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Skyldig till fosterfördrifning 
jörklarades är. Johason sistlidne lör; 
dag af den jury som hade'att pröfva 
ftans delaktighet i Clara Bargs död 

Explosion inträffade sistlidne tors-
Äag i St. Paul gasbola?s verkstader, 
belägna i hörnet af E. Fifth och John 
sts. Fyratio fönster gingo förlorade. 
Skgen arbetare skadades. 

Postmästare "in spe". William 
Jpitt Murray har begifvit sig i viig till 
Washington för .att, som det siiges, ä 
Vedorböraude ort fria. Ull postmästare-
befattningen härstädea Kanhända han 
tyckas. 

Polisärende. Andrew Paulson, 
jÉisstänkt och anklagad för att hafva 
Ibehällit verktyg, varda $40, Bom han 
lånat; af en bekant, dömdes en dag för 

•, ira veckan af domaren Twohy till ar
betshuset pä 90 dagar. ~ 

Fest Svenska Bröderna» Sjuk-
fejelpförcning afhiillér en feBt Tretton 
äags qvällen den 6 Jan. 1896 å Odd 
jpellows Hall, hörnet af Payne av« och 
Wells st. Ett godt program utlofvas. 
laträdesafgiften ar 20 ccnti 
- "Eldsvåda inträffade sisklidne fre
ifogs morgen i John Wanns .byggnad, 
IrtJrnet af Fifth och Sibley sta. Bygg-
ttaden blef mycket skadad. Guiterman 
Bros. sägas hafva gjort en ansenlig 
förlust-, som liir gfi upp till'ett vftrde af 
(135,000. Intet lif blef sbadadt. * 

öasolmbelysaingen för 1896 
fcslöt gaskoruilén för sin-del att tiiler-
fenna Frank Mc Lallan, som hade in-
temnat det lägsta budet. Kostnaden 
lör det hela kommer enligt Mc Lilians 
Énbud att.gå till $37,655. Assembléa 
Wträdde i torsdags kömiténs »sigt. 

Xiäraremöto. . ''The State .Eluca-
Honal Association" häller bärstudes i 
Itatskapitoliet sitt - 33 möte Trän och 
mad den 31 i denna månad till och .med 
åénr 2 nästkommande januari. Prof. 
John Sanders, frun Gustavus Adolph os 
College L St. Peterkommer att inleda 
jlkkussionen Örver ämnet: the Collegc.-

Jtfinskade utskyl&er.-Enligt feon-
fcrollöi-en McCardy's förslag"till utgifts-
och inkomstståt för 1896 ikulle uttaxe-

. tingen -ej blifva eii stor som för i Ar 
»tan tvertom &410,51& mindre. _ För-
•äaget upptager hela utg-IXtsstäten till 
ft, 881,507, för .1895 upptog tyidgetjan 
«2,292,426. v ' . *" " " 

Howard charter-anhängare hade 
* »Ht-möte aistli^ne onsdags afton i ea 

jfa'l viti Payne a vr-.th varvid 'Hhe First 
W-ard' Howard 'Cuarter Union'5 blef 

'Illdåd. Ålderman Liudarhl blef vald 
T fell 1. föreningens tillfälliga ordförande 
, •ch"' T. B, -Maloney till sekreterare, 
föreningens ändamål och- afsigt är att 
iérka för förenkling i stadsförvaltnin
gen, för ekonomiskt och .förståndigt 
iaridlaafvande af étadens*afKirér'a s. vi 

JTedsäUning i postporto föreslår 
i»ti "Dispatch"f(jp i lördags.statens 
lianliiuperintendent M. S. Kenyön.Han 
»öser att portot"för vänliga bfef inom 
ilen stat, hvarifran de sändas, ccb-inota 
4e omedelbart dertill gränsande at'atcy-
9& böjf taestämmas till 1. cent- per 
•"totmc©", och att bref som äro adresse
rade, j,Ul stater, hvlllcä icke omedel
bart gränsa intill den stat, hvarifran 
flo sändas, böra betalas med 2 cents per 
**ounc3". " Afgiften för paket bör r^-
äucerasförhållande dertill.'^ 
: Christian Citizens' League hade 

ifefjtlMHe.söndag ett intressadt eiöte i 
Pi^mouthJkyrkan. Därvid diskutera
de? lifligt om det stora inflytande pä 
étadens välfärd och framåtskridande 
»om de"reformer, för hvilka ligan arbe
tat för fallna qvinnors räddning, och 
yttrade der v id", att dtfttä ärbote- nu 

»kräfde on persoij för sig, som borde eg* 
na hela sin fid och ^alla sina krafter 
äeråt. -Han meddelade ock, .att .rädd
ningshemmet, som nu varit i verksam-
fiét U-e månader, bädd kostat inalles 
C90, •och att 10 qv'innor "derigenom . be-
redts .tilU&lle att öfverglfva lésteifs 
t ö - ä t *  - .  . . .  

