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I Bethlehemskyrkan hålUa nästa 
•öndag skrift och nattvardsgäng med 
eya medlemmar* intagning. 

Förklarad oskyldig blef l förr» 
veckan den förut omn&mde pastorn vid. 
den fria missionskyrkan, Aug. Davi», 
som af sin ämbetsbroder pastor Pria-
cell blifvlt anklagad för förtal ooh 
mened. 

Tacksägelsedagen firades i de fie 
ata af etadons kyrkor med högtidlig 
gudBtjonst. Stadens banker samt alla 
större butiker och handelahus höllos 
enligt gammal god sed under dagen 
stängda. 

Vådaskott Sexton&rige ynglingen 
Joseph Rosenberg, boende i huset n;o 
622N. 6th str., rårdas för närvarande 
å stadflhospitalet med anledning af ett 
•kottsär i ena höften, som i följd af en 
af våda affyrad revolver tillfogats ho
nom. 

Kroppsarbetets faror. Arbetaren 
Charles Gustafson anlände 'örliden fre
dag hit till staden från Hampton, 
Minn., der han under skogsarbete ge-
ifom olyckshändelse förlorat ena foten 
Dön stackars mannen Intogs å stads 
hospitalet. 

För©ningen*"Willing Workers' 
inom Aufustana församlingen håller 
•in andra årsfest i kyrkan fredagen den 
18 december. T ven ne tal, ett på en 
gelskaoch ett på svenska, sång ock 
musik, samt en dialog af åtskilliga 
utaf föreningens medlemmar lofva ådet 
anordnade programmet. Ingen inträ-

L desafgift begäres, men i stället uppta
ges en kollekt för kassan. 

Stor fest. Onsdagen den 4 deo. kl. 
-•B på qvftllen håller syföreningen i sv 
luth. Zions församlingen sia höstfest 
och auktion i "The Eight Ward Ralief 
Hall", hörnet af Stevens ave. och Lake 
str. "Vi bjuda på godt kaffe med dopp, 
samt tal, musik och sång — allt för en-

; dast 25 csnts. En bjertlig Inbjudning 
i till alla våra vänner i staden att med 
i tin närvaro hedra och uppman traossl 

För visad vanvördnad inför rät 
ten fick Christine Newman plikta $10 

Har den största JKsntogsstyAa.—För, St*t Regering» SenasteRappert 

FULLKOMLIGT RENT-

Tillerk&nd skadeersättning. Th. 
E. Anderson, som sistlidna maj månad 
skadades genom att falla å en bristfäl
lig trottoar å Jackson st, N. E., blef på 
stadsadvokat Simpsons tillrådan af 
stadsfullmäktige tillerkänd $187.60 i 
förra veckan. 

Nästa måndags afton, den 9 dec. 
firar Doroas föreningen inom Augusta
na församlingan en fest. Programmet 
lofvar ett intressant möte. Behållnin
gen från försäljningen delas så att hälf
ten tillfaller föreningens kassa och 
hälften församlingens dlakonlsskassa. 

Ansökan om skllsmessa har till 
domstolen iniemnats af Carrie B. Hal
gren och Carl Carlson, dea förra på 
grund af ått hon blifvit öfvergifven af 
sin man, Frank L. Halgren, den senare 
med anledning deraf, att hans dyra 
Annie behandlat honom grymt och 
omenskligt. 

I lugn hamn. Ole N. Solberg, som 
i flera år tjänstgjort som kapten ft en 
af båtarne & Lake Minnetonka, afled 
tacksägelsedcgsmorgonen, 58 år gam
mal. Dödsorsaken var kräfta i magen. 
Den aflidne, som till börden var norr
man, anlände till Minneapolis för 25 år 
sedan. Hans maka, med hrllken han 
tacksägelsedagen 1874 förenade» i åk 
tenskap, öfverlefver honom. 

