej ertappas. 

Linköping. Eget hem ämna mureri-
arbetarna härstädes skaffa sig. Enligt 
förslaget skola de under 5 månader af-
sätta 5 kr. hvar i månaden. Socu för
eningen har 40 medlemmar, blir spar
penningen jemt 1,000 kr. Derför inkö-
pes en tomt, och sedan bygga de sjelf-
va upp sitt hus på lediga stunder, Så 
är förslaget. 

Testamente. Efter aflidne ar ren da
torn af Hättorp,- Johannes Åkerström, 
bar Tjellmo församling helt nyligen 
erhållit i testamente 2,000 kr. Räntan 
af dessa pengar skall årligen utdelas 
till fattiga statkarlar eller enkor vid 
Hättorp, Hängestorp eller österby in
om Tjellmo socken. 

Af våda ihjelsköt härom dagen gos
sen Gustaf Johanson, son till egaren 
Johanson af hemmanet Lillefall 1 Tre-
hcJrria s:n, sa a-assn gG&s$t Da-
vid Johanson. 

Luleå. Virkesköp från Finland af 
130, T48 stammar har afslutats af bola
get Bergman, Hummel & komp. i Lu
leå. Köpesumman närmar sig 300,000 
finska mark. 

Lund. Skendöd. För ej så länge 
sedan afled i Lund enkefru Montelin, 
moder till apotekaren Montelin, som 
helt kort tid efter sin moder afled. Fru 
M. dog i den höga åldern af öfver 90 år. 
Redan för omkring 50 år sedan förkla
rades lion vara död och behandlades 
som sådan. I tre dagar var hon sken
död, . och man gjorde förberedelser till 
hennes begrafning. Dock fans det en 
qvinlig anförvandt, som rådde till att 
ej påskynda bografningen, enär hon 
tyckte, att den döda såg så frisk ut. 
Efter tre dagar uppstod denna emeller
tid från de döda och förklaradet att 
hon hört allt, hvad som yttrats om 
henne under tiden, men Tarit alldeles 
oförmögen att på n&got sätt tillkänna-
glfva att hon lefde. Man kan tänka 
sig, 1 hvilken gräslig ångest hon legat, 
dft hon st&ndigt fruktat att bli lefvande 
begrafven. 

Malmö. En allmän gymnastikfest i 
Malmö nästa sommar kan nu med tem
ligen stor säkerhet antagas skola kom
ma till stånd. 

Genom magsäckens sprängning afled 
härom dagen en 23:årig dotter till la-
dufogden J. Svenson vid Ramlösa. Hon 
hade dagen förut ätit varm blodkorf i 
stor mängd. 

Nyköping. Donationer. Till hug
fästande af 25-årsminnet som chef för 
Hargs fabriker har disponenten M. 
Brown skänkt till en pensionsfond för 
fabrikens arbetare 20,000 kr. samt till 
understödjande af nykterhetsverksam
hetens befrämjande'1,000 kr. 

De svaga imrnes offer. En svår olycks
händelse inträffade vid Taxinge i Lids 
socken härförliden. Tre barn från 
till 4 år vord ute på en liten sjö och 
lekte, isen brast under dem,och de smä 
försvuuno i djupet Två af barnen till 
hörde skogvaktaren Axelson vid Tax 
inge och ett tegelslagaren Gustafson 
derssädes. 

Oskarshamn. En jättes begrafning. 
Nyligen fördes Skandinaviens tyngste 
man, handlanden Flaméhn härstädes, 
till grafvens tysta kammare. Kistan, i 
hvilken liket rymdes, var af ovanliga 
dimensioner—4 alnar lång och en och 
en half aln hög och bred,och invändigt 
ringad med tjocka jernband. Tio hand
fasta karlar hade stor möda att lyfta 
kistan pä och af likvagnen. 

Piteå. Farliga leksaker. Af en barn 
revolver, som han bar l byxfickan och 
hvars "skott" der brann af,fi(jk nyligen 
en 6-årig gosse, son till arbetare Wik 
man i Lillpite, sin venstra hand sön
dertrasad, tvä fingrar måste af tagas. 

