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' M I N N E A P O L I S ,  
t Augustanakyrkan afhålles fsst 

taeksHgolsedagsaftonen till förm&tt för 
d« fattige, hvarvid ©tt förträffligt mu
sikaliskt program kommer att utföras. 

Xiixidrigt straff. Till 90 dagar i ar
betshuset dömdes i förra veckan Gusi 
Anderson och Louis Anderson, som 
tidigare åtalats för rån å öppen gata. 

Ukadeersättningsm&l. Johanna 
Eögman, som för en tid sedan under en 
Åktur kom i kollission med en spår
vagn och dervid -ganska illa skadades, 
söker på lagens väg af spårvägsbolaget 
utkräfva $3,000 i skadeersättning. 

Fest. Damernas syförening i Ebe-
néKorförsamllngen afhåller en fest jem-
te auktion fredagen den 4 dec. kl 8 e. 
m. i Norska Yngliogaföreningens hall, 
belägen vid hörnet al 19 och River
side aves. Att denna fest blir mer än 
vanligt intressant, kan tryggt förutsä
gas, ty bland annat kommer dervid fö
redrag att hklias af den välkände tala 
ran fil doot. J. S. Carlson från Gusta 
vus Adolphus College. 

Hedrande utlåtande. Grand ju
ryn, som med anledning »f vissa ryk 
ten undersökt de med den ELavwardska 
rymningsplanen förenade omständig
heterna, har fält följande för sheriff 
Holmberg och hans assistenter hedran
de utlåtande: Vi ha företagit en grund
lig undersökning rörande Haywards 
rymningsföreök och dervid kommit till 
dan öfvertygeisen, att sheriffen och 
hans assistenter med afseende på sina 
åtgöranden i denna sak till alla delar 
hgndlat klokt och förståndigt. 

k röfvarehänder råkade arbetaren 
Peter Olson förliden fredags afton. 
Under det han nämda qväll var stadd 
på väg till sitt hem n:o 329 8th str. N. 
E., blef han nemligen å 10th avenue 
bryggan öfverfallen af ett par landstry
kare, som tydligen hade 1 sinnet att 
länsa hans kassa. Härutinoan miss
lyckades de dock, och detta trollgen 
derför, att kassan vid tillfället var tem-
ligen skral. Den utgjordes nemligen 
endast af 89 cents, och i brådskan hun-
no naturligtvis ej rånarne observera en 
sådan smasak. Mannen blef emellertid 
så illa sönderslagen i ansigtet, att han 
måste intagas å stadshospitalet. 

' JL det sluttande planet. G. 3. 
Henderson, enligt egen uppgift advo
kat till yrket och hemmahörande i Ot
tawa, Can., blef en dag förliden vecka 
dömd att böta $10 eller i tio dagar vi-
Btas vid arbetshuset. Mannen sade Big 
ha hltrest i hopp om att lättare kunna 
förskaffa sig sin utkomst här än på 
hemorten, men totalt misslyckats i sina 
försök att vinna lämplig sysselsättning. 
Synbarligen saknade han dock det mo
railska mod och den. energi, som äro 
nödvändiga för att kunna bära motgån
gen och öfvervinna mötande svårighe
ter. I likhet med så många andra sök
te han derför sin tröst i glaset, hvaraf 

s fejden blef den of van nämda. 

•»• ^ Bes&go staden. Borgmästare Gil-
">foy eeht etadarullmHktigeledataaterna 

Bttnnerman och Andrews från Winni
peg, Man., h vilka under förra veckan 
vistades i St. Paul såsom delegater till 
den derstädes afhällna immigrations» 
konventionen, aflade besök här i staden 
ilredags för att taga platsens sevärd-
beter i betraktande. Da främmande 
dignitärerna besägo dervid bland annat 
Pillsburyqvärnen, Guaranty Loanbygg
naden och det nya courthuset. I Win
nipeg få stadsfullmäktige ingen betal
ning för den omsorg, de bära om sta
den, såsom fallet är i Minneapolis, men 
denna omständighet synes ej ha med
fört nugon menlig inverkan vare sig på 
deras helsa eller intelligens, ty i båda 

( dessa afseenden lära de besökande ha 
tagit sig ganska fördelaktigt ut vid 
sidan af våra vise fäder. 

