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Statssekreteraren Berg var l bör
jan af veckan illamående till följa af 
Btrftng förkylning. 

Undersökning af kor förmedelst 
tuberculin pågår fortfaranda med rask 
fart i staden. 20(^st. blafvo under förra 
veckan undersökta. 

Postverkets bär i Btaåen inkomster 
under 1895 stogo till inalles $422,046.07, 
en tillökning af $58,371.68 till niist fö* 
regående års inkomster. 

Firmas namn ändradt. Firman 
Field, Mahler & Co. har ändrat sitt 
namn till "Field, Schllck & Co." Mr. 
Mahler har dragit sig ur affären. 

Ny pastor. "The Church of St. 
John the Evangelist" har utfärdat pa-
8torskallelse till Dudley W. Rhodes, D. 
D., hvilken nu är rektor för en episko-
palkyrka i Cintinnati. 
- Barnfest hölls i sv. luth. församlin
gen i South St. Paul sistlidne fredags 
qväll. Fiere besökare från grannför-
samlingarne voro närvarande och fe
sten var synnerligen lyckad. 

Ny grandjury har inkallats af do
maren Willis och äfven aflagt den stad
gade eden. Juryn har fått sig särskildt 
ålagdt att grundligt undersöka förhål
landena rörande brott och brottslingar 
inom Ramsey county. 

Gasolinkontraktet mellan staden 
och Frank Mc Lellan för år 1886 är uu 
vederbörligen utfärdadt, sedan stads
fullmäktige å möte som hölls den 31 
sistlidne dec. godkänt den borden af 
$25,000 som han ställt 

Fria textböcker för barnen i pu
blikskolorna börjar man mer och mer 
högljudt och ifrigt göra anspråk pa. 
Vid skolstyrelsens sammanträde sist
lidne måndags afton väckte mr McNa-
mee förslag i frågan. Förslaget kom
mer under omröstning i mars. 

Heder och tack är man skyldig de 
medlemmar af stadsfullmäktige, bland 
hvilka vår landsman Arosin år en, som 
satt sig i sinnet att söka, få slut pa 
otuktsnästena i staden. Rätt sä, her
rar. Reduceren och reduceren, tills det 
blir slut på skammen och eländet. 

Beservförfalskningar. Åtskilli
ga banker här i staden ha!va under se-
aare tid genom falska "checks" blifvit 
oedragna af en gynnare vid namn Fsch 
eller Charles E. Rhodes, som nu visli-
gen skuddat stoftet af sina fötter och 
begifvit sig härifrån till annan mark
nad. 

Vöderlekstabeller och- berättelse 
om väderleken inom staten för år 1895 
och för hvar och en af dess månader 
särskildt har För. States metereolag 
härstädes P. F. Lyons nyligen upprät
tat Berättelsen är särdeles noggrann 
och fullständig Bamt dessutom högst 
intressant. 

Danska vice konsulatskapet ftr 
förklarad t ledigt, och Danmarks kon
sul Andrew Pedersen härstädes har 
tillkännagifvit att anmälan från huga
de spekulanters sida kan ske hos ho
nom. Platsen har varit vakant sedan 
F. S. Christensens i Rush City sorgli
ga död den 2 sistlidne okt. 

Dömd för olaga utsk&nkning 
blef sistlidne fredag Edraond R. Green
wood, emedan han i närheten af sta
tens utställningsbyggnader vid Ham-
line sålt starka varor sistförflutna 
höst. Doraaren Twohy bestämde $50 i 
böter, arbetshuset för 30 dagars tid 
och betalning af rättegångskostna
derna. 

Brandväsendet. Till medlem af 
Stadens brandkotnmission har mayor 
Stiiith utsett Ruban Warner. — Enligt 
brandchefen Jacksons berättelse hafva 
under Bist förflutna år 572 större eller 
mindre eldsvådor inträffat; och förlu
sterna, som elden förorsakade, stego 
till $300,000, Under 1894 skedde 722 
"alarms", och förlusterna uppskattades 
till $187,153.08. 