Rätt lyckad var den af Emanuels-
Wrsamlingen siatlidne fredags qväll 
anordnade feMert. Björnstek, lagad 
utaf en för ändamålet anstäld och i sitt 
yrife skicklig kbck, serverades i -långa 
tiaaop. Alldenstund den som.' skrlfref 
åeaea rader hyser stark antipati mot 
AJttt hvad Ujurriar heter, tvåbenta icke 
llldantagne,- så kan han ické fälla nå-

8om helst omdöme om anrättnln-
gect emaklighet, men att 'döfna af det 
Bitiga bruk .bordsgästerna gjorde af 
•iiatt terktyg, måste kocken haft* god 
tnr med nalle. Ett originalpoem de-
Idaeaorsdes.vid tillfället obh allt aflöpp 

eW aoitändigt sätt. Den pekuniära 
vinstaa af festen* blef.clrfta $50." 

Besökande. . Under den sist till--
iöfdalupna veckan hafva följande-
resande aflagt besök på'Minnesota^ 
Btats TiDNiNGS kontor: hr N. P. 
J?ehrson fr. Hugo, Minn.;Martin Qlsön 
*h Forest Lake, Minn.; hrr E. Carlson 
Öch Aug. Benburgfr. Harris,.Minn.; 
Hon. John- Peterson fr. -St. Peter, 
MiAlUi.. hr E,' P. Qviat ^fr^ iMadlson, 

' I4inn;; hr D. - S. Arnquist fr. Cbisago 
City, Minn.; hr Andrew Engström fr. 
-iiakeCily, Minn.;-hr Nels Nelson 'fr. 

- White Bear Lake, Minn.; pastor G! 
f?eterSon fr; Hush City, Minn.; pastor 
Ä* Sundberg, pastor E. O. Stone och 
hrr Ö. J. Véline, O. B. Christofferson, 

\ Å. Gustafson och -Albert J. Berglund 
fh Mpls.;. hr H. A Komstadius fr. 
Hoffman; Minn. Hon. H. J. Carlson fr. 
ISiåst Union, Minn. ' -

öfvérraskning. Mr och iprs Wall-
blom öfverr askades torsda^sqvällen 
den 12 dennes af en skara vänner, som 
infunnit sig för att med dem 'fira 25-
ftradagen af deras äktenskap. Sedan 
skaran, som tili trängsel fylde det rym
liga huset, lägrät sig, utfördes nagra 
lfetnplig:a sånger af missionsförsamlin
gens eångkör, hvaref ter pastor S. W. 
Sundberg i varma ordalag tolkad? de 

. fliftrvarandes lyckönskningar och stun
dens betydelse, hvarpå följde några 
»nthärkningar och poem af G. A. Win-
fcoits, mra F. Johnson och C. J. Pal
mer. Sedan Wallblom tackat de för-
samlade, serverades kaffe med kaka m. 
|h. Att det var ett angenämt sam-
qvam, tor.de alla närvarande medgifva. 
•»- Som minné qvarletnnades några gan-
|lta värdefulla siifverpjeser för bordet 

Gustaf Adoifsförsamliagen firar 
JulottakL 6:33 på juldagamorgonen 
samt högmessogudstienet kl. 11 f. m. 
Barn fes ton eger rum tredjedag jul, 
och tager den sin början kl 7:45 
e. m. 

"Fader vår" får icke läsas i staten 
Minnesotas publiksftolor, om någon af 
vederbörande målsmän deremot skulle 
gCra någon inväudning. Så har på fö
rekommen anledning generalprokura-
tor Childs förklarat i överensstämmel
se med sec. 16 art. I i etatena konstitu
tion. 

Karnevalen. Som.plats fOr karne
valsläger cch vinternöjen har karne-
valskomitéa utsett Aurora Park. Pro
grammet för festligheterna är nu upp
gjort. Festen öppnas Tisdagen don21 jan. 
1896 med parader, tal o. d. Fredagen 
den 24 jan.-blir Minneapolisdagen, och 
torsdagen tlen 3D jan. blir St.Pauls dag. 

Ny fisksort Vid "the Minnesota 
hatchery" fina för närvarande ett slags 
hvit laxöring, söm ined undantag af 
färgen är alldeles lik det vanliga sia 
get. Våren 1891 utkläcktes tre hvita 
ypgel från ägg af vanlfgr/fcreek-trout". 
Nu är der "lots" af dylika hvita fiskar 
vid "hatcheriet". . 

Löner. Lönestaten för poll»* och 
eldsläckningsdepartementen för decem
ber månad föredrogs och godkändes 
vid assemb:<5sammanträde sistlidna 
torsdag. —Sistlidne lördag xitbetalade 
staden i löner icke mindrå än $132,003, 
derutaf $19,095 som utgör Bkuld till 
polisdepartementet från 1893 och 1894. 