. Haywards dom. Högsta domsto
len vägrade förliden onsdag bevilja den 
till döden dömde Harry Hayward ny 
rättegång, och är härmed distrikts
rättens dom stadfästad, enligt hvilken 
den kallblodige mordanstiltåren måste 
1 galgen försona sitt hemska brott. Att 
högsta /jbnastolen skulle stadfästa un-
lerrättens dom, var väntadt.och utsla
get anses i allmänhet vara rättvist. 
Visserligen kan man ej utau medömkan 
t&nka pä den brottsling, som med sitt 
lif måste Bota för sina missgernIngår, 

/ nen det oaktadt måste det medgifvas, 
Ut såväl gudomlig som menaklig ,rätt-
rlsa stundom kräfver ett dylikt straff. 
För den lifdömde återstår nu föga 
hopp. Guvernören har visserligen makt 
ptt förändra dödsdomen till liUtldsfän-
relse, men i detta fall eger han visst 

v-foke någon anle4niug att mildra domen 
>ch anses ej heller komma att så göra. 
&oligfe är, att afrättningsdagen be-

. it&mmes till den 6 eller 13 december. 
f Iklädd en prydlig klftdnina blef 

förliden fredags afton kassören vid sv. 
1 " luth. Bethlehemsförsamlingen i Norra 
V Minneapolis hr O. G. Norbeck. Ett 

vntal af 150 församlingsmedlemmar 
ned pastor och embetsmän i spetsen 
marscherade till hans bostad tör att 
flsa sin hyllning och presentera hr 
ÖT .*.«• AIanamV CVRTT.WNLFNN A* Oli OlO^UUV tMVtMMUi* 

Ullbringa en trefllg afton i hans gäst
fria hem. Hr N. har under ain långa 
tjsnatetid som trustee och kassör skött 
)lh platB med trohet och nit, och hans 
Vänner togo härvid tillfället i akt att 
på lämpligt sätt visa sin tacksamhot. 

* tett tre&igt program utfördes, beståsa-
fte af tal af pastor J. G. Hultkrans och 
ituderande O. J. Veline samt piano
musik af fröken Anna Peterson och hr 
Norman och sång af bröderna Rydberg 

* '&ch Bethlehemsqvartetten. Efter pro
grammet ser verados förfrlskningar, 
Uvaroftar hvar och en gick hem till 
titt. Z. 

jj'M" 

Staten Ohio, Staden Toledo, 
Luoas county. 

iT&Ämt J. CHENEY avär att b«n är dea ftltIM 
Ivlugarvu i ärm an F. J. OHKNEY A Co.^om 3iai 
Stfitr 2 staden Toledo. n&SQodii ouunty och gt«t, 
•ch Rtt aamni» flrssa rill betel* «u »vmm* &( 
hundrad» dollars cnr brarl coda UM. at ka-
terrb »em ioke k*n böt&i vli brukat BALL'S 
QSTABUH OerB». 

Frank J. Cheney 
jBtfrittaadt fOf äitif och aadtfskrilTit t ml* 

llrvftreisn 6t» Dvcembey U&3. 
" g A. W. ölwwoa, 

' ti i mi'i " Kotarius PabHotti, 
SfALr,'® OÅTABRH CtfBB ts«9B laTArtes ooh 

ftrkar «Mrektr>& blodot och •lemblnnotn* i «jr> 
Itoaiat. Bkrif efter intyg, gfatte. 

F. J. CUsney ftUo., Tolede.O. 
43ST" Sflljes bos tillä apotekare. 75c, 

Har den »tfosts jäsnJögsstyr^a.—F&r. Stat Itegerings Senaste Rapport' 

röwd@r 
F^LLKOMLäGTREMT--

Arbetaren är sin lön värd tänkte 
väl Gust Grahn, då han i förra veckan 
lät uttaga stämning mot W. EL Lynn 
under yrkan, att denne skulle &läggas« 
att med $10 ersätta honom för gjorda 
tjenstsr. 

Ett nytt slags bolag inkorporera
des i förra veckan under namn af 
Housekeepers Company. Inkorporatö-
rerna äro Luclan Swift, W. A. Haskell 
och Frederick Fayram, och aktiekapi
talet är faststäidt till $60,000. Huru
vida bolaget ämnar förse stadens famil
jer med goda hushållerskor, patentmål
tider, finare husgerådssaker eller nå
gonting annat nyttigt 1 matväg till-
kännagifves ej. 

Sjelfmord genom att hänga sig i 
sin cell sökte en dag lörra veckan 
Charles Johnson begå, men misslycka
des till följe af kapten Sandbergs på
passlighet. J. är samme person, som, 
då han härförllden efter uttjent straff-
termin i arbetshuset fl ok kännedom om 
att åtal för förfalskning komme att 
väckas mot honom, uppförde sig så 
våldsamt, att han ansågs vara svagsint 
och derför blef afsänd till asyl. Der 
ansågo de hans förmenta vansinne en
dast vara tillgjordhet oohåters&nde 
honom hit 

Trons grundvalar sökte fritänka
ren Ingersoll nedrifva, då han i sön
dags afton höll tal i operahuset. Med 
undantag af vid ett par tillfällen, vid 
hvilka hemmets helgd berördes, var 
talet temligen skralt, och den som in
funnit sig för att fä lyssna till gedigna 
tankar och öfvertygande bevisföring, 
hvilket man hade rättighet att vänta 
af en snillrik man, blef helt ooh 
hållet besviken. Talaren var synbarli
gen öfvertygad om att åhörarnes intel
ligens och kunskap ej voro någonting 
att skryta med, ty han begagnade sig 
nästan uteslutande af soflsmer, men 
förklarade det oaktadt om och om igen, 
att hvarje tänkande person måste vara 
öfvertygad om bevisföringens riktig
het. Talet var dessutom späckad t med 
s. k. qvickheter, hvaraf många voro 
temligen grofkorniga ooh ytterligt 
bittra. 