Polisman illa handterad. Polis
mannen Jack Rafter skulle i söndags 
ledsaga en. man, benämd"Rsd"Powers, 
från en krog till kurran. Vid hörnet 
af Seventh och Leech sts. blef mannen 
orolig och ville lös. Det blef brott
ning, och båda kämparna föl lo, Jack 
öfverst. Joe Brown, en kamrat till 
"Red", koin till och började bearbeta 
Jacks hufvud och kropp med sina grof-
va fötter och stöflar, så att denne er
höll svåra sår och dånade af, i hvilket 
tillstånd han upptogs af en till Btället 
anländ polispatrull, Bom dock ej fick 
se ens ryggen aJ Joe och Rsd. 

En njutningsrik afton erbjudes 
allmänheten onsdagen den 15 dennes, 
dä Scandinavian Sinqers of St Paul 
gifver en storartad musikalisk aftonun
derhållning uti Market Hall härstädes. 
Programmet, som återfinnes å annan 
plats i tidningen, är synnerligen rik
haltigt, med ett förträffligt urval af så
väl sång som musik. Scandinavian Sin-
gers of St Paul utgöres af svenska 
Apollo manskören samt Nordmeendenes 
Sångförening och Norges Elcko, hvilka 
komma att-såväl hvar för sig som till
sammans utföra flera af våra mest be
römda tonsättares kompositioner. Dess
utom gifvas musikaliska presentationer 
af såväl Seibsrts Orkester som andra 
framstående musici. 

Utnämningar. Guvernör Clough 
har utnämnt nedanstående personer 
till följande embeten: M. D. Kenyon 
till "public examiner" för tre år, Ira 
B. Mills till medlem af "railroad and 
warehouse commission" för tre år, J 
G. Pyle till direktör vid Minnesotas 
institut för vanföra för fem år, W. O. 
Werner från Minneapolis till med
lem i styrelsen för Minnesota stats 
"lraining"-skola för fem år, H. S. 
Griswold från Fillmore county till 
medlem af Btatens reformstyrelse för 
sex år, J. S. O'Brien i Stillwater till 
medlem af fängelseseförvaltningen i 
»täten för fem år, John ZsJch från 
Gottage Grove i Washington co. till 
ångpanneinspektör i stället för John 
B. Sutton i Stillwater. 

Fritt till sjukliga qvinnor. 
En dam. som 1 firattl led af qvinnosjuk-

floojar, har uppfunnit en suker och enkel 
.^Ufehandllcg f hemmat hvtlken fullkomlig-fc 
botade licnno utun att, lion anlitade liikare-
hjetp. Sitncles fritt till ika mod fall braks-
Aiivisniiig till en hvar lidande qvinnn. 
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Guldbröllop firade i Böndags mr 
ooh mrs J. W. Fisher, som bo 18£2Van 
Slyck Court. 

Arresterad blef t fredags Charles 
W. Smith, som intill sistlidne maj var 
klerk i oounty-auditörens kontor här
städes, emedan han till Michaud Bros 
utfärdat en värdelös "check" på $5. 

Stadens finanser. Enligt stads
kassör Wageners årsberättelse stego 
under 1895 stadens inkomster till $4,-
749,810.53 och utgifterna till $4,553,-
963 91. Behållningen den 1 jan. utgör 
$573,402.87. 

O'Toole stjäl "tools*V Från J. 
M. Carlsons verkstad, 154 west Fourth 
st, bortstals i Torsdags åtskilliga snic
kareverktyg. Tjufven Ed. O'Toole, 
kneps samma dag af detektivchefen 
John O'Connor. 

Parlor konoert håller fruntim
mersföreningen af Första Sv. Ev. Lutb. 
kyrkan nästa onsdags qväll hos herr
skapet P. N. Lindqui8ts, 1034 Dayton 
ave. Alla äro inbjudna ooh i all syn
nerhet ungdomen. 