Giftermål medsysterdotter. Sågverks 
egaren C. A. Hedqvist och hans syster
dotter Salma Serafia Granström,hvilka 
är 1891 utflyttade fräD Piteå landsför
samling till Lybeck och der förvärfva-
de statsmedborgarskap, ingingo i nov. 
samma år i Lybeck civilt äktenskap 
med hvarandra. Vid återkomsten till 
Piteå ansåg sig pastorsembatet derstä-
des ej kunna anteckna dem som äkta 
makar. K. m:t har nu ålagt pastors-
e ni beto t att anteckna dem såsom så
dana. 

Skara. Författarepremium. Kommi
nistern i Åsaka,teol. kand. J.A. Eklund 
har på förslag af teologiska fakulteten 
af erkebiskopen tillerkänts ett premi
um af 500 kr. ur Oscar Ekmans Gustaf 
Adolfs-donation för utmärkt apologe-
tiskt författareskap. 

Skellefteå. Telefonen i Norrland. 
Uppsättandet af stolpar för telefon
ledningen Arvidsjaur—Skellefteå har 
nu egt rum. 

Uddevalla. Aflidcn 100-åring. F. d. 
hemmansegaren Ambjörn Anderson 
afled nyligen ä gården Ytterrestad i en 
ålder af 100 är och 2 månader. 

Frikostig göfva. Nordmalings ång-
sägsak tie bolag har genom grosahandl. 
P. Wikström öfverlemnat 2,500 kr.- till 
läroverkets nya byggnad. 

Umeå. Locka björn. Nyligen voro 
två gossar, den ene 12 och den andre 8 
år, ute i skogen vid Degerfors för att 
plocka bär. När de kommo till en 
skogsdunge, bördö de ett brummande 
ljud. Gossarne började härma det, då 
till deras stora förskräckelse en stor 
björn rusade fram och slog omkull en 
af dem. Vid gossarnes skrik luffade 
ban dock in i skogen utan att göra 
dem vidare skada. -

Upsala. Qvinlig opponent vid akade
misk disputation. Vid en disputation, 
som härförliden hölls i Upsala, funge
rade såsom aisdra opponent fil. kandida
ten, fröken Anna Ahlström. Intresset 
knöt sig särskildt vid den qvinliga op
ponenten, tnär det var företa gången i 
Sverige cn qvinlig opponent anmodats 
att offentligen kritisera en afhandling. 
Fröken Ahlström rönte berättigad t er
kännande för sitt lediga framställ
ningssätt och sitt vackra uttal af fran
ska språket 

,il'orggurglen,\ Ett "torggruff" af 
ganska stora dimensioner förekom ny
ligen härstädes. 22 personer bleivo 
anhållna Flera åtal komma att an
ställas, bl. a. ett för våld å polis. En 
konstapel erhöll nemligen käpprapp 1 
hufvudet Dess bättre äro dylika upp
träden numera ytterst sällsynta i Up
sala; och man hoppas, att de icko vida
re skola upprepas. 

Vadstena. Smakliga karameller. Vid 
sista marknaden härstädes skulle en 
flicka från landet af en karamellförsäl-
jerska köpa sig några karameller att 
vederqvicka sig med. När varan skul
le afprofvas, påträffades i en af kara
mellerna ett hårdt föremål, som ej lät 
påverka sig af flickans tuggverktyg. 
Vid närmare påseende befans detta 
vara en enkrona, som på något outran-
sakligt sätt kommit in bland ingredi
enserna till sötsakerna. Fliokan ansåg 
sig ha gjort en god affär. 

Brefbärarens gåfva. Bref bäraren An
ders Nilsson har till ordföranden i sta
dens fattigvårdsstyrelse öfverlemnat 
200 kr. att utdelas ät 20 gamla fattiga 
och 50 kr. att användas för svenska 
kyrkans missionsverksamhet. 

Vesterås. Från Salboked till Ve~ 
ftter&ft Glvefea. för .VeatmJWilRtvd^ rege
mente, öfverste A. Reuterskiöld, har 
väokt fråga om förflyttning af rege
mentets mötesplats från Salbohed till 
Vesterås. 

Frikostig gåfoa. Aflidna erkeprost-
innan Lotten Johansson har tlllSvedvl 
skolkassa skänkt 5,000 kr., hyarå rän
tan skall användas till beklädnad af 
medellösa skolbarn inom socknen. 

Vexiö. Dödsfall. Kyrkoherden i 
Odensjö, Lidhults ooh Vr& församlin
gars pastorat Lars Anders Rydln har 
aflidit, 45 år gammal. 