Dödsfall- Harald Nelson,ingeniör 
vid Central högskolan afled i nervfeber 
förliden fredags morgan i sitt hem, nr. 
2310 5 ave. S. Den aflidne, som 1 12 
årB tid med trohet och nit tjenat sta
dens skolråd i egenskap af ingeniör vid 
olika skolbyggnader, var särdeles om
tyckt af såväl skolbarnen som sina ar-

uppväckW ungdomliga känslor och 
minnen inom åldringens bröst. Bland 
telegrammen, som anlände l hundratal 
nämna vi särskildt ett från drottnin* 
gen, ett från kronprinsparet, ett från 
svenska akademien, ett från universi
tetet i Lund, ett från statsråden 1 
Stockholm. För erkebiskopen gafs på 
aftonen middag, hvarvid sång, tal och 
.hjertligt umgänge egde rum. Erkebi
skopen talade oupphörligen under da
gens lopp med llflighet, glädje och van
lig kraft. Sjelf lät han bespisa hjonen 
på stadens försörjningsinrättning med 
en finare middag. Till varaktigt min
ne uf detta tillfälle ooh sin djupa taok-
samhet öfverlemnade han till Upsala 
universitet en gåfva af 25,000 kronor 
att bilda en fond för stipendier. 

Vi intaga nu dagligen stora sändningar 
af varor särskildt afscddi förinatundande 
julhögtid. > 

Stort lager af finaste 
eé*f-Vintera 

i sortens 

Lutfisk! 

en 
ock feftsU sortens 

Han efterlemnar hustru 
yngsta 

f. v. Hon hade nemligen uraktlåtit attj betsgifvare. 
till skiljedomaren Christello lemna och tvenne barn, af hvilka det 
uppgift på huru stora hennes jordiska I endast är 6 veckor gammalt. 
egodelar voro, hvilket domstolen på- Återfunnen. Minderåriga Mamie 
bjudit med anledning af en fordran, 1 Allen, som härförllden försvann från 
som Edmund Nelson har mot henne I sitt hem hårstädes, blef i lördags fun— 
och hvilken han önskar lndrifva. Vi- j nen i St. Paul och återförd hit till sta-
sar sig qvinnan ohöream i dag, då må-1 den af polissergeaflt Getchell. Pojk 
let åter förekommer, blir hon inmanad ] elyugeln Balrd, i hvars sällskap 

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

Dr. Carl J. Bingnell svensk läkare 
ooh kirurg, kontor i Slmonsotfs Block,hör
net af Washington och Cedar Aves. Tim
mat: p—u t m.; S—4 och 7—8 e. m. 

Full valuta för-edra penningar får ni 
otiJ. A. Halls Skobutik. Vackra och 
varaktiga skodon. 1427 Franklin Ave, 

Dr. A. Lind, svensk läkare, 818 
Washington Ave. S. (öf ver Backdahls apo
tek. ) Kontorstid: 10—12 f. m. och 8—5 e. 
m. Söndagar: 9—101 m. — Telefon 94. 
Bostad: 839 Cedår ave. Mottagningstid: 
7—8e. bl—Telefon 1270. 

Vi &ro hufvudagenter för "Maltos 
Cannabis" och Owen's Elektriska Bilten 
samt tillverkar# af alla 1 Sverige välkända 
mediciner. Läs annonsen. A. Backpay 
& Co., 81» Washington Are. &, Minne* 
apolis. 

Följ mod den stora exkursionen 
till Thorsby, Alabama, som afgår från 
Minneapolis onsdagen den 11 dennes. Se 
närmare annonsen. 
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i häkte. 
Damernas syförening i Ebene-

aarförsamlingaö afhåller en fest jemte 
auktion fredagen den 6 dea kl. 8 e. m. 
1 Norska Ynglingaförenlngens hall, 
belägen vid hörnet af 19th och River
aide ave'a. Att denna fest blir mer än 
vanligt intressant, kan tryggt förutsä
gas, ty blaud annat kom mor der vid fö
redrag att hållas af den välkände tala
ren fil. dr. J. S. Carlson från Gustavus 
Ad olphus College. Landsmän, försum-
men ej att infinna er vid denna ange
näma aftonunderhållning nästa fredags 
Ifton! Alla äro välkomna. 