Countiets finanser. Enligt coun-
ty-kassör F. E Elmunds årsberättelse 
stego under 1895 countiets inkomster 
till $3,256,821.29 och utgifterna till 
$3,251,953.42. Behållningen den 1 jan. 
i år utgör $141,635.48. 

Invigning af den tyska People's 
kyrkan vid Congress st. och Clinton 
ave egde rum i söndags. Gudstjenster 
höllos dels på tyska dels på engelska. 
Dr. M. E. Eversz från Chicago höll 
sjelfva invigningstalet. 

Ihjelosade befunnos härom dagen 
James Newman och hans hustru i de
ras hem i Lilydale, som ligger i Dako
ta co., midt emellan St. Paul och Men-
dota. Paret var ej väl käudt af gran-
narne och lefde för sig sjalft utan be
röring med någon menniska. 

Vördnadsvärd fildring död.Mrs. 
Spphia Becker afled i tisdags förra 
veckan i en ålder af 90 år. Hon var 
känd som en sann kristen och för stor 
välgörenhet mot de fattiga. Sedan 
1858 har hon varit enka. Under sena
ste sju åren af sitt lif har hon bott hos 
sin son general Backer här i staden. 
Utom honom efterlemnar hon två sö
ner i lifvet. Tre söner och en dotter 
hafva före modern lemnatdet jordiska. 

Minnesota Educational Asso
ciation afslutade sistlidne torsdags 
afton sitt möte härstädes. Många och 
för skolan vigtiga frågor behandlades 
under mötet af kompetenta personer 
på allvarligt sätt, frågor rörande un
dervisning och uppfostran. Följande 
Ljenstemän valdes för nästa år: Frank 
A. Weld i Stillwater till president, J. 
K Torrens i Redwood Falls till v.pres. 
och E. G. Adams i Northfield till se
kreterare. F«3r rnédiéramarn# af för
eningen gaf handelsklubbsTi härstädes 
omedelbart efter mötets afslutning en 
storartad "reception", hvarvid tal och 
förfriskningar förekom rao. 

Statistiska uppgifter. Enligt 
byggnadsinspektören Guagers berät
telse för sistlidne december hafva un
der månaden tillstånd blifvit utfärdadt 
för uppförande af 27 byggnader för ett 
sammanlagdt pris af $24,375. —Upp
börden vid tullkontoret för december 
månad gick till $9,000. — Under det 
nu förflutna året bar kollektör Harris 
vid "internal revenue" kontoret upp
burit $2,160,810.08: — South St Pauls 
kreatursmarknad var under sist flydda 
året Btörre och mera gynsam än under 
något förut 10,000 jer n vägs vagnar 
mottogos med inalles 90,000 st. nöt
kreatur, 4,600 st. kal|yar» 370,000 st 
svin, 170,000 st. får':öch 150 st. hästar. 

G&r ju an att försöka. Guvernör 
D. M. Clough, hans privatsekreterare 
Tams Bixby, ordförande för skyddsför
eningen D. R. Noyes och Tilford L. 
Wilson ha Tätt rättegångar på halsen. 
Ariah J. Bosley. J. C. Smith och P. F. 
Richie, alla anstälda vid några små 
flodångare här i trakten, begära till
sammans $75,000 såsom ersättning för 
ola^a häktning, som de enligt eget för
menande den 13 sistlidne oktober varit 
utsatta för pä tillskyndelse af först 
niimde herrar. Det hände i de dagar
ne, då Danny Needham och Dick Moore 
skulle drabba tillsammans här i nej
den, och då vederbörande myndighet 
till följe af guvernörens och de öfriges 
aktningsvärda ingripande hindrade 
icke blott sammandrabbningen utan 
äfven jernvägar och ångbåtar från att 
befordra folk till stridsfältet. Da be
rörde båtherrarna kommo i delo amed 
polisen, blefvo arresterade och satta i 
häkte. Nu ämna de hämnas, om möj
ligt 