Tacksägelsedagsfest Sr. Luth. 
Bethlehemsförsamlingen, hörnet af 
Lyndale och 14th ave's N., firar hög-
messogudstjenst kl. 10:30 tacksägelse
dagen den 2S dennes. Alla våra lands
män i denna stadsdel äro hjertligt väl
komna. J. G. Hultkrans. 

KYRKLIGA NYHETER. 

PrestvaL Den engelska Trinity 
Lutheran församlingen i Rockford,III., 
bar till sin lärare kallat pastor H. M. 
Bannen från Princeton, 111.. Han är en 
medelålders man och lär vara full af 
energi och kraft. , Bastorslönen blir 
$1,200 om året. 

Goodhue-distrfktet höll ett ange
nämt och uppbyggligt missionsmöte i 
Spring Garden och Cannon Falls den 
12—14 dennes. Under mötet i Cannon 
E"alls installerades församlingens lära
re, pastor S. Johnson af konferensens 
ordf. Dr. £. Norelius, assisterad af di
striktets pastorer. -Dr. Nordlins höll 
ett lärorikt installationstal öfver Pet 
5:1—17. 

Pastor O. O. Oassel i Duluth, 
Minn., som för någon tid sedan resig
nerade från sin församling för att anta
ga kallelsen till Götaholm, har nu be
slutat sig för att stenna qvar 1 Duluth. 
På stämman den 14 denne* nekade för
samlingen enhälligt att antaga hans 
resignation samt beviljade honom nä
sta år 4 månaders tjenstledighet för 
hvila och sin helsas vårdande. Möjli
gen kommer pastor C.. att företaga en 
resa hem till fäderneslandet nästa som
mar.—D. P. 

Minn.-konferensens verkstäl
lande komité hade möte i Cannon 
Falls "flen 13 och 14 d:s. Från kbnf:s 
missionspastorer hado inkommit upp
muntrande rapporter som vittnade om 
arbete och försakelser å missionärernas 
sida, och å den andra, att värt folk har 
förtroende för vår verksamhet. Herren 
gifve oss medel och män att vi måtte 
med kraft och i ännu större omfång 
bedrifva vår verksamhet. Församlin
gar, kommen i Herrens namn med 
hjelpl L. 

Referat. Enligt pålyBning höll St. 
Paul-distriktet af Mina. konf. sitt 
missionsmöte för nov. i Göthalund 
(Maple Plain) den 19 och 20 d:s. Sju 
af distriktets pastorer voro närvaran
de. Kl. 10 första mötesdagen samlades 
vi till gudstjenst, hvarvid pastor A. 
Sundberg höll skriltétal och il A. 
Johnston högmessopredikau. "Jesus 
Kristus i går och l dag" o. s. v. i Ebr. 
13: 8 voro de ord som lades till grund 
för skrifte+alet, ooh med ledning af 
Es. 25: 6—8 inbjöd den sistnämde tala
ren oss enträget och hjertligt till 
"Herrens gästabud". Samma dags o. 
m. användes till diskussion öfver sän-
debrefvet till församlingen i Pergamus. 
Uppb. 2:12—IT. Samtalet var särde
les lärorikt och uppbyggligt. På qväl-
len predikade först past Carlson öfver 
brofvet till församl, i Sardis och deref-
fcer O. A. Nelson öfver Upp. 7:10. Yi 
hoppas att de pröfvaude frågor som 
under denna dag och aftonstund blefvo 
stälda till oss skola af någon eå besva-
raf, att pä svaren följer frid med Gud. 
På onsdags morgonen predikade past. 
i. G. Hultkrans öfver Fil. 2: 11—15 
med ämne; "Nådens helgande kraft", 
ooh C. J. Petri hade vid samma till
fälle valt sin text i Es. 32: IS ooh fram-
stlilde såeom ämne: "Det kristna hem
met en förgård till himmelen". På e. 
m. fortsattes samtalet en stund. Sköna 
voro stunderna i helgedomen dessa Ha
gar och kraftig* vittnesbörden om 
synd och nåd. Herren vattne ordets 

säd till riklig skörd för evigheten! Vid 
affärsmötet beslöts bland annat, att 
nästa möte hålles i Emanuelsförsaml. i 
Minneapolis den tredje tisdagen i jan. 
1896, att Upp. 2: 8—11 lägges till 
grund för diskussionen, ooh att pastor 
Ekman inleder densamma. C. 