Från Första Sv. Luth. försam-
linger. Ottesången juldagen "tager 
siu början kl. 5: 30" och högmässan i 
vanlig tid kl. 10:.30. Annandagen fi
ras den sedvanliga barnfesten och bör
jas kl. 7 e» m. Inträdet tilt denna fest 
är- frkt Församlingens årsstämma 
hålleB nyårsdagen kL ' 2 • e. " m. — På 
Day tons Bliiff firas barnfest fredags
kvällen den" 27 oöh i.lokalen 427 Michi-
gan st. jnidagsqVällen kl. 7: 30. _ 

Ombyten .inom'atskiiliga äldaloin'-
gar af stadsstyrelsen skola inom när
maste framtid ske.- Egbert E. Hugh» 
sun skall vid^årets ölut afgä trän" "the" 
board of fire ""commissioners" och J^F. 
Hoytr från., "the ^board of Wiiter com-
missioners". Som kandidater för cTé.le
diga befattningarhe sägas de afgående 
sjelfva .uppträda, • ehuru det tros att 
mayor Smith icke har lust att pä nytt 
utnämna dem, åtminstone icke tor 
Hughsott -i' -

Skulle .ej ba- försöktr Förlidet 
är publicerado dag Vidn ingår ne mejgri-
k"ommissariens rapport om renlighets» 
förhäilandeoa "i mjölkleverantörernas 
kostall. J sagda rapport fick Hans. Sö
renson ffån Minneapolis en mindre 
god rekommendation, öch blef han här-
öfyer "uppbragt samt • lagsökte hir.. 
Berndt Anderson för$5,000 skadestånd. 
På målet förekom inför distrikt§rätten 
förklarade domaren att A. handlat 
fullständigt rätt, hvådan målet afskrefs. 
Sörensön fick betala rättegångskost
naden. ' 

. Peterson ofvérraskad. - Gqst Pe-
terson från*Carver co., kom i måndags 
förra.veckan tifi Minneapolis med ett 
lass grisar (10 stycken) och ett par byt-, 
tor med smör. Som det var sent på 

•aftonen, tog han mpå"ChicagoHouse". 
Grisar öch smör lät han ligga, i vag-
npn. När h^n på tisdags morgonen 
skulle se efter'sin egendom, var allt 
borta: häs^-.vagn, grisar och smör. En 
företagsam person hade. arlapå morgo
nen kört. bort. med alltsamman hit till 
St. Paul, der han till en kötthandl^re 
vid Edmund oah Western gatorna sålt 
budo flägt ocl} smör till ett sammanlagdt 
belopp af $70. * Genom polisens bemed-
ling _ fick Peterson tillbaka sitt, häst 
oöh åkdon'påträffade Kan å Iglehart st. 
Tjufven påträffadés iekeV' Haödlandeo». 
Bom köpte-tjufgod set, * förlorade såväj 
detta som de pengar han gifvit "derlör. 

Ett vackert hår 
Jir 

ED EN REN, frisk skalp, fri frän Irri
tation och utsjng, ftstadkonimesRe-
natn bruket af Cuticura Soap, den 

west valgörande hudrebande och förskö
nande tvål i veriden, såväl som den rona
ste och bästa för toiletten och för barn. 
Den renar huden och häret från alla oren-
li«heter, fördrifver mikroskopiska insek
ter, som lefva af häret, mildrar alla irrita
tioner och yttre sjukilghater, befordrar 
härets växtlighet och tillför friska krafter 
för dess utveckling. 

t äljas öfveraHt. Pris 25c. PoTTZii Dnra & 
Chkmical Corp.. Solo Props., Boston. Muss. 

Om "SUttet att behanla hud- och hår", 
suudes fritt. 

Betheöda 

Mig lysteir att sjunga eq liten drill, 
Och dérför vill% • " 

På.lyran jag strätigårne fästa. '• 
0 sångmö, du hulda, kom -till mig nu ' 

Oeh lär mig du • 
Att v-ärdigt besj unga ."Bethesda"; 

Bcthesda, ?å heter ett hospital. . - * 
• ' Uti SåihtPanl, • 
Som här jäg.vill söka beskrifvaj - • 
Ett nämn, som betyder.barmhertighets-

-* I bibliskt lius; , ; [hus 
Det sjuklingar helbregda bljfvia. > *" 

Nog mången får undergå sorg oöh qval 
På hospital, . • „ 

Men annat är ej att begärav . -
Och mången är nödd att i all irin tid 

Som invalid 
Sin motgång cch olycka bäfr. 

Bcthesda är fjärran och när har öm 31, 
' :Ty huldt joch ömt * ..." 

Och kärleksfullt der man behandlaer. 
Der utföreö'allting, ehvad som åker,-

På svenskt manér; 
Och sjukdom till hel sa förvandlifar . 

Der hvarje sjukskölerska.väl fön»tär 
Förbinda sär . 

Med händer.aå lätta och mjukq." 
1 rummen framsyäfvar sylfidiskt lätt -

Hyar "Byster", nätt 
Och tröstar och vårdar de sjuka. 

Min vän, är du ' sjuklig oeh är ött svag 
—Rjs dit i dag! 

Der helsa och krafter du vinner. 
Och ejeH.skall du prisa deVhoipltal, 

Hvars personal V• ' - • 
I godhet sin like ej finner. 