Svenska Ev. Luth. Emanuels 
församlingen höll sin sockenstämma 
nyårsdagen. Stämman var väl besökt 
af församlingens röstegande medlem
mar. Antalet kommunikanter i för
samlingen är 139 och medlemsantalet 
255. Under året ha konfirmerats 10 
barn, och 31 dop förrättats. Söndags
skolan har 80 barn inskrifna, af hvilka 
70 ständigt besöka skolan. Till diako
ner för tre är valdes L. Lindblom och 
A. Holmström, och till trustees A. 
Holmström och C. Widholm. Till se
kreterare för året återvaldes Wm. An
derson Att förestå söndagsskolan val
des pastorn, Wm. Anderson och L. 
Lindblom, och till söndagsskolans se
kreterare och kassör valdes M. Sven
son. Fruntimmersföreningen har ver
kat till stor välsignelse och h jelp för 
församlingen under året Ungdoms
föreningen hur äfven varit till mycken 
hjelp, men som den varit utan ledare 
en tid har den varit afbruten i sin verk
samhet, den kommer med det snaraste 
att börja sina möten igen. — Till för
samlingens organist valdes Hulda Ho-
catizon och till biträdande Amanda 
Oman. — Församlingen har hållit 2 
månaders församlingsskola under året 
och har åter beslutat att hålla skola 
till nästa sommar. — Utgifterna för 
året hafva varit i rund summa 81400.00. 
Förlidet års stämma hade församlingen 
kommit i omkring $400 skuld på de lö
pande utgifterna, men har under årat 
uppbetalt hela' balansen. Så försam
lingens skuld är nu $2,500. Egendo
men enses vara värd $7,000 Församlin 
gen beslutade att vara i pastorat med 
Bethesda församlingen i South St.Paul 
för året — Förhandlingarne utmärkte 
sig i enighet och frid. 

Konferenskomiteen har nu efter 
sex sessioners hållande afslutat sin spe
ciella verksamhet Resultatet af ar
betet fir en förminskning i stadens bud
get för 1896 med $185,000, hvaraf $£62,-
544 direkt baröra den allmänna taxerin
gen. — Komitén har upptagit $700 för 
anordnandet af ett bakteriologiskt la
boratorium. 

Besökande. Under den sist till-
ändalupna veckan hafva följande 
resande aflagt besök på MINNESOTA 
STATS TIDNING3 kontor: hr John 
P. Mattson frän Center City, Minn.; hr 
Swan Erikson fr. Durand, Wis.; hr A. 
Peterson fr. Isanti, Minn.; hr Peter 
Fredrickson fr. Scandia, Minn.; hr 
Willie Lorens fr. Center City, Minn.; 
hr L. J. Johnson fr. Claremont, S. 
D.; hr C. G. Schultz fr. St. Peter, 
Minn.; hr G. M. Cesander från Gibbon, 
Minn.; hr J. N. Love fr. Cokato, Minn.; 
hr Gust Swanson fr. Wyoming, Minn.; 
Pastor Th. Kjellgren fr. Marine Mills, 
Minn.; hr Gust Johnson fr. St. Peter, 
Minn.; hr Albert Magnuson fr. Kandiy
ohi, Minn.; past. L. Holmes fr. Bur
lington, la.; hr. P. Schyttner från 
Trade Lake, Wis.; hr. A. G. Bukstrand 
fr. Acötna, Minn.; John Bäckstrand fr. 
Litchfield, Minn.; Chas Nelson, J. L. 
Lundahl, fru B. Ekman, hr. John 
Lewis med fru, past J. G. Hult-
krans och Ola Swanson fr. Minneapolis; 
past. J. T. Seedoff fr. Center City, 
Minn. ; 