Betydligt afdrag. American As
phalt Paving Companys räkning mot 
ataden upptogs för granskning vid 
Stadsfullmäktiges möte förliden ons
dag och blef utan vidare godkänd. Dä 
den emellertid kom i controller Kfyea 
händer, nekade denne godkänna bola
gets inlemnade fordran, och åtdrog 
han från densamma 51,020, hvilket 
motsvarar den plikt af $20 per dag, 
som bolaget ådragit sig genom att på
börja arbetet med Nicollet ave'a asfalt
beläggning 51 dagar senare än hvad 
kontraktet föreskref. Med detta af
drag blef sedan räkningen af stadsfull 
mäktige vid mötet i fredags ånyo god
känd. : * 

\ '•Keep öff the grass." Genera
len för en af förlldet års lösdrlfvare-
armeer, Charlos T. Kelly, som en tid 
uppehållit sig hos sin härstädes bosat
ta moder, har förklarat att den af 
landets sysslolöra 1 fjor påbörjade rö
relsen alls icke är af&lutad, såsom man 

• ty nes antaga, ti tan att man för när va 
rande som bäst planlägger om utru
standet af en l'ysligt stor "arme", h var
med man ämnar tåga mot- landets huf-
vudstad icke för att bränna och plun
dra utan för att till kongressen inlem 
na en petition om årbete för alla syss
lolösa här i landet. Härens hufvud-
qvarter lär vara förlagdt till Chicago, 
der ifrån krigeoperationerna skola le
das. Lämplig lägerplats i närheten af 
Washington lär vara utsedd, och fält
tåget, hvarunder inga blodsutgjutelser 
eller andra våldsbragder enligt K:s 
försäkran skola förekomma, skall taga 

- >BIri början redan inom de närmaste da
garne. v • ' 

; > Oförsyat sk&lm. Borgmästare 
Pratt mod fru voro 1 toradags afton ute 
för ett äfventyr, som visar, att skälmar 
ha litet anseende till person och" lika 
gerna kunna spela den högt uppsatte 
som den obetydligaste medborgare fula 
spratt, då tillfälle dertill erbjuder sig 
Under en åktur nämda afton aflade 
herrskapet P. besök hos en bekant fa-

' milj, boende i huset no. 1013 Park ave, 
Då återresan skulle företagas befanns 
hästen, som lemnats säkert bunden vid 
en stolpe, vara spårlöst försvunnen 
Först troddes det, att väntan blifvit 
honom för lång och att han derlör be 

% gif rit sig till det varma stallet, men ur 
denna sin villfarelse blef borgmästaren 
tagen, när han vid hemkomsten hvar-

u ken kände upptäcka häst eller vagn. 
' Polisen sattes då i rörelse. Först of-

vanpå morgonkvisten påträffades dock 
hästen vid hörnet af 48 st. & Portland 
ave. af en tidningsrapportör. Skäl-

v men, som antagligen endast velat för-
skaffa sig fri skjuts, har ej ä#nu fitvit 

v »ig tillkänna. v 

hon 
rymde från hemmet och. med hvilken 
kon under senare tiden sammanlefvat, 
blef vid samma tillfälle häktad. I rät
ten erkände denne eig förliden 
måndag skyldig till stöld af en veloci
ped och dömdes till 3 års straffarbete 1 
statsfängelset. 

KYEKLIGA NYHETER. 

Ben Davis Äpplen, prtnnia 
$1.75 • 

Finaste Cider, Ättika px gallon 
15 cents. 

. Hew Orleans Molassea, pr gallon 
25 cents, 

Schoch's XXXX Patent Mjöl, prsic* 
$1.65.; j 

8 lb finaste Mince Meat för 
25 cents, 

Nyinkomna Ägg, pr dass 
17 cents. 