Från St. Peter, Minn. Vi lofvade 
en liten beskrifning på den nya en-
gelsk-lutheraka kyrkan som här upp
förts i sommar. Sjelfva kyrkan är bygd 
af korsvirke och tegeisatt utvändigt 
samt rappad invändigt. Storlek 32x00 
i sjelfva audiensrummet, kommer så 
dertill ett litet kor 8x30. Tornet är 
bygdt på ena hörnet omkring 70 fot 
högt. Invändigt har kyrkan hvälfdt 
tak och läktare, under hvilken man 
medels stora dörrar kan afstänga ett 
temligen stort rum för söndagsskol
klasser, konfirmationaklasser o. s. v. 
Fönstren äro af kulörta glas, och såsom 
minnesrunor bära de följande pastorers 
namn: Muhlenberg, Krauth, Mann, 
Hasselqvist, Preus, Björnasson, Wal-
ther, Passavant. Kyrkan kommer att 
rymma omkring 300 personer och ko
star färdig $3,500. Hon upp^ärmeB 
medels "furnace" och kommer troligen 
att begagnas för första gången julda
gen. Bänkarne skola bli af ek med 
antik pole ring. 

- Frän Aug. ColL & TheoL Semi
nary. Sistlidne fredagsafton bjöd Ly
ceum pä en angenäm aftounderhåll-
ning, hvarvid följande program ge-
nomgicks: Pianosolo af miss Gurty An
derson, bibelläsning och bön af teol. 
stud. Södergren, solosång af miss Bran-
ney, föreläsning öfver ämnet: "Den 
kristliga sången" af pastor Evald samt 
sång af Reechoqvartetten. Att pastor 
Evalds föreläsning utgjorde glanspunk
ten å aftonens program, bahöfver ju 
knappast nämnas. Nämde talare är så 
vida känd och värderad för sina tals 
både finfinjL språk, här och der smyc-
kadt af de utsöktaste blommor ur vår 
rika poeaiyerid, och gedigna innehåll, 
man visste på förhand om den rika 
njutning som väntade på aftonen; der
för hade ock en stor skara samlats i 
det rymliga kapellet. Festen var i allo 
lyckad. Nästa tisdags afton håller se
nator Ingails föreläsning härstädes un
der Lyceums auspicier öfver ämnet: 
"Problems of our Second Century". 
Mot en liten inträdesafgift kan man då 
återigen få en njutningsrik afton.—Ly
ceum är en förening, hvari medlem
marna från de båda literära förenin
garne slagit sig tillsammans för att an
skaffa en serie föreläsningar hvarje 
vinter.—En liten nätt tidning "Ung
domsvännen" har gjort oss sin uppvakt
ning nyligen. Alla hafva helaat den 
nyfödda välkommen; men att hon i 
Augustanas spalter skulle underkastas 
en .sådan zar-censur, kom som en åska 
från klar himmel. De myndige fela 
ock. — Helsotillståndet vid skolan har 
varit god t hittills, dook hafva farhågor 
af allvarsam art ej saknats, ity att dif
teri härjar i grannstaden Moline, hvar-
est ganska många barn skördats utaf 
dödens engel. För första gången denna 
höst har utbred ta ett tunnt snötäcke 
öfver torra firma. j 