KAIARRH KAN ICKE BOTAS 
ät? ntIäl;u>s de lcko na till sjukdomens 

KiU;,r7h *r blod- eller konstitution», 
sjukdom, och för att bota den, må man använda 
lnvSrtoö lakomt.de!. "Haifa Catarrh Cure" ta^es 
invärtes oeli verkar direkt pft blodet och etJLi-
hlnnom». Hall's Catarrh Cure" ar lcko nå^on 
qvacksalfvarem.HlIcin. I>eu blef fflr mftnga ör 
dan foret-krifvet uf en af de bästa läkare här 1 lan
det och tillagas efter ett ordentligt recept. Pen ilr 
sammanvM af de bästa sWrfcemedel, som 
~rtUn<1na k;is*a blodrenande model och 
verkar d rekt pft slemhinnorna. Pen fullkorn' a 
förbindelse af de ingredienser Sr det som frmi-
iStaSh 6a*ö'7*nat-dVosu!tator vid botandet i Jtatarrb. Sk ri f efter anbefalltngar fritt. 
Kfn. £**'• Cliency & Co., egare, Toledo. O. 
Saljes hoe apotekare, pris 75c, 

GrosshandelsfLrmaii Arthur & 
Abbott härstädes har i dagarne flyttat in 
uti en ny lokal i No. 228—230 E. 4th 
street. Denna lokal är betydliet större 
än den firman förut innehade, enär den 
utgöres af fyra stora våningar jemte käl
larvåning. I sammanhang härmed få vi 
närana, att Arthur & Abbott hädanefter 
komma att föra större lager än hittills och 
att de snart invänta nya varor för stun
dande vårsäsong. Med nöje göra vi detta 
omnämnande, enär många af våra sven
ska handlande äro kunder till firman 
ifråga. 

The Northwestern Business In
stitute är deu bästa och billigaste skola 
i tvillingstäderna. Speciella förmäner er
bjudas svenskar. Besök eller tillskrif J, 
L. Hallström, 2436 11 a ve. s., Minneapolis. 

Svenska Almanackan för år 1896 
erhålles fritt, om man insänder namn och 
adress jemte 3c för postporto till John G. 
Allen, 176 E. 8 st., St. Paul, Miun. 

Dr. E. M- Ltmdhoim har flyttat sitt 
kontor till KKAIIMER BLOCK, hörnet af 
,7de och Sibley ^atom*. 

E. P. Krahmer, 505 Bradley st., 
handlar med ved och kol. Bästa qvalitet 
och lägsta priser. 

H. C. Peterson, Syensk Advokat, 
rum 518 Manhattan BlocicisJSt Paul,Minn 

Färdigsydda kläder i stort urval 
och till lägsta priser hos J. G. Elmqutst, 
'250 E. 7th street 

Almida Johnson, examinerad barn 
morska, 672 Cook st., emellan Greenbrier 
och Payne Ave's. 

Berry Brothers XXXX Patent-
tnj 51 är det bästa i handeln. Försök det! 

John Thoorsell, likbesörjare, 827 
E. 7th Street. Bostad: 521 Broadway. 

Simon Nelson, urmakare och 
juvelerare. 189 E. 7th st., utför om
sorgsfullt och billigt alla till yrket höran
de reparationer. 

Skodon i b&sta sortiment för her
rar, damer och barn till lägre pris än an
norstädes hos Elmquist, 229 E. 7th str. 

Gif akt på annonsen "Anderson's 
Photo-Studio i dagens nummer. 

The Northern Exchange Bank 
of St. Paul, hörnet af 7 och Jackson sts., 
betalar högsta intresse på insättningar. 
Mindre belopp mottagas. Svenska talas. 

Doktor E. Böckmann, norsk lä 
kare, träffas i Low vy Arcade, rummet 
255, med ingång från St Peter Btreet. 
Tag elevatorn. 

John Bodin & Co., svenska apote
kare, 329 E. 7th st. och 856 Payne Ave. 
Äkta svenska mediciner alltid pä la^er. 
Recepter expedieras med största omsorg. 

Vexlar och postmoney orders 
säljas till dagens lägsta noteringar af A. 
P. Croonquist & Co., 213 E. 7th street. 