En patient 

Åkta sv.enskt juldrioka. 
Och vfivdafulla julpresanter pft köpet Br 

hvad Him Lundin & Co.. 7—0 So. Jefforson 
st.. Chicago. 111., erbjuder hvar och en. Lfls 
vidare deras annons, hvars anbud Uro de 
mest-liberala vi nftgonsln sett. hvar för vi 
hoppas att tidningens Uisare samt oeh 
nerligen bogaffna sig af denil 

syn-

ALLEN'S..;; 
3J LC^RINE SALVE 

Sttker och varaktig bot mot kroniska sår-
nadcr. bensftr ocli garnla sår af ai!a olika 
slag, hur gamla ocli af livad ursprung som 
helst, samt ett skyddsmedel mot lcrilfta 
fl uss och blcd förgifta Ing. Förfelar aldrig' 
Sändes portofritt mot 68c. Begär det af er 
apotekare, oiler skrlf till , 
J. P. ALLEN, Druggist <Sl Chemist. 

»T. PAUL, : MXNJi. 

gjj Y 'Vb*'yi»" 

Den nya räknefirfen ull S'ate Sa
vings Ifrtnlc, Ger mania JAfe Insur
ance Bldg., hörnet af 4 <£ Minne
sota 8'8., tager sia början den 1 ja* 
nmiri, 1806. -JP<4 alla insättnin-
gar, som göras före eller den 3 jan. 
1896, erhålles sex månaders ränta 
den 1 juli. Insättningar moV-agas 
frän $1 till högre belopp. Depo-
sitörer, som ärö -berättigade till 
ränta enligt art. 34 af bilagarne 
för tiden slutande den ~1 januari 
1896 torde -itilemna sina hontra-
böcker till banken jöre elCei\ efter 
denJiO januari 1896. 

Julius Goldsmith. 
- Kassör. 

Passande JulpresentI 
Den förträffligt» musiksamlingen Songs 

from the North, innehfUhmde 57 s&nger 
med original text och engelsk text, för eri 
röst med pianoackompanjeraent af v8n 
namnkunuigaste tonsättare, säsom A. P. 
Lindblad, Söderman, Sjögren, Kjerulf, 
Gilcg, Ole Bull, Heise och Ilartmanq, m. 
fl. kan genom oss erhÄllas portofritt efter 
följande priser: prydtigt pappband, styfva 
peimar,*82; elegant klotband, mjuka per* 
mar med guldsnitt, $2.50. 

Denna musi^saniling är utan gensRgclso 
den biista i sitt slag här i landet, och har 
såsoin sädan vitsordats af kända musici 
och till den. mnsikälskande allmänbeten 
rekommenderat s af sä väl den engelska 
som skandinaviska tidningspressen här i 
landet. Adressera: 
MINEESOTA STATS TIDNING, 

. 187 E. 7th st.. St. Paul, Minn. 

"Minnehaha Mutual X»ife "Asso
ciation har sedan den 1-augusti utfär
dat öfver l,5dö lifförsäkringsbref, FCr-
eningens- billiga och matematiskt riktlg« 
premrer lika mycket sonuvåra välkända 
landsmäns» .herrar' A. P. Swauström och 
J.O. Cederberg, popularitet äro-att kredi-
ter£T för detta ovanligt' goda resultat. 

Svenska Almanaekan för är-1898 
etLållesfriit, om man insänder namn'och 
adress jémte 3e för*postporto till John* G. 
AHeu,"i76E. Sst.j'St Pavri, Minn. -

Ett .flat urval af. hattar, mössor, 
handskar, vantar, halsdukar^ kragar,"man
schetter, skjortor och.underkläder m. fl. 
artiklar passande till juipresentcr, säljas 
tiH mycket billiga friser hos A. Petersoir 
&:.Cd., 23L E. Tihst. - ' ' 
. "Vi hänvisa våra läsare till State 
pavings Bankens annons bin* of van. 

Di?. E. M. Lundholm har flyttat sitt 
Jcöntor till Krahmeb. Block, hörnet af 
7de och Sibley gatorna. - - -

E.| P. Krahmer, 505 • Bradley stM 

handlar med ved och koL Bästa qvaiitet 
och lägsta priser. • 

H; C. Peterson', .Svensk Advokat, 
röm 518 Manhattah'Block, St. Paul, Minn 

Färdigsydda kläder t stoft urval 
och till lägsta piiser hos J. G. Elmquist," 
250 F.. Tth street' . , 

Vi hafva mottagit en treflig kalen
der för 1898 frän Stats Saving Banken. 
En hvar kan-erhålla en-dylik, om'man 
hänvänder sig till namda bank, som 
har sin lokal uti Germanla Life Ins. 
Bid'g. •" *, . 

Almida Johnson, examloerad'barn; 
morska, 672 Cook st., emellan Greenbrier 

. *• 
och Payne Ave's. 