Ny jernväg. Vexiö—Klafreströms 
färdigbyggda jernväg besigtlgaÅes den 
21 dennes. Den öppnas för allmfen tra
fik den 1 dec. 

Östersund. Båttor— mordbrännare. 
Härom dagen hade f. torparen Hans 
Olofson i Våge varit ute på sjön v och 
vittjat sina nät. Vid hemkomsten fann 
han stugan alldeles full med rök, men 
kunde trots ifrigt sökande ej upptäcka, 
hvarifrån röken kom. Slutligen flok 
han reda på huru det förhöll sig. En 
råtta hade från eh hylla pä väggen 
nedrifvit ett tftndstlokspaket, som der
vid fattafr eld ooh antändt golfvet. 

Örebro. Frövifors pappersbruk har 
af aktiebolagets konkursmassa på auk
tion i Göteborg sålts till ett konsorti
um för 57,000 kr. • • . . 

Två grufarbetare Omkomna. Härför
liden dödades genom grufras i Grön-
valdsgrufvan i öikevik arbetarne 
Gretssou från Fanthyttan och G. Nor
din från öakebohyttan. 

N O G • 

åtar ne, De nya torpedbåtar ne Försvarsde
partementet hat- ID« aiitagit firman 
Schichaus i Eibing^ Tyskland, anbud 
att bygga de tre torped båtar ne för en 
summa af 210,000 marlc pr bå?. 

Skolbarns bespimi «j r i Kristiania. 
Formandskabst heWsUlfer hos Repre-
sentantskabet att bevilja 37,610 kr. för 
att bespisa fattigaéfcolbårn under lop
pet af denna vinter.' 

Norge och utställningen i Stockholm 
1891. För komraanflfe storting lär kom
ma att framläggas proposition om be
viljande af statsbidrag till Norges del
tagande i utstäHningen. 

Kreatursexpovten t>.U Norge. Enligt 
hvad som sikert förljades, kan unfer 
loppet af de närmaste dagarne vän as 
kungörelse om väsentliga lättnader be
träffande svensk kreatursexport till 
Fredrikshald. 4 

Förcninysdagen i Kristiania firade 
den 4 dennes ined salut frän Akershus 
fästning samt ovau'igt rik flaggning i 
staden och Tråd skeppen i hamnen. På 
aftonen gafs galamiddag på slottet, bal 
i Studenter-samfundet och middag i 
"Norske Selskab" 

Den guldmedalj, som norska flottans 
officerare låtit pregla i anledning af 
konungens 50-års jubileum som sjöoffi
cer, äfverlemnades härom dagen til» 
konungen genom en deputation. Me
daljen visar ä ena sidan konungens 
mycket väl träffade bilJ, på den andra 
en örlogsman af den gamla typen. 

D A N M A R K .  

Kronprinsessan af Danmark fyllde d. 
31 okt. 44 är. 

Prins Georg af Grekland har utnämts 
till kapten i danska flottan. 

Prinsessan Louises bröllop med prins 
Friedrich af Schauttibti^g-Lippe kom
mer troligen att eg$ rufa i kronprin
sens palats i Köpenhamn i slutet af in
nevarande månad.»-' 

Etablissementet >Natiohal 1 Köpen
hamn, som haft mycket svårt för att 
bestå som teater, «ariet& och värdshus, 
lär nu skola bli förvandladt till ett 
storartad t badhus. ~ Köpenhamn har 
en märkvärdig bri^ på dylika anstal-
te^ S i 

Den nya katolsTca, kyrkan i Köpen
hamn invigdes den 3 dennes. Kyrkan 
är byggd i gammal-götisk spetsbågs-
atil. De präktiga'glasmålningar, som 
pryda fönstren, ärö utförda i Dyssel-
dorf af historiemälarenr prok Myller 
och glasmälaren Hprtel. 

För 6 kr. genonklicUf^Danmavh. , Tra-
fikministern har till" folktinget Lnlém-
nat ett lagförslag, som innebär, att 
Danmark om några få år skall vara det 
billigaste reselandet i Europa. Enligt 
förslaget 6knlle den högsta betalningen 
för eu enkel resa genom Danmark bli 6 
kr. ä tredje klass och 10 kr. å andra 
(nu äro motsvarande priser, enkel bil
jett Fredrikshavn—^Helsingör, kronor 
14: 50 och 26: 50). 