Surk&l, pr gallas. 
1'ickles pr gallon.*••••••1.8c 
Russin, pr lb... ••••••8Kc 
Aprikoser, prlb..... Oc 
Mat Fikon, pr lb.... ,.•**.• «•••••• 
Ani. Sardiner, pr låda.-»»....•.•••»•••8c 
101b Bohvetemjöl..... 20c 
Sib jar Apple Butter .20o 
13b jar Fiait Jam. t*..lSc 
Crushed Java och Mocka,pr lb....4...16c 
Bästa Odtron (vattenfria),pr qvart.^.40e 
2 Q varts finska Maple Sirup ......,,• .16c 
Java och Mocka Kaffe pr. Ib. ....••• • .290 
Best Rolled Oats pr 21b paltet........ 7c 
Fint Uncolored Japan Thé pr lb.«» »»18c 
Medwurst pr lb. ,...r......«.».•'• 12Kc 
81b burk Trilby Peaches..... 
?7ya CaL Plommon pr lfe. ...«••••»•••• 6o 
Fet Familj Mackrill pr «t...,.».»««• .10c 
2 Gallon pali Bord Sirup .......S8c 
11b paket Glans Stärkelse.... 8>$c 
8lb burk Tomatoes ...*-»•.... .••«•••• 7c 
2 lb burk Sugar Corn......... 
81b burk EggPiums, Sages, Aprikoserl2>io 
Imp. KSkade Sardiner 1 olja, pr burk l»c 
Imp. Aptit 8111 pr burk..........•»••20c 
Imp. Anjovls 8 lb för..'»»•».•...*••• .25c 
Imp. Anjovls pr kagge»* &r>c 
Syenska Lingon pr gal .80c 
Äkta K K KFetsill, pr bnta.#„f,.il.00 
Äkta K K K Fetsill. 8 Ur för 25c 
Lutad Stockfisk pr lb.-*.......>••••». ®c 
Svensk Medwurst, pr 

Oisan Earl & oa, 
Svenska 

LikbesSrjare 

Ett betydelsefullt meddelande. 
Det viktigaste Inom hela Nardvesterns affärsverld som hittills in

träffat, nämligen en 

Upplösning af KomPanj°OsKapet 
af af van stående firma, som grundlades redan för omkring 40 år sedan. 
Lika betydelsefull år den 

STORA PRISNEDSÄTTNINOEN, 
som med anledning af ofvannåmda orsak nu eger rum uti ifrågavaran
de handelshus, för att realisera så mycket som möjligt af hela detta 
storartade lager före den l:sta instundande Januari. 

Dessa uppgifter äro orsaken till att vi företagit 

EN STOR PRISNEDSÄTTN1NG 
inom hela vårt storartade etablissement. 

En del till inköpspriset ...... 

En del till under inköpspriset 

E n  d e l  t i l l  h ä l f t  p r i s  . . . . . . . .  

Och följden har visat sig deruti, att vår butik varit till trängsel upp-
fyld med kunder från syskonstäderna hvarje dag. 

a . . . . : . t *  
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Oberoendes af alla 
•Trusts'. Största Jager. 

Billigaste priser! 
Bäste, behandling!! 

1505 E. Franklin Ave. 
Teletoa 6åi—2. 

GROCERY CO., 

Seventh och Bfdadway, 

i iv 

.EH ftVIHlTA TJ1KAB PlNNIlfOAB. 
r^Ierr Be«iaktör! Jag är alltid Intresserad att 
litsa om undraB framgång ocli vill omtala nun* 
Juff fitffiökte BkoUurarlnnererkeamhet sömnad, 
allt Mrdt arbete för liten betalning. Jag mötte 
en qvinnn som tjente $15 pr veckan med attsftlja 
irutioiial Dish Washer — bfata fabrikat. Jag be-
BtUUde Vi dussin, tvättade Mora diskar pft tvft ml-
miter. eftlde alla den förata eftermiddagen, vlnsfc 
$12. Kasta vecka tjente Jag $37, pftenmftnad 
$143. Jag Ur en god sprftkare. Jngköporaftho 
World filte. Co., Clerk 8., Columbus, O. De »ro 
tlUmöteBKöende; de tillverka alumlnlmum och 
elektriska artiklar agenter, ^a kan göra 
hvad Jag bar gjort g»<w« »krl^tUldaM^ 
^ Skrlf pl Engelska. ^ 

PaBtor K O. Lindh -bar slutat sin 
verksamhet i Aitkln, och afresta haa 
i går till eitt hem. Hans ftdrei* 
hädanefter Hokonson, Waah. 