Berry Brothers XXXX P.atept-
mjöl är .det bäsia 1 handeln.. Försök det! 
" John Thoorsell,, likbesörjare^'«27 
E. 7tli Street. Bostad: 521 Broadway.* 
. Simon Nelson, urmakaré och 
juvelerärp, l^ft É. 7th st.» utför om
sorgsfullt och billigt alla till yrket:börau-

reparationer.r 

Skodon i bästa sortiment för her
rar, dajner oeh barn till lägre pj*is: än ~an-
-nerstädés liOs Elmquist, *229 H 7th sta 
•; Gif a~kt pä annonsen ^'Aud^rfeon's 
Kioto-Studio itlageas nummer. ' 
• The Nor the vn Exchange. Bank 

of St. Pavtl, hörnet af 7 9ch. Jackson sVs., 
betalar högsta* intresse pä Insättningar, 
Mindre belopp mottagas. Svenska talås. 

Doktor E. Böckmann, nojsk lä 
kare, .träffas i Loiory- Arcade, fummet 
255, med ingäng från Su .Peter street.-
Tag elevatöen. ' * • * 

John Baäln & Co..$<sveijska apote
kare, 829 E' Ttli st, och 85é Payne Ave. 
Äkta svenska medicinér alltid pä lager. 
Recepten expedieras med störst^' omsorg» 
. Vexlar och postmoney orders 

säljas till dagens lägsta noteringar af A. 
P. Croonquist & Co.; 218 E." 7th street. 
• J. A. Jackson, Svensk* Advokat, och 
Kotarius Pqblicns. Praktiserar vid sta
tens alla domstolar öch embetsverk. ' Kon
tor: rum 2 och 8 i Rogers Block, liörnét af 
5th och Cedar streets, St. Paul, Minn. 

•Chäs» B". Marelius, Svensk Apote 
kare. Recepter expedieras med Btörsta 
öinsorg. Svenska mediciner samt Dr. Pe
ters Kuriko ocli Ole-Oid alltid pä lager.. 
•40 Bedford street, " 

Kläder gjorda efter beställning, bil-' 
ligt hos A. Peterson & Cö., 281 E. 7tli st 

P. A. Lanberg, hörnet af Payne, a^ve. 
och York st., erbjuder ett välsorteradt la
ger af Dry Goods m. m. till lägsta priser-, 

Thaniig & Jacobsens likbesörj-
ningsbyrå är flyttad till No. 828 E. 7th 
st., nära hörnet af Pin^ st. , 

Chas. Wallblom, likt>es5rjare, No. 
400 Jackson street. Bostad: 1089. Jessie 
Street. . 

Plumbing och dylikt arbete utföres 
omsorgsfullt och billigt af Holt och Dähl-
Uy, cor. Bedford och Decatur sts. Kost
nadsförslag lemnas pä begäran. 

John Sandell, Skräddare och Im
portör, 179 E. 7th-st., förfärdigar bcitfre 
kläder till biUiqare pris än ni kan erhälla 
annorstädes. . 

t Smakfulla, sparbanker, p^saande 
för juf^tosfent^c , barnen^ säljas af 
State Savings ' Bank, uéröiania Llfé 
Ins. Bid'g, hörnet at 4th & Minnesota 
StSL 

I enlighet med till herrar A. E. John
son & Co., general agenter för passagerare 
afdelnjngen, ankommet telegram, afgick 
Thingvalla Liniens ängare .''Thingvalla" 
frän Christiansand den 18 dec. Den kan 
väntas till New York omkring. £©n 25 
dec. och .passagerare för St. l^saö enh 
omnejd framkomma 3 .dagar sen 

ST. PAUL och MINNEAPOLIS 
Den ie dea 

HVP TE: 
' ÄO. IHARD. . . ...... 

" 1 NoitTHEKK 
M 8 " 

BAG: No. 8 
MAJ& ...i;....; 

No. 8 gnlii...... 
KQBN: .Z.....J.....:. 
11AFBE: "N6 8 hvit.V... 
BÖXOB: . -

lL> itnNa*y,-pr. bus he L 
Medium/ ' ."t* 
Bruna, "*•; .. 

POTATIS: Pr bushel... 
MJÖL: . Patent, l»bl... 

Straight, -
- Räg-, I;:.;';'*-- .... 

SMÖli: Creamery; jri Ib. 
Daii-y, . r *' • . 
Sämresort 

OS2: Bästtvaor^ 
iiUnre sört^* '[SJ* " • 
1 Per dussin. v". 
Upland, No, I. pr. ton 
" " 2 " ;. 

Timotej, 
Majs-, mjöl 
Bran, • ... v"^»« .. , 7.25(^ f.50 
Shorts, ' .. - a.25@ 9.75 
Feed,. . - ..-10.50®il.00 

.24 
.1B.@- »28 
,16@.16% 

1.30@ 1.40 
>.20@ 1.S0 

. .1.35 
' a s  

8.10@ S.80 
,3.90*@ If. 10 
a.l0"@ 2.3.0 

".2'2@ 25 
.15@ .20 

' - .g@ .10 

*•. . 5 
. " @ Vi7K-

.T.75@8.00 
0.5C@-7.5X)' 

vi?4- .10.00(511.90. 
.. ' 9.75@i6.00 

FMu: Lin, fix. bnr. 
KBEAT'UH: • " 

. Oxa r, si agtfetapr. 1004^. 
41 mgdel mätt " V 

i "sämre sort >; •' ., 
•" • Kor, bästa sort,;. 

v sämre-sorter1; •'?. • 
Svin, pr. lOO lb^i...^.' 
Får, pr. 100 lb. • • • • • 

" (sragtade), lb.-. 
Kalfvar, . .. 