Tidsenliga arbetarebostäder. I Köpen 
hamn verka bland arbetarae flere för
eningar, som genom att af medlemmar-
ne upptaga smärre veckoafgifter skaffa 
sig kapital att uppföra det ena huset 
efter det andra, hvars lägenheter se
dan utlottas på medlemmarne. På detta 
sätt ha hela stadsdelar med uteslutan
de arbetarebostäder uppstått, och byg
gandet af sädana hus pågår oafbrutet 
För närvarande räknar Köpenhamn tu
sentals pä sådant sätt uppförda hua 

F l  N  L A N  D .  

Jernvågsinvigning. Dan nyä ekono
miskt vigtiga jern vägen Björneborg— 
Tammerfors, hvarigonom den först
nämda staden satts i förbindelse med 
landets jeruvägsnät, invigdes den 4 d:s 
högtidligen i närvaro af senatorer, 
byggnadschefen, tidningsmän med flere 
af staten inbjudna-personer. Storarta
de festligheter häf va egt rum såväl i 
Björneborg som i Tammerfors. 

Rysk-finska tullkomitqen har faststält 
följande grundprinciper: Finland får 
icke tjena som transitoväg för tullfri 
införsel af främmande varor till Ryss
land; den tilltagande införseln af finska 
industrialster till Ryssland bör begrän
sas; kompensativa tullar skola tjena så
som korrektiv möt de gynsammare v il-
koren för en del af Finlands fabrlks-
och näringigrenar. j 

Nftr den kyliga dimman om mor
gonen utbreder slff öfver jordytan likt eu 
mantel, Ur det rftdligt att, innan man beger 
si gr ut 1 den gråkalla luften, som kanaka In
nesluter fröet till malaria eller lttggor 
gruuden till reumatism, att taga in ett 
vinglas af Hostettetter's Stomach Bitters, 
och pä sä sStt skydda sig från luftens skad
liga lnvorkap på helsan. Om man är utsatt 
för snö, slusk eller regn, bör man taga sin 
tillflykt till detta skyddsmedel, då mau 
undgAr alla ^angrepp af sftväl reumatism 
som förkylning. Den behagliga uppvärm
ning som lngjutes uti systemet models den-
namagstyrkare, de$s Inueboendo llfglfvan-
do och regulerande egoöskaper. iiro rekom
mendationer till alla. som Inse fördelen uti 
att det fir lättare att skydda sig mot en 
sjukdom fin att kurera den. Anvfind denna 
Blttor mot magsyra, oordningar 1 gtllan, 
nervsvaghot, njurlidande, hufvudvfirk ooh 
allmän svaghet. 

A L L  E N S  
U  L  C ER INC SALVE, 

Säker och varaktig bot mot kroniska sär-
nader. bensftr och gamla sftv af alla olika 
slag, hur gamla och af hvad ursprung som 
helst, samt ett skyddsmedel mot kräfta, 
flues och blodförgiftning. Förfelar aldrig. 
Sändes portofritt mot 63c, ~ -
apotekare, eller skrlf till 

Begär det af er 

J. P. ALLEN, Druggist A Chemist. 
ST. PAUL. : 1 MINN.-

Gif akt! 
Hvar ooh en. som önskar sig en vacker ooh 

_yrbar julproscnt,T»5r btfjpagna sig af de fri
kostiga ai)budsuuifi:9iasöinnon<oii frän lina 

DEN BÅ8TA 

FAMILJMEDICIN 
som hon kAnner till. 

Beröm uttalade af en New York-
dam öfver 

A Y E R '8 PILL8. 
"Jag önskar tillfoga mitt intyg till öfr-

ga, som uttalats af dem, hvilka anväudt 
Ayer's Piller, och nämna, att jag brukat 
dem under flera Ärs tid och alltid med bä
sta resultat. Mot oordningar i magen och 
lefvern och som medel mot bufvudvärk 
orsakad i följd deraf, äro Ayer's Filler 

oöfverträflfade. När mina vänner spörja 
mig Ii vilket som ftr bästa medlet mot oord
ningar i magen, lefvern eiler andra inre 
kroppsdelar, lyder alltid mitt svar, Ayer's 
Piller. Intagna i rätt tid. bota de förkyl
ning, hämmar la grippe och feber, ocb 
reglera matsmältningen. De äro behag
liga i smaken, och tvifveisutan bäst ai 
alla familj-mediciner, som jag vet om."— 
Mrs. May Johnson, 368 K i ver Ave., Nev» 
York City. 