Fridsborgsförsamlingen, som är 
belägen pft gränsen mellan Renville 
och Kandiyohi counties; Minn., har 
TOrenat sig enligt distriktets uttalade 
önskan med församlingarna 1 Willmar 
och Mamre till ett pastorat och kallat 
pastor A. P. Nilaon till sin lärajcfi. • 

Församlingen i 'Svea, Minn., 
J. O. Lundberg, pastor, höll tisdagen 
den 26:te nov. sin tacksiLgelseguds-
tjenst i förening med reformations- och 
Gustaf Adolfsfest. Högtidlig guds-
tjenst hölls på f. m.,då pastorerna C. J". 
Collin och .A- ^ Nilson gjorde altar
tjänsten och pastor S. A. Lindholm 
höll högmessopredikan öfvér 2 Moa 16: 
9—22. Gsmensam' middag intogs i 
skolsalen, hvarefter pastor Collin höll 
reformations-tal och pastor Nilson Gu
staf Adolfstal. Insamling gjordes för 
sjukhuset i Sji. Paul. Ganska mycket 
folk var tillstädås. 

Från Tripolis,Hinn.,meddelaa,att 
tacksägolsedagsfeet firades med guds-
tjenst pä, förmiddagen och upptagandet 
af eu kollekt på$20.95till barnhemmet i 
VaBa. Kyrkan var alldeles full af folk. 
SedaD afäts middag i skolsalen, hvaref
ter auktion hölls på en massa artiklar, 
83m de yngre fruntimrens förening 
samlat och förfärdigat. En stor sum
ma inflöt, som var afsedd att delas 
mellan Bethesda hospital i St. Paul 
och samfundets missions- och skolverk
samhet. Sångkören sjöng flera num
mer. Följande aftou öfverraskade för
samlingens samtliga ungdomsskara pa
storsfamiljen och förärade pastor Lind
holm en utmärkt »läde och "robe" jem
te en summa pengar. Presthuset var 
fullt af glada och städade unga menui 
skor, son» stannade till en sen timma, 
då den festliga och angenåma tillställ
ningen slöts med bibelläaniug, bön ooh 
sång. 

Erkebiskop Sundbergs heders
dag. DöQ 11 sistlidne november var 
det 25 år sedan erkébiskop Anton Nik 
las Sundberg öf ver tog sitt höga embe 
te som Svea rikes prima». Bland de 
30 erkebiskopar som efter reformatio 
nen innehaft erkebi&kopsstolea är det 
endast två sem innehaft densamma 
längre tid än Sundberg, ciemligen Lau-
rentlus Petri (^1573) och Petrus Ko ni-, 
elus (fl636). Bland Sveriges biskopa^ 
är han dan äldste både till lefnadsår 
cch tjeniäteår, och han har invigt alla 
de öfriga utom FlenSburg. Att erke
biskop Sundberg med heder fyllt sin 
höga plats, och att han åtnjuter allmän 
aktning, vördnad och kärlek för sitt 
långa och förtjenstfulla arbete i sta
tens och kyrkans tjenst, de rom vittna
de den utomordentliga heder som bevi
sades erkebiskopen nämnda dag. Ko
nung Oskar i egen hög person infann 
sig i Upsala i sällskap med prins Eugen, 
utrikesministern Douglas och statsrå
det Giljam och öfverleuanade till erke-
bisKopen Sérafimerot-dren i briljanter. 
aubilaren uppvaknades för resten af 
akademistaten, representanter för Up
sala domkapitel, Stockholms konsisto
rium, erkestlftets presterskap, Upsala 
läns landsstat med ländshöfding Brå
kenhjelm i spetsen, Upsala regementes 
officerskår, stadsfullmäktige, magi
straten och "last, but not least" mf stu
dentkåren, som sjöng och jublade ooh 