" DtJi^TTH. 
IIVETE: • 

No.-1 Hä,ed. .. .$ 
" 1 lionxnEBi^*..... 
" JJ » . i . . . 

CHICAGO. 
SVETE: '• - .. 

No.- 2*Yirhvete>,w,.. .S. 
LINFM.ö:' 
H A F l i E : . ' . . . . . . . . . .  .  

- .89 

^2:5Ö@ 3 i60 
S.0l*@. 2.25 

->.70@*2.25 
2".2ö@ 2-9Q, 
•I-.75Cfé 2'. 25 
S.2Ö@ 3.40 
2.25@" 3 00 

'v.5 
• 5@ • -6 

.54^. 
. '.63-if 
@.50M-

fl 

Sta Paul, Sixth åu Wabasha Sts., -

i 

Iransk - helylle Serge, 1 svnrt'och ku
lört, "fancy Mixtures och- Skotsk 
Plaid samt Sko'sk-Mixtures 
alla värda 50c pr yard, spe-
cielt :. 

VAROR FÖR JULEN 
år den största, fullstån digraste och-
finaste sorn ännu varit exponerad i 
Nordvestern. Våra priser åro dess~ 
utom betydligt lägre ån pä någon 
annan plats. — en följd af våra fabu^ 

: löst stora uppköp. -

-'SS % 

Kläd n i ngstyger. 
"och. ku-, 
h- Skotsk 

25o 
50 tum Svart Clay Worsted Serge, 

bred, viird: 85c pr yard, 
speclelt prls^.undor denna 
.vecka..;...»•.... <.. 

Klädningsmönster, - i fancy . Checks, 
BroGhé och fancy skotska väfnader, 
7 a 8 xanl i hvarje stycke, just Jagniff. 

* för"on-klädniiig,. van-
- ligr pris £3 a S4;"speci-
. elt pris endifSt....... 

/Kö» JUSt 

12.00 

.94 
.-17 

O. Q. Wilson & Co. 
455 Breaäwaj^ST. PA^L, ' 

handla mgd. < •« * w . -

Mjöl, Feed, Smör; Ägg, 
Hö, S pra n rh å 1, samt.... 
Ved och" Kol etc, * , 

GOING TO CALIFORNIA p 
-Then you are inleiestéd in Euowing-^-^ • 

1st. What line ivill get you there seven 
hours quicker than any other? 

2d. Wliatr line operates Phillips Cele
brated Tourist Cai* Excursions? 

3d. What line has been in theljusi-
ness.longest and is most popular? 

4th. That alt olher Tourist Car lines 
are Imitators." - " -

5th. What Jtne offer»" you choice of 
routes? Cars •leayiiig ST. -FAUL on 
MONDAYS at 9:0J a. in , via Kansas City 
and Fort Worth, r— the favorite SOUTH
ERN llOUTE, with no snow, ne high al
titudes. Gars leaving on THURSDAYS 
at 7:00 p. m. vhi Omaha," Denver and" Salt 
Lake. — the great Scenic Route. - * • 

6th.' 'What line uses Pullma» Tourtst 
Cars that are completely fui'nisfied with 
carpets in the" aisles, upholstered seats, 
clean linen and blankets for berths, cook
ing ranges i;i separate" compartment, 
gentlemahly conductors _ and careful pör-
ters? ... • .. .. -
'" 7th. What line accepts* second "class 
tickets, "and only charges $6» 00.for double 
berth cl?ar through? . " , 
: Tlie agents of the Minneapolis & St. 
Louis Hailkoad Co. will cheerfully-and 
truthfully- answer any of these questions, 
or you can address • . ; -
' r : • >.^. CUTTS, 

;• • ' Minneapolis, Minn., 

Ungdoms-Vännen. 
JulnuDQret af Ungdomsvännen, utr 

kommer denna vecka, innehållet är om
växlande och Intressant sä väl pom läro
rikt samt väl •.illustreradt. Pastor.Ilaffs 
skildring af en resa i Bibélhs länder är 
värd ensam, hvad tidningön kostar, näml. 
81 per år. Nu ftr rätta tiden att prenu
merera medin detta arbete-kan fäs.fr-Sn 
början. Profnrmmer sändas pä begäran. 

•  A d r e s s e r a :  U N G D O M S -  V Ä N N E N ,  
: "* 252 E. 9tb st, ,St Paul. . 