Chisago-diBtriktets sista möte för 
detta året hölls förliden tisdag och 
onsdag i "kontraktets" moderförsam
ling, Chisago Lake. Trots dén rätt 
bistra väderleken samlades stora ska
ror af åhörare i det rymliga templet 
båda dagarne. Mötet öppnades med 
fullständig högmessogudstjenst, utförd 
efter den nya kyrkohandboken. Såsom 
liturger tjenstgjorde pastorerna The-
lander och Lundqvist. Past. Thelander 
beträdde derelter predikstolen och höll 
en v&l genomtänkt ooh lärorik predi
kan öfver 1 Kor. I: 21:—23. Talaren 
skildrade grekernas sökande efter vis
het och hvad de dervid funno, judarnes 
sökande efter teoken och deras förar
gelse öfver korset, han framhöll vidare, 
huru många menniskor ännu söka efter 
vishet och teoken midt under det tiden 
är full med tecken, men Kristus, det 
vätta tecknet, söka de ej, utan förarga 
sig öfver korset och talet derom. I 
Kristus, i ordet om korset, ligger dock 
ännu i dag allena all salighet, i Kristus 
ligga alla visdomens och kunskapens 
skatter fördolda, ty han är oss af Gud 
gjord till visdom, till rättfärdighet, 
helgelse och förlossning. Att tro på 
Jesus och låta sig frälsas af honom, det 
är att blifva delaktig af den sanna 
himmelska visheten. På e. m. kl. 2—4 
samtalades öfver ämnet: ''Den kristna 
församlingens högtider". Det blef ej 
tid att fullständigt behandla detta skö
na ämne, men vi hoppas, att de sannin
gar söm framUöUos, skola blifva tiiJ. 
välsignelse för församlingen. Ousdags 
f. m. predikade pastorerna Sture ooh 
Mattson, den förre öfver Bom. 8: 1—3, 
den senare öfver Apg. 10: 34—35. Här 
vittnades också om Guds nåd i Kristus 
Ull att frälsa och Guds omsorg uti att 
uppsöka och till den rätta tron föra 
dem, som uppriktigt söka honom. På 
e. m. höll pastor Lundqvist skriftetal 
öfver Uppb. 2: 7, hvarvid betraktades: 
"Ett väckelserop, ett vilkor och ett löf
te vid firandet af den heliga nattvar
den". Pastor Stenborg predikade der-
efter öfver Joh. 4:46—53, hvarvid sär
skild t betonades: "Den sanna trons 
uppkomst och tillväxt",, såsom berät-i 
telsen i detta evangelium just gifver 
vid banden. I nattvardsfirandet, som 
följde härpå, deltog en stor del af för
samlingens både yn&ro och äldre med
lemmar. Vid affärsmötet beslöts, att 
nä&ta missionsmöte hålles i Taylors 
Falls och Amador i början af nästkom
mande mars; att'pastor Lundqvist gör 
ett predikobesölc i Clayton före jul, 
samt att ordföranden uppfordrar stude
rande sona verka inom distriktet att 
infinna alg vid distriktets möten. CM-
sago-distriktet har under året hållit 

åtta möten, oeh dessutom varit aamladt 
vid tvenne pastorers lostaiiatioRsr. 
Flera af pastorerwa hafva åtskilliga 
gånger besökt mis»ionsplatser inom di
striktet. I Immanuelsförsamlingen i 
Clayton» Wis., har ea klass af nio barn 
blifvit undervisad i kristendomen ooh 
konfirmerad; de<ta senare skedde den 
14 nov. af undertecknad. Vid under
visningen bar pastor Stenborg biträd t 
ganska mycket. Må Herren, skördens 
Herre, gifva V&laignelse och växt åt 
det ordets säde> som sålunda blifvit ut-
sådt i församlingarne och på missions-
ffiltet, vid missionsmötena och de sön
dagliga gudstjänsterna, att, när skör
detiden kommer; en riklig skörd må 
finnas och ej blott löf! T. £ 

Försumma icke tillfället! Hela 
det stora konkurslagret efter Dickinson 
Dry Goods Co. i Minneapolis bar idagarne 
genom köp öfverlfttlts till S. E. Olson Co. 
Lagret ifråga var ett bland de största och 
bästa i Minneapolis; och då det nu utbju
den till ovanligt låga priser, borde tidnin
gens läsare begagna sig af tillfället och 
förse sig med hvad de äro i beliof af. För 
att få ett goc>t val, borde man infinna sig 
snarast möjligt samt tidigt på förmidda
garne. Friserna äro utsatta så låga som 
möjligt enär grmp/j beslutat sig för att 
sälja varonia, vanan julhandeln tager sin 
början. Vi hänvisa läsaren för öfrigt till 
S. E. Olson Co's annons i dagensnummer. 

G. A Pétri, svensk advokat, kontor: 
285 Temple Court hörnet af Washington 
och Hennepin Ave., Minneapolis, Minn. 

Dr. Carl J. Ringnell svensk läkare 
och kirurg, kontor I Simonsotfs Block, hör
net af Washington och Cedar Aves. Tim
mar: 9—11 f. m.; 91—4 och 7—4 e. a. 

Full valuta för edra penningar får ni 
utiJ A. Halls Skobutik. Vackra och 
varaktiga skodon.' 1427 Franklin Ave. 

Dr. A. Lind, svensk läkare, S13 
Washington Ave. S. (öfverBackdahls apo
tek.) Kontorstid: 10—12 f. m. och 8—5 e. 
m. Söndagar: ö—10 £. m. — Telefon 04, 
Bostad: 230 Cedar ave. Möttagningstid: 
7—8e. m.—Telefon 1270. 

Vi äro bufrudagenter för "Maltos 
Cannabis" och Owen's Elektriska Bälten 
ssmt tillverkare af alla i Sverige välkända 
mediciner. Läs annonsen. A. BACKDAHL 
& Co., 818 Washington Ave. S., Minne
apolis. <•J -: 

Skrif till . Roberts Supply 
House, Mtnneapolis, och begär prislista 
pfi hvad ni önskar köpa billigt Se när
mare annonsen. Nämn denna tidning. 