HANDELSPRISEB. 
ST. PAUL ooh MINNEAPOLIS 

Den 3 dea 
HVETB: 

No. IHabd • 
M 1 NORTHER» • 
»•I " ...... t .55» 

BAG: No. t .ti 
JUAJS: . . , 

No. t gnl .t» 
KOSX-. No. S........... .1» 
HAFRE: No t hvlt..... .16®.l&K 
BÖNOR: 

HvitaNavy, pr. bushel. 1.80@ 1.40 
Medluaw 44 •» 1.30@ 1.8« 
Bruua, *' »• 1.1^@ 1.85 

POTATIS: Pr. bushel... .13@ .15 
MJÖL: Patent, pr. bbl... 8.10® 3.SO 

Straight, 44 .... 9.»0@ 3.10 
BåR-, 41 8.10® 2.80 

SMÖR: Creamery, pr; lb. .21® 21>£ 
Dairy, 4* • .18® .18 
Såuue sort 44 • .8® .10 

OS1: Bästa sort, 41 . .10® .UK, 
Sämre sort, 44 • 

ÅOO: Per dussla. • e* i •• 
Hö: Upland, No. 1 pr. ton 

PAUL. -

M, 

15.Q.16K 
(.7.75@ 8.25 

G.50® 7.50 
10.00@11.00 
10.50® 11.00 

7.25(a) 7.75 
8.25® 9.75 

10.50® 11 00 
.87 

2.25® 8.10 
1.75® 8.50 
1.70® 3.25 
8.85® 2.90 
1.75@ 2.35 
1.10® 8.80 
9.90® 8 00 
..*MQ 

Tlmotej, 
Maj 3-, unbolted. 
Bran, 
bborta, " •• 
Feed, , 44 .. 

FRk/: lila, pr. bus 
KREATUR: 

Oxar, slagtfetapr. 109i)>. 
"medelmåttiga, 44 • 
"sämre sort 44 * 

Kor, Msta sort, M • 
"sämre sort, M » 

... Svin, pr. 100 lb.. 
Ffti1, pr. 100 lb 
" (slagtade), pr, lb.. 

Äalfvar. ' .: 
FJÄDERFÄ: -

Kalkoner, (slagtade,) pr,lb. 
Hön?, (slagtade,) pr. lb. .6® 

ULL: Tvättad, pr. lb 18® 
Otvättad, " .1® 

DULUTH. 
HVETE: 

No. I H abd f 
44 1 Northkbh...... . 
4* 8 44 

CHICAGO. 
HVETE: 

No. 2 V&rhvete........I. 
LINFRÖ: 
HAFR Et............ ..»• 
MAJS: * »v... 

Chas. A. Albrecht, 

Pelsvaru-Handel. 
384 Wabasha street^ pT. PAU3 

-.9 
. 8 
.14 
,10 

Allt till bundtinakerifacket hörande ar
bete utföres punktligt pch tillfredsstäl
lande. ^ ^ 

SUimibertäe» efterPtåtällHinQf. 

McQuire " ' 
& Mulroonej , 

Wholesale Commission Merchants. 
. Fruits, Game, Poultry, and all 
' binds of Country'Produce. 

876-878-280 E. 6th( Street. 
ST. PAUL. MINX. 

.55^ 
WX 

®.58K 

.5«K 

.91H 

.liH 

.85X 

O. Q. Wilson & Co. 

455 Broadwayt ST. PAUL,' 
: • . ''i* 

bandia med...... 

Mjöl, Feed, Smöri Ägg, 
Hö, Spanmål, sarirtvi.. 
Ved och Kol etc, ! 

Organist och skollärare. 