AYER'S PILLS 
Högsta premierna vid verldsutstållningen. 

Ayer's Sarsaparilla botar alla 
oordningar i blodet. 

BROTHERS' 
Svenska 

The- och Kaffehandti, 

Cor. 7th ocii Rosabel Strs. 
Pålitligraste specerifirma 

i St. Paul. 

Största lager af äkta K K K Fetsill, di
rekt importerad frftn Norge, till dagens 
lägsta priser: 

Äkta K K K Fetsill, 12 lb för 
$1.00. 

Svei^kaXins;on, pr gallon 
40 cents. 

Imp. Anjovis, pr lb 
lO cents. 

Lysekil Anjovis, pr burk 
25 cents, 

2 gallon pail Sirup för 
45 cents. 

15 lb pail Jelly för 
45 cents. 

Saltad Ål, pr lb., 
12é cents. 

Godt Mjöl, pr. säck 
$1.50. 

Bästa Kågmjöl, pr. säoic, 
$1.50. , 

Godt Java ocli Mocka kaffe, pr. ib. 
29 cents. 

Bästa Java och Mocka kaffe, 31bs för 
$ ! . 0 0 .  

60c. Grönt Jap. Thé, pr. lb. 
25 cents. 

"Bloms Best" Mjöl, pr. säck 
$1.90. 

Goda Bisgryn pr lb 
5 cents. 

Fläskkorf, S lb. för 25c 
Luted Stoclcfisk, prlb 6c 
Prima Lutfisk, pr lb 10c 
Torkade Fikon, pr lb 10c 
Nya California Sviskon, pr lb 6c 
Bästa Ostron, pr quart 40c 
Maple Sirup, pr M gaL flaska 25c 
Prima Råstärkelse, prlb.... 5c 
C it ron skal, pr lb 15c 
Russin pr lb... 5c 
Fina Peaches, 8 lb bark 13c 
Ny rökad skinka, pr lb 12K 
Lundins Enbärssirup, pr flaska 18c 
Lundins Enbärsdricka pr U flaska... .15c 

2 för 25c 
Importerad Hallonsaft, pr flaska 45c 
Fotogen, pr gallon lOe 

Äpplen! Äpplen! 
i rikhaltigt sortiment och till dagens läg
sta priser. 

Beställningar fr&n landsorten atföras 
punktligt ooh till kundernas fullkomliga 
belåtenhet 

DLuiH MBS, 
Cor. 7th & Rosabel Sts., 

BT. PAUL, I | MINK. 

ELM.... 
PRIMA QVAL1TEEB 

och i rikhaltigt urval för Herrar och 
Damer hos 

E. Sundkvist, 
Svensk Bundtmakare, 

Cor 7th <6 Bine sts., SL Paul. 

LUNDIN & Co. 7—0 So. Jofferson st. Chicago. 
111. Det är blott eu gång under «n 11 fetid ett 
s&dant tlllf&lle arbludor sig, sft försumma 
det Icke! 

Högst liberalt fcommlssions-arvode, 
H M A M IA V  önskas för Illustrerad 
H fl 9 II T O « Svensk Amerikansk 
nJLulllul Jultidning. 

Uteslutande svensk publikation. 
Tillskrifofördröjllgen N. J.Wailden. 

1528 North st., Philadelphia, Pa, 

i 

DR. OWENS»? 
elektriska bälten! 
hälla hvad de lofva. i 

Be bota nar alla andra medel fela. - ,~ 
GSr «i eäer mage till ett apotek, stan rå<« 

gör med oss. 
Rheinlauder, Wis., den 23 Juni 1895. 

Jag har några rader att skrifva angående nyttan af edert bälte. Om någonting; är värdt slu 
i guld, edtrt bälte är med all säkerhet värdt 4 gimger sin vigt i guld. I>å vi för 3 år sedan 

sände efter ett af edra bälten, såg min hustru icke något annat än grafven framför sig och vi 
hade mycket lite hopp om hennes tillfrisknande. Hon sökte läkare både här i Wisconsin "Och J 
Michigan, men hennes tillstånd endast förvärrades. Äfven tog hon en hel massa patentmedid* 
ner, men intet syntes ha någon verkan. Då beslöto vi att sända efter ett af edra bälten, och vi 
funno snart att det var den rätta medicinen. Znom tio dagar inträdde förbättring, och efter tra 
månader var hon, till min stora glädje, nästan återstäld till helsan; om hofi nu någon gång kän
ner sig illamående, tager hon blott på sig bältet, och det visar snart sin goda verkan. Min hustrus 
sjukdom var njurlidande. Jag vill hembära min hjertliga tack till eder, ärade Dr. Owen, för eder 
värderika uppfinning, och jag vill rekommendera edra bälten till den sjuka allmänheten, ty de 
äro en säker och alltid färdig hjelp. Eder tillgifae CHARLES BOOTH. 