J. A. Jackson, Svensk Advokat och 
Notarius Publicus. Praktiserar »id sta
tens alla domstolar och embetsverk. Kon
tor: rum 2 och 3 i Rogers Block, hörnet af 
5th och Cedar streets, St. Paul, Minn. 

Chas. B. Marelius, Svensk Apote 
kare. Recepter expedieras med största 
omsorg. Svenska mediciner samt Dr. Pe
ters Kuriko och Ole-Old alltid pä lager. 
640 Bedford street. 

Kläder gjorda efter beställning, bil
ligt hos A. Peterson & Co., 281 E. 7th st 

P. A. La ii berg, hörnet af Payiie ave. 
och Tork st., erbjuder ett välsorteradt la
ger af Dry Goods ni. m. till lägsta priser. 

Thaung & Jacobsens likbesörj-
ningsbyrå är flyttad till No. 328 E. 7th 
st, nära hörnet af Pine st. 

Chas. Wallblom, likbesörjare, No. 
400 Jackson street Bostad: 1039 Jessie 
Street 

Plumbing och dylikt arbete utföres 
omsorgsfullt och billigt af Holt och Dahl-
by, cor. Bedford och Decatur stsl Kost
nadsförslag lemnas på begäran. 

John Sandell, Skräddare och Im
portör, 17*9 E. 7th st, förfärdigar bättre 
kläder till billigare pris än ni kan erhålla 
annorstädes. 

Tandläkare G. P. Sandberg har 
flyttat till Krahmer Block, hörnet af 7:de 
och Sibley sts. med ingång från Sibley st, 

Fina fotogrrafieri 
Fina kabinett-fotografiier erhållas un

der en begränsad tid efter 

S l . ° °  d u s s i n e t  
uti KRAFT'S ATELIEB, 819 E. 7tb st. 

En klagan 
vi så ofta höra, fir : "Å, jag är så nervös," 
och de flesta, af detta onda lidande men-
niskor, kunna aldrig finna ut eller förstå 
hvari orsaken till deras lidanden består. 
Dr. Sko&p har användt ett specielt stu
dium, på att finna ut orsaken till kroni
ska sjukdomar och har funnit, att vissa 
nerver tillföra:kroppen styrka och vigör. 
Dessa nerver'kontrollera fullständigt: 
magen, lefverit och njurarne. När dessa 
nerver blifva försvagade, smältes ej fö
dan såsom den skulle, och som en natur
lig följd häraf uppstår : dyspepsia och 
nervositet. D«t är alldeles nödvändigt, 
att födan blifvttr smält på rätta sättet, för 
att kunna frambringa rent blod, ben och 
muskler. 

Dr. Shoops Återställare*botar oordnin
gar i magen, lefvern och njurarne,genom 
dess styrkande verkan på dessa nerver. 
Detta läkemedel är icke någon "nervine" 
eller giftigt nervstimulerande^ medel, 
utan en föda för det försvagade nervsy
stemet. Den renar blodet samt uppbyg
ger och återställer krafterna. Den är en 
medicin som ahägsnar orsaken till det 
onda. 
Till gain på apoteken, eller fritt tillsändt Eder p«r 

wjwess, för gi.oo. 

Den skandinaviska 
"Vägvisare till Hel-
8a," hvari behand
lingssättet med denna 
medicin utförligt be-
6krifves, sändes fritt, 
tillika med profver, 
till hvilken adress 
som helst Skrif till 

j*-* i 5" 
f V5 ;•" 

DR. SHOOP, Box 22, Racine, Wis. 

Ny Följetong:! 
Den 4:de december tog vår nya, synner

ligen intressanta-följetong sin början, och 
nya prenumeranter få tidningen från den 
sammas början. Vi ombedja i detta sam
manhang tidningens vänner och gynnare 
att göra hvad de kunna för Minnesota 
Stats Tidnings spridning. Hvar och 
en, som verkar för tidningens spridning, 
erhåller eu värdefull bok gratis. Läs vårt 
anbud å annat ställe i dagens nummer. 