Sv. lutherska Augustana-fSrsanilingen 1 
Minneapolis, Minn., mottager före den 1 
januari 1896 ansökan om skollärare och 
organistljensterna för nästkommande ftr. 
Ansökau göres om blott endera af dessa 
tjenster eller ock om b&da förenade. Sö
kande, som måste vara medlem af Augu 
stann-synoden, bör förete betyg em kom 
petens att sköta piporgel, leda sångkör, 
och vara förtrogen med 3venska ooh en 
gelska språken och gifva bestämd uppgift 
pä önskade lönevllkor. Ansökan sändes 
till församlingens pastor 

Rev. Cabi, J. P etri, * 
USA 9th st. S-, Minneapolis, Hinn 

American*, Anchor-, Cunard-

och White Star-Iiiniens 

stora, snabbgftande kitnsllgra palats&ngare, 
som tlllryff*al«flr*ra resan pft n 
fräa vftrt kontor 1»varje ONSDA4J och LÖR
DAG. 

BILJETTER 
med dessa exkursioner erh&llas till yttorst 
billiga priser. 

Personer, som äro obekanta 1 Minneapolis, 
böra noga akta sig för runnare, livilka drlf-
va omkrlngr vid stationerna. 9e derför noga 
till att ni har vårt rälttt nummer. 

Sunden, Vansfrum & Co., 
General Land & Emigration Agents, 

123 Washington Ave» Sottth |23 
Minneapolis, Mintk4; -

- MINN. 

k 

1»o 
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Klädningstyger. 
Årets största Ofvcr.raskaing. 

Ny inkomna varor till lägre än im-
porteringspriset. Nyinkomna va
ror till lägre an fabrikspriset. 
Våra kunder veta att yåra upp

gifter tala ett rent språk. 

50 st. imp. Helylle, kändt nn-
der benämningen German Fancief, 
i smakfulla mörka mönster» jnit 

inkommet, pr yard 

30 cents. 

Nuvarande partipriset på dessa 
tyger Sr 47£ cents, och vanliga 

minutpriset är 60 cents. 
Vårt halfya pris är 

30 cents 
pr yard. •• 

En annan 
öfverrasknmgl 

100 st. Einare Helylle,bestälda 

för leverans den 1 Januari, men 
hvilka miste säljas nu med an
ledning af firmans upplösning. 

Dessa tyger äro de finaste för 96, 
äkta fint helylle, 48 och 50 tum 
breda. Fabrikantens pris är 75 . 
cents, lägsta minutpriset 11.00. 
Med anledning af firmans upp
lösning, erbjudas dessa tyger 

efter 

70 cents 

pr yard, eller betydligt under 

tillverkningspriset. 
Försumma icke att bese dessa 

tyger. 

En tredje 
öfverraskningl 

Sist men icke minst kommer 
den stora prisnedsättningen på 
1,000 afpassade klädningsmön-
ster—fancies, svarta och kulörta, 
till hittills obekanta priser. Dessa 
godtköp öfverträffa allt hvad vi 

förut erbjudit. 

Kappor. 

Svarta 
Kladningsmönster 

Henry N? Benson, 

Advokat och Jtotajy Public. 
Utestående fördrag»*! »»kasseras, full

makter utfärdas och rättegångar föras vid 
alla statens domstolaf. I: 

Kontor T Dick's Bléck£ }3t.' Ptttr, Minn. 

$2.75 
...... $3.00 
4.... • $3.50 
>.....$4.00 
• ... ..$5.00 

Fancy Mixtures och enfärgade. 

HELYLLE 

FULL 

LÄNGD. 

$2.75...— 
$3.00.%.. 
$3.25 ...«•• 
$ 3 .  S O .  » . . » •  

$4.00 

$ö.OO». 

FÖR 
FULL. 

LÅNG? ' 
KLÄDNINGS 

MÖNSTER. 

Det är en lätt sak att offerera 
kappor efter hälft pris. Men äro 
glin, kappor billiga äfven om de 

köpas till hälft pris? 