För erh&ll^nds af billiga priser 
borde en och hvar begagna sig af tillfället 
att skrifva efter katalog hos S. E. Olson 
Co, i Minneapolis!. Läs närmare hr mans 
annons i dagens^unnner och glöm icke 
att nämna denna tidning då ni skrlfver. 
Eder skrifvelsé egnas derlgenöm bästa 
uppmärksamhet^ • 

Svenfilza. i /;: 
s, t.;» I»i k Tie s o r j a r e 

Oberoende  a f  a i ' a  
'Trusts'. Största iaa'or. 

Bi 1 tig-aste priser 1 
Bilela behandling!! 

1503 JS. Franklin Ave. 
Telefon 6G4-2. 

.. Post Orders.. 

S. E. OLSON CO. 
The "BIG STORE", 

1st Ave. A 5th »t Minneapolis 

Särskild uppmärksamhet egnas 4 

Beställningar som ingå 
per Post, 

ombe 
Staden, erhålla de blllt-

grnste priser. 

För HÖST- och VxsTEK-SäsoxoBN 
389JS—'att hafva vi aldrig- förr varit i 
tillfälle att erbjuda ett sa stort la-
g-er som nu — ett utmärkt urval, li
ga priser.ymakfulla och groda varor. 

Våra 60 departement äro öfverfylda 
med värdefulla saker, och vi hafva 
under vör länjra tillvaro aldria- för
ut v mit i tillfälle atc bättre betjena 
vftra kunder m«d hvad som önskas, 
frän en hårnål till en fullständig ut
styrsel för hemmet. 

— Väp nya 

Höst Fashion 6uida 
GCfl 

SÄNDES FÉITTtill npp^ifven adress 
Skris1 efter den t Densamma inne
håller fu!)ständig-a underrättelser 
öfver allting- Inom vår storatade ba
tik och af värt välsorterade lagar. 

Prof ver * % ä rid as fritt på 
tbegäran. v 

Skrif tUl ms och uppgifhvad 
ni önsKar höpa. Vi hafva 
del, och kunna spara i edra 
utgifter. Alt korrespondens 
egnas hiisla omsorg. 

Adressera:, 

S. É. OLSON 00., ^ 
'Minneapolis, Minn. 

Nämn denna tidning- dä ni skrlfver. 

"THE BIG STORE" 

MINNEAPOLIS. 

lotet af nutidens underverk kan åstad 
komma större förvftning än hvad vä ra sto
ra prisnedsättningar åstadkommit; och 
återigen äro vi 1 tillfälle att erbjuda all
mänheten någonting ovanligt. Yi hafva 
nemligen köpt in hela konkurslagret efter 

Dickinsons Dry Goods Co. 
hvilket nu nth jades hos oss till de mest 
fabulöst låga priser. Ingen kan göra 
sig den minsta föreställning om bur billi
ga dessa priser äro. Kom derför sjelf, men 
infinnen er tidigt på förmiddagen innan 
trängseln blir aUtför stos» 

prwr 
* , «* v^K mecb— s v 

American-, Anchor-, Ounard-
ocU White Star-Iilniens 

Stora, saabbp&ende kungllg-a palntsän^are, 
som tillrygffalägpra resan p& 6H da#ar, af#ä 
från vårt kontor hvarje ONSDAG och LÖR
DAG. 

BI U ETTER 
mefl dessa exkursioner erhållas tiil yfterst 
billiga priser. ,, a 

Personer, sotp groobekanta i Minneapolis, 
böra noga akta slff för ruunare, hvllkadrlf-
va omkring vlÖ^tatfenernft. Se derför noga 
till att ni har vårt *9tta nu inner. 

Sunden, Jfaéfrum & Co., 
General La^nf. ̂ ^nUgi-cUion Agents, 

123 Washington Ave, South . |23 
MINNEAPOLIS, MINN. . 

Beställningar, »om ingå pr poet, 
expedieras efter nedanstående pri
ser. Profver å dessa varor (Dickinsous) 
sändas icke. Yi garantera tiilfredsställel-
lelse eller sända penningarne tillbaka. 
Sänd In edra beställningar genast. Kata
log pä Jul varor sändes på begäran fritt. 