Alls de, eom finska eig närmare upplysningar om botandet af akuta, kroniska och nenr« 

Sukdomar, ombedas ekrlfva efter vår nya. särdeles fint utstyrda stenska katal•#« 
eidor, eom är utkommen denna mSnad. Öeo bör laeas af cn hvar. 

THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CÖ* 
204-2i I S¥Å¥E SfBEEf, CHICAGO, ILL. 

Dr. A. OWEN. 

vigt 

KOL OGh VED. 
Vi tillhandahålla endast kol af bästa qvalitet, 

fr&n alla orena inblandningar. 
V år ved är torr och af prima beskaffenhet. 
Våra priser äro alltid de lägsta. 
Besök o is för närmare underrättelser. 

• ••• § • • •  

Office: 
125 E. 4th st. 

Pioneer Press Building. 

Tardi 
Faquier & Edgerton sts, 
St. Paul, Minn. 

Köpen Edra böcker hos oss. 
Uppbyggelse-
Psalm- och sång-
Skol- och läro-
samt vittra m. fl. 
Vi anskaffa böcker från andra förläggare och fylla orders för bibliotek. 

Vid bokinköp tillskrif.... LIBERAL RABATT I PARTI. 

Lutheran Aopstana Book Concern 
ROCK ISLAND, 

ILLINOIS. 
FILIAL: 213 E. 7TH STREET, 

ST. PAUL, MINN. Katalog gratia, | 

%S&7* AU behållning tiilfaiier August ana-Sy noden 

Foten.... ^3 =3 
år yisserligen ingen hufvudsak, men den 
hjelper oss att komma fram häri verlden 
om vi behandla den rätt. Den trifs bäst 
i injuhU akta läder, men vanskötes 
mest i papper, lump och niifver. 

•£; En längre erfarenhet har lärt oss delta och derför tillhandahålla vi endast r^S 
r i—» Prima Skodon. 3 

§e Elmquist's Skomagasin, 229 E. 7tl». 3 
g g» 1 St. Paul. CS 

Gå icke miste om platsen!! 
utan besök undertecknad då ni ämnar låta fotografera eder. Fina kabinetts* 
kort till $1. OO pr dussin. 

BÄTTRE ARBETE ÄN HOS NÅGON ANNANI 
Prof erhålles med samma, om så önskas. 
Endast skickliga biträden äro anstälda i denna atelier! 

Anderson's Photo-Studio, 
231 E. 7th St., St. Paul. /i 

J. H. HULLSIEK & SON, 
Wholesale Commission Merchants, 
Handlar med smör, ägg, frukt, rildt, fjäderfän m. m. Ingftende för* 

flygningar egnas största omsorg. | 
316 Robert Street, 5 s ST. PAUL, MINN. " 

A "O Wfrt —" 
O iVUWA.»/ W 6W 

Svensk Restaurvnt 
Bästa betjeniw/! Lägsta priserI 

W. O. Williams, Egare. . -153 E. 7th St. ST. PAUL. 
ir Resande torde taga ett utkllpp af denna annons då de besöka St Paul. 

A. Ib .ALNESS, President. J. A. SWENSON, Cashier. 

THE SCANDINAVIAN AMERICAN BANK, 
ST. PAUL, MINNESOTA. 

Inbetftldt kapital:$125,OOO. Auktoriseradt kapital: $600,0001 

ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING. 
Betalar högsta ränta på depositioner. Säljer vexlar ooh Money Orders j& 

Europa. General agentur för alla första klassens emigrant linler. Agenter t» 
skas öfverallt 1 landsorten mot högsta kommissionr 

f Svensk Restaurant 
414 Jackson st., St. Pauh 

Bästa och snyggaste plats i staden för erhållande af god och väl tillredda 
måltider. Stek, jisk och viUU ser veras efter beställning» SjuakiUl* 
bord för damer och sällskapen j 

Ti 
issrv 'Sm*-» 