Andrew Peterson, 
— Musikhandel 

418 E. 7th street, | :" BT. PAUL.. 

Fioler, Ouitarrer och. MandoHner 
* -qamt MusiJcalier i rik-
" haltiyt urval» r 

Fiol- och Guitarrsträpgar af ny npp-
flnuing, till'lägre pris ah hittills. 

• Besök ni.ig och utse en nyttig och' lämp
lig artikel för julpresent. ' . 

6. P.  SANDBERG,  
gBSSgfb svensk 
®äB»TANOLÄi(ARE,^m 
- Allt till facket hörande ar
bete utföres med största om
sorg. ' Telefon: W8. 

Hörnet af .Hh och Sibley, 
Ktalimer Block, - « St. Fttul 

Klftdningsmönster, i* smakfulla ST a 3 
- tonigä kulörer, Mohair Mixture, • j 

lysande, mönster, saint fancy.figured 
- SoeleJs, importerad Ilenrictta och' 

Serge,"alla i 8 -yards längd, billiga_ 
efter fö stycket;- ?pe-
eTelt denna veckä.tili 
$2.50 a. 

Näsdukar. 
r ttérstfina brocTerade niis^Ä 

dukar, ett-half t dussin 
i hvarje a«>k, pr ask T. 10 

Äkta heriinne-näMlukar," bro
derade, med initialer;, spe-
cielt pris .'.v. V.:..., 

Sidennäsdukar, brodefadp, me<? iniliä-
ier, rknlörta" öch livit», värda 
tipp till ^5C stycket; spaeielt 
pris..a. .-...,. 

Åkta hellinne-nästliikarjhaiul-. 
broderade, varda upp till. 
§1.50; spefeielt pris.. .* 

• S*wiss Näsdukar^ ". broderade, r 
med -sl)etskanining, bil iga 
efter 26c; spccielt pyis ,... 

i ff.HJ >1 

25i 

Linne 
och FianeHer. 

Yi hafva ett ytterst välsorteradt la
ger af'ofvanöämda varor och" till pri-
ser sä läga, att. varan säJjeSjaf sig 

'ajelft.•. .• : •' 

Liiine Borddiik, 2x2^ yard, med ett 
dussin ser.vletter % storlek, af s;tni-

. ma mönsteiJ,en utmärkt 
• .qvälJé,"billig efter$7^50 

fpecielt priscudast,... 

Handdukar," 23x5"2"stotiek, bästa satin 
"damast, finaste blekniug", samt med 
röda och blå bSnder, med 4 rändpr. 
tfppet arbeVe,- billiga efter 45c st. 

i endast ett dussin.tUl livar? -i 
: je.kund, sj>ecie!t 
v "I..; * • .» - i. K * ' 
.IThthell.- Ouling lTfänéll, värd 12^e; 

Guines Hen flanell viird ]Kc; tjock 
Bvit Shaker flanell värd 15cr, gavah-

- teraxlö bästa xjvari.té, spe- A'4 
eielt" pris under denna för- ' 

. *8äljnihg. , 

Förklädd 
Fina Lawn-för.kl&den, . med 
: -bred käntning oeh^stickning 

feecielt pris 

Finn" lébjudulngs-förkläden," A f 
ytterst tint arbetade, speci- Å -fa 

: elt pris............... • V w i? 

Jinä förkläden, kantade med siden
band o. fina spetsar, al
la moderna' mönsterttll 
50c, 75c, S9e.och ....... 

FHckförkHldéh, af fin Lawn, med 
" smakfull "besiittnrng, i stor-
.4ekar frän 2 till 14 är, s^e-

cielt pris .. 

Glace damhandskar,, med 4 .knappat^ 
i alla moderna, färger, 
inbevnknadt svart, 
speciel i pr is........ 

Pariser dame glace . handskar, med 4 
ocli B knappar, i "alla 
moderna färger Inb.-
svar!, snecieljt- pris... 

Glacé-damhanskar, fr an g Ka, 
- knappar, i alla moderna 

färger inb. svart, speci-
. elt pris 

Franska Dam Peqöe Handskar, i a la. 
. färgei1 .inb", svart, van- A l 
ligt. pris' fl.85, 8pecielt % i 

- pris................... j® 19 
Fransk dame-giacé-liand-

skar,.. i senaste'mode--
, "färger, med 4 knäppar.. 

r ~* * i~i*r*^ TI i in i • i i i i ' • > >i " i_ 

Jul presenter. 
Bpetsgar.iinér pr |Jar.......... Ql-iill} 

ocli liugre. " : . • . v 

Cheniiié Portierea p̂  ĵ ar. j ? .  .$2 50 
^ och högre. ^ j .r -
Solföfverdv^g, prsCi«s. •2 <0 

cch liygre. ' . ' - - v ' - - "  t  
Bordduk ar pr st.. .> ̂  . .. EÖ 3 " 

. ocli högr^. -
Sbff Dynor, pr fet. . .Ti. ..^250 . 