Kulörta Klådningstyger. 
Dickinson's 49c Knickerbocker Suit-

ing, &6 tum bred, konkurspris |gC 
Dickinson's 85c och 98c Imperial och 

Corkscrew Serge, 48 och SO tum 
bred, konkurspris UwC 

Dickinson's 91 till S3 fin importerad Nov
elties, 40 till 50 tum bred, kon- «>• 
karspris.... ..................A*. 106 

Svarta Klådningstygrer. 
Dickinson's 49c fransk heljlle Imperiu 

Serge, 3e tum bred, 
konkurspris IÖQ 

Dickinson's 75c till J1.IH) Mohatr Fancies, 
Jacquards, (Sicilians, Granites etc.. «« 
40 till 48 tum breda, konkur3pris. .4dC 

Dickinson's 49 till 98c dubbel varp Surah, 
Real Japs,Bracaded Satin etc.etc., .r 
konkurspris ZDG 

Dickinson's 85c till $2 Novelty Silks och 
Satins, Brocades, Chameleons, Plums, 
Stripes, Plaids etc. etc., r* 
konkurspris DUG 

Dame Kappotv 
Fina Jackets, senaste mod, af god qvalité 

Beaver, Diagonal, Melton och Chinchil
la, till verkarnes pris §8.50 och G| QA 
$5 .50 ,er t  va l  e f t er  . . . . . .$liuu 

Dame Jackets, ytterst fina och af senaste 
; mod, god qvalité, 1 svart och kulört, 

tillverkningskostnaden $18,915 *7 a q 
och $1:3.30. speciell pris $ [, 4u 

Kapptyger och Linné. 
Helylle Eiderdown, 27 tum, bästa qvalilc 

och i alla färger, Dickinson's pris A . 
49cpryard, konkurspris..........ZIC 

Fint blekt Damast, 68 tum bred, bil- >>A 
lig efter 89c, specielt-pris..........uaC 

Blekt hel linne Damast, 58 tum bred, bil
lig efter 55c pr yard, «r 
specielt pris oDO 

Fina Damast Servletter, % storlekar, 
billiga efter fl. 75 pr dussin, 
specielt ...... $1.19 

Näsdukar etö. 
Äkta hellinne näsdukar, kantade och bro

derade, Dickinson's pris 15c st., g« 
ert val IUG 

Fina Lawn näsdukar, spetskantade eller 
broderade, Dickinson's pris 10c st., j. 
ert val - 06 

Bästa Mocka Mittens, i alla storlekar och 
i de smakfullaste kulörer,Dickln-* < nr 
sons pris $1.75, konkurspris... .$|j&Q 

Fina Ladies Mittens, af svart Saxony --
Dickinson's pris 39c, konkurspris^OC 

Fin hvit Baby Flanell, 27 tnm bred, 
Dickinson's pris S9c, konkurspris.. IQG 

Hvit Domet Flanell, Dickinson's pris 
6e, koukurspris.....,. 

Underkläder, etc» 
Dame Camels hair underkläder, Ila qvalité 

Dickinson's prie 91.50, vårt pris 
endast u>0«« 

Fina helylle Cashmere dameslrumpor, ex
tra fin qvalité, Dickinson's pri* » • 
SUc, vårt pris... /4C 

Mans Merino-strumpor, utan söm, i fina 
färger, Dickinsons pris 25c., 
värt pris IZ2C 

Mans-underkl&der, 1 tjockt naturelt grått 
ylle, extra god qvalité, Dickln- j-u» 
s o n ' s  p r i s  7 5 c ,  v å r t  p r i » , . . . . D U v  

Sybehdr etc> ^ . <r 
1 *,v" v 

Dickinson's best 15c pr yp.rd Herring , 
Bone HaJr Oloth, koukurspris Q G 

Dickinson's 49c MareenSkirting,hel- KQ. 
ylle, konkurspris /Ow 

Dickinson's 65c pr yard äkta Horse nr« 
Hair Clotb, konkurspris /Qw 

100 yard sysllke, bästa qvalité,Dickln-
son's pris 10c pr spol, vårt pris .... t)u 

IC 
10 yard knapphålssilke, Dickinson's 

prisS för 5c, vårt pris pr spol ..... 
Åkta Whalebone, 89 tnm, Dickln-

son's pris 18c st,, vårt pris...... |£2U 
Whalebone Casing, äuaste dubbel silk 

casiBg, alla kulörer, Dickinson's 
pris 5c pr yard, vårt pris /G 

Dress Belting^ancy silk,Dinckinsoa's 
pris l#Mc, pr yd. vårt pris pr % yd. Il» 

Silk Seam Binding, fin qvallte, Die-
kluson's pris 15c pr st., vårt pris..luv 

500 yard spol tråd, 
Dickinson's pris 

Linne tråd, hvit eller svart, Dickin
son'» pris pr spol 5c, vårt pris 

Fina Klädningsknappar, vanligt 
80c pr dussin, vårt pris 

u j «ru öjjui uau, hvit eller svart, 
Dickinson's pris 5c, värt pris.......gv 

3c 

pr".7c 
Bröstnålar, med tjock förgy Ilning, 4n|4 

Dickinson's pris 25 o.50o, vårt pilsjljC 
Hårnålar, Dickinson's pris 10<^ - _ 

vårtptis. Qu 
Hårnålar, Dickinson's pris 9«y ' 

vårt pris.... 