John G. Allens ångbåts- och land
agentur har i dagarne flyttat sin lokal till 
n:r 291 Sibley st. (Continental Hotel) midt 
emot Union depot. 

S. H. EckBtan, svensk advokat, 610 
Palladio Bld'g., Duluth, Minn. 

Önskas. 
Ett fruntimmer, som är förtrogen med 

vanliga husgöromål, kan erhålla god plats 
och ordentlig lön, om hon hän vänder sig 
till No. 353 Summit Ave., St Paul. 

Farm t i l l  salu billigt. 
En- .god farm om 240 acres, hvaraf 175 

acres iiro under odling, resten utgöres af 
rik slätter- oeJi betesmark, belägen i 
Martinsburg, (township 114, range 32), 
Renville county. Minn» Inga byggnader, 
men god iuhägnadaf jerntråd, endaet en 
mil till sv. luth. kyrka. 

Köpesumman erlägges kontant med un
dantag af en skuld för 6tatsland på 9850. 

Landet säljes för från #16 till $18 pr 
acre. - B. A. BURGESOK, 

vsBox 73, Hector, Minn. 

Till salu. 
En god farm om 170 acres, hvaraf 70 

acres äro under odling, med godt bonings
hus och andra byggnader, belägen li mil 
frän Benson i Swift Co.. Minn., säljes för 
$1,600 på fördelaktiga vilkor. Egendo
men är värd $S,000. För vidare upplys
ningar tillskrif G. YOUNGBEKO, Benson, 
Swift Co., Minn. 

Kungörelse. 

The Stockholm Mutual Fire Insurance 
Company håller sitt årsmöte Måndagen 
den 13 Jaunari 1896 kl. 10 förmiddagen, 
och kallas medlemmarne att möta i the 
Village Hall in the Village of Cokato. 
Göromålen blifva i enlighet med förenin
gens stadgar. De frånvarande få nöja sig 
med de niirvaraudes beslut. 

Stockholm, Miun., den 20 dec. 1895. 
OTTO NEI.SON, sekr. 

A. N. NELSON, 
Bvandförmhriwgg- och 

Zjän-ayeulurl — 
Sch ut te Biock. ^ Gor. 7th & Jackson sts. 

Farm till Salu 
En god farm, % nil vester om Stillwa

ter Junction, bestående af 40 acres, deraf 
35 odlade och Testen skog, med bonings
hus, ladugård och andra bygguader i godt 
skick, säljes attitillträda genast, omså ön
skas. Närmare meddelar: M. T, NEUMAN, 
Stillwater Junction, Minn. 

0. H. Arosin 
Svensk Juvelerare, 

187 E. 7th St., St. Paul, Minn. 
(Emellan Sibley & Jackson Sts.) 

VICSEL-
> RINGAR, 
samt' ett rikhaltigt 
lager af artiklar pa»> 

sande till bröllopspresenter m. na, 

BETHESDA HOSPITAL. 

fllnneBota-kqpferensens sJukTärflanstal* 
r kunna sjuka försäkra si gr om den bästa 

läkar*behandling samt erliälla god ooh 
kristlig vftrd. 

Anmälningar ställas till pastor O. A.Hult» 
krans. 240 East 9th Street, St. Paul, Minn. 

Mottagnlnjrstimmar för besökare: 1 
tisdagar och torsdagar, 4—5 i om söndagars* 

I Bräck botas säkert 
eller 

Ingen betalning 
lagen operatlön. Ingen 
tjiöBBpillan. Fri exatnl-
neriug-. 
fhcBlackbumTrussCo. 
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Undertecknad rekommenderar sitt rikhaltiga 
lager af —— 

Herr-Pelsar, 
Dam-Pelskappor, 

Capes, 
Muffar, 

Boas, 
Kragar, 

Allt af egen tillverkning 
och af pr ma qvalitéer 

Genom att jemföra qvalite och arbete ef mitt 
lager med andras varor, garanteras mlha priser 
vara lika låga som andras s. k. ' 

Halfva Priser, 
Hvarje plagg utgifves för livad