. o c h  h ö g r e *  ; v  ^  '  1 - v 4  
Piano Dukar*prsK..$ltCO 

ccli' högre. t . . 7 " - . . -
Deuim öfverdrag p^t..........500 

•och högre." . • ' • . . ' 
Rope Portiieres pr -s.t. . i. «!>•* • $2 50 

och högra . - • . ' .. 
Rbpe Dados pr st. .-... ... ..$1.GO . 

och högre," ^ • -" . 
.Tapest r y_ v ört ieffia pr par.'»» $5-03" 
- och högre. - ... „* . . ' 

Putiken hålles öppen hvarje afton till 3ulen. 

v-.vi 

<* ̂  A 

.. ^ 

V 

- *"T 

E n d a s t S 2 . 5 0  
. . • f Ör r--

; tiMSÖKARE-BILJlfriR 
fr3n St, Paul till Pcsliin Lake och' retux*. 
Detta är den mycket b&römda svenska ko-
lonien, belägen emhist tvä timmars väg 
frän St. Paul och Minneapolis.*.. - . 

Alla som önska ' * . 

ETT EGET HEM 
I ETT Skandinaviskt SETTLISMEITT, 

b<)rde taga detta tillfälle i akt. Jag. har äf-
ven tiir salÄ 86,000 aeres af det bästa 
farmland, söm finnes i Alosrison. jTodd 
och Wadena counties. * . . 

Dessa "ypperliga landsträckor utgöres af 
skogland med -äfigar och lundar, beiägna 
vkl. fiskrika Insjöar och strömmar. "-Jord-
mftne;: bestär .af rik svartmylla pä ett 
fäst underlag af le"ra, öch öfyér allt är .det 
riklig tillgång "pä godt vatten. . -
* ;Betaluingsvjlkoren lämpas e^Pter köpa
rens omständigheter. Insänd édert namp 
QCii adress till imNertecknad;. Kartor ocli 
vidare beskrifnLngar sändas eder fritt. " 
. JB'oih äfven ihåy, att jag säljer bil

jetter till oeh frän -Skandinavien till läg
sta priser» " Exkursionsprogram sändäs 
•pä begäran. . ." . . ./ • • ? 

'Tillsktif . éller besök* eder landsman -

Joh n G. p i len, 
.' General Land & Steamship Agent, ' 

176 £. 3rd Street, S». Paul, Minn. 
- • VIlLEB .r 

291 Sibley st, .: ST. PAUL, MINN. 
- (niidt emot Uflicm Depot.) 

' € > •  

» 1 

m • 9 • 

;. Nyår! oeh! alla årstider! 
Erhållas följande vjjfforJios oss JTTTEMST BIlLIQTt . » • i.-1 

% % % *' Klärlningstyöer, Schalar, Borddukslinne, Borddukar, Filtan 
SSS Såjiptttcken; Gardintyger, Bomullstygei-,- Bomullsväfnåder, Urfy 

" derklåder, SIcjörtar, Kragar, Sidéq- och Linnenäsdukar, Hancfyr* ' 
»kar, Vantar, Strtilnpör, Hahdukat samt Hal tar och Mossor /5fr 

>• 

\ jr- . C 

i^E^sT 

0. S. Arosin 
; Svensk Juvelerare, 

187 E. 7th St., St. Paul, Mii\n. 
: (Emellan Sibley & Jackson Sta.) 

VIGSELr 
' V  R I N G A R ,  

samt att rikhaltigt 
lager af artiklar paa* 

gaada till bröllopapreaaater a. ̂ a., 

# .  .  

o<>® 
herrar och "Gossar,, jemte'allting Mflhat. ̂ prandv fiU ert välsorterad 
affär af detta slag: 

Fina Galanfenvårör och Parfymer ' 
i rikhaltigt, sortiment, passande föv julklappär, tilt lägsta priset^ JV-

P. A. LÄfiBERG, 
- ' . 896 PAYNE AVE.,* ST. PAUL. *' 

,v. : • V. . 

-

'^Härmed rekommendera vl vfirt nyiakomna rioter liHtep a 

'P u 

. . ' ' samt ållting höjrände tillben väj sorterad ; . 

Herr - ekiperi ngs - affär; 
• Yl hafva äf.ven intagit ett fint iageräf importerade ocli In»" 
hemska....;,.... -

YOLE.TYGEH - * 

•öch utföra, beställningar r^S. herr kostymer och ytterrockar med", 
'största noggranliet och. till de.lägsta piyser. >. 

231E. 7th Street. 
(Förut.Croonquist & Peterson). 

& Co., 
ST. PAUL 

Ingående beställningar pr. post. tgnas båsfä omsorg. 

.*k±*' 
Nytt Höstiager af ^ 

Kläder 
för 

Herpär och Barn 

nu inkömmet 1' största urval och till ytterst låga priser "hos. 

-

Wti 

215 E. 7th Street. ST. PAUL, 
eamt SAN DSTON E, MINN. v 

BesUiUningar, tom iiiQå pr post, eyntXit bäsia oimargt. 
- :$ 

.f. - <**.*,t* f /.i»— 

ii, ^ 

2^h. —:.. , *• ~ i 4&r w5 

D E F E C T  I  V E  