Ett exempel, tag ett lager af 

vinterkappor som inköpts i maj 
eller juni — smaklösa fascner — 
räkningen daterad nov. 15 och 
dec. 1st för att blifva af med 
dem. Tror någon att dessa kap
por äro billiga n U efter hälft 

pris? 

Bese vårt sortiment. Nya fa
soner anlända dagligen med ex
press. Hvarje plagg liqvideras 
vid mottagandet. Fabrikanterna 
tumla om hvarandra i Ingslan 
öfver att få sälja sina varor till 
oss. Tror ni icke att vi förstå 
att taga tillfället i akt? Tror ni 
icke att vi kunna offerera eder 
lägre priser 5n hvad andra kun
na göra? Utom alla tvifvel! 

Med anledning af firmans upp
lösning h«fva vi nedsatt pri
set pä hvarje kappa in
om hela lagret. 

Yi lemna här några få illustra
tioner af vår stora realisations
försäljning på'Capes and Jackets. 

Bästa sortens handsydda Jac
kets, åf jmporterad Kersey, och 
Melton, af allra senaste inköp och 
fasoner, för 

$23.50 
nedsatta från $27.59, $29.50,$32. 
50, och $35.00. 

Trenne olika slag af Beucle 
Jackets, alla fodrade alltigenom 
med bästa Satin Rhadame, af se
naste mönster och med l*ög stora» 
krage, realisationspris 

$13.50 
nedsatta från $16.00, $17.50 och 
$19.50. 

Eleganta Cloth och Plush Ca
pes; enkla eller dubbla effekter, 
med skinn eller perl besättning, 
till 

$12.50 
nedsatta från $14.50, $17.50 och 
$18! 50. 

Största prisnedsattning på barn-
kappor. 

Fina Reefers och Gretchens till 

$4.98 
nedsatta från $7.50, $8.50 och 
$9.50. 

Ett annat sortiment éfter 

$9.50 
nedsatta från $12.50,$15.00,$16.-
50 och $18.50. 

Underkläder etc. 
I anseende till v&ra yt-

ters låga priser liar försälj
ningen varit så stor att vi 
sett oss nödsakade reqvire-
ra nya sändningar af såväl 
underkläder som strum
por. I följd af den långt 

; Iramskridna säsongen haf-
va såväl fabrikanter som 
importörer lemnat oss sina 
varor till YTTEHST BIL
LIGA PRISER, nästan till 
halt pris, hvilket bereder 
oss tillfälle att erbjuda v&~ 
ra kunder stora 

Dame Tröjor, hvita och grå, | 
ylle, till 

42 cents 
nedsatta från 75c. 

Dame Tröjor och Kalsonger, af 
helylle, till 

$1.10 
st., nedsatta från $1.50/ 

Dame kombination suits, naturlig 
grå färg, fleeced, 

73 cents 
st., nedsatta från fl.00 

Dame Tröjor och Kalsonger i 
naturligt grått, "Munsing Brand", 
till 

75 cents 
st., lägsta pris hittills $1.00. 

"Munsing" ylle kombination 
suits, till > 

$1.60 
st.; nedsatta från $2.25. 

Dame Strumpor, english Cash
mere, 
65 cents qvalite för 45 cents, 
75 cents qvalite för 55 cents. 

./s-Å 

Goss Underkläder. 
Ribbed Undertröjor och Kalson

ger för gossar, i alla storlekar, 
endast 

45 cents 
stycket. 

Barn Strumpor. 
Till ytterst låga priser. Alla 

storlekar. 
Svarta ribbed Cashmere Strum-

•'4 

por: 
25c qvalite för 18 cents. 
50c qvalite för 35 Cents. 
65c qva'ite för 48 cents. 

jBrjåBfr'' Beställningar från fändsorten effektuerasmed all omsorgr, IPlf.Hr Lemna noggrann uppgift om hvad som önskas och vi garante-
ra fullkomlig belåtenhet. 
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Wabasha, Fourth. Fifth & St. Peter streets. 
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