ra1 
^l rr* 1 nirril j rriril 1 rz :~i 

Ät RRFCHT A QOINJ ia L# 1 M 1. OV/1 ̂ 1 e 

PELSVERK! 
. ̂  ̂  t 

1 ' •> ^ ' 4 , 4, * • ** t. ^ 

* Tag följande fakta i öfvervägande; 

Att vafan ar af bästa qvalité. 
Att Ti hafva handlat med dylika varor i 40 års tid och 

alltid till allmän belåtenhet frän folkets elda, -
Att vi hafva de lägsta priaer. 
Att en underhaltig vara åldrig utfaller till belåtenhet  ̂ -
Att - <• 

Albrecht & Son's ^ 

varor, beträffande såväl prisbilligliet som b8« 
^ V6- skaffenhet, Gfvertraffa dem, som tilihandabål-

< •• las uti de s. k. "department stored". 

; ^r afflr Sr uteslutande en.....» ?  ̂  ̂
t':, J f 

Pelsvaruhandel, 'K '"'4. 

. ,ödh vi handla endast med pelsverlL 

Bes5k oss innan JVi bestämdt ederför något plagg 
annontädet/ 

Wv^Vv^VvvvCvC^ j;"; 

Albreoht & Sctl, 
20 E. 7th Street, ST. PAUL 

SKODON! 5 
""" " SKODON! 

Nytt och rikhaltigt sortiment, endast St Paul fabrlkater, af bästa qvalltéer oeh 
till verkliga godtkdpspriser. Försök ett par och ni skall aldrig köpa edra skodon 
annorstädes. \ : 

St. Paul Shoe Company 
37 H. 7th St-, (emellan Cedar St Wabasha) St. P&lll« 

''A 

1 Herrens Bön se!) Tio Quds Sud. * 
C Bh särdeles vacker Uthografi, tryckt i tjugu kulörer och guld, 

Tafian är 24 tum hög ooh 18 tum bred, med hvit kant. Bilderna Sro 
g vackert och flut utförda. Texten är tryckt på svenska språket. Denna 

vackra tafla kan isynnerhet rekommenderas som en mycket passande pre
sent. Den sändes, väl Inpackad, tlil hvilken adress som helst i Förenta 

.^Staterna, Canada och Sverige portofritt för 50 cents. Frimärken emot» 
" tagas. Ktipp ut detta och siind detjned Eder order, sä sända vi eder 

~ '' ' fritt vår förteckning öfver svenska böcker och flera oliia profaummer 
af "Svenxk Familj-Journal. 

Stort urval af Danska ooh Norska böcker till billiga prisdR 
0. RASMUSSER PUB. CO., 

ksOO* 

e 
-{psD* 

rroR  ̂

En värdefull bok för hälft pris! 

Minnesota Stats Tidning 
ett fc samt det värdefulla historiska arbetet — 

h Ml liilHa FarsamDngarnes ögI 

i 

•M 

-•rf, -

® " .5 ' l *4,. ^ 
,é-. > 4 

1 
&<&M' 
"1 - .-I 

af Dr. E. NOEELIXJS 

- v 
erh&lies tillsammans för det billiga priset af». 

• -•* ''H; - ^ ^ 
J * r ^ . * 

f t. * *• v 

^ » 4"* ^ fr" S3.50. 

Boken är bonden i Bnyggt klotband samt kostar i bokhandeln $4, men 
vi hafva med förläggarn© träfiat öfverenakommelae att under en kortar* ' 
biu iemna Lokeu uiisamuiniiä iSöd uuiilijgeu £UF uett» billig* prlö, UMUIU-
gen hälften af det vanliga. 

Minnesota Stats Tidnings årspris 1.50 

Friset å det historiska verket år.»—.. .,$4.00 

Summa.... .Vr.vv..«.-.$6.50 
Tt göra alltså genom detta arrangement tidningens läsare en besp». 

ring på icke mindre In $2.00. 
Såsom man lätt inser är här fråga om att ffir ytterst billigt pris ii etfe 

historiskt arbete utaf varaktigt värde, ocli ej en godtköpsupplaga eller ®».-" 
bilderbok, hvilken blott förtjenar ait genomses en gång för att sedermera 
öf verlemnas Åt skräp vrån. Intet «venskt hem i Amerika borde vara i sak* * 
nad af detta utaf dr. Norelius författade historiska verk, det förnämsta I 
sitt slag. 

Nya prenumeranter erhålla Dr. Norelii historiska verk samt tidnla-. 
gen för ett år för $3.£0. Gamla prenumeranter, hvilka häfta i skuK 
måste uppbetala den, samt insända prenumerationsafgiften för ett år i föl 
skott jemte $2 för boken. • 

Boken skickas bäst och säkrast med express och erlägger motti 
expressafgiften. 

ittnd penningar i post-, express money order eller registreradt bref 

HK 

187 E. 7th Stree^ ST. PAUL. Mil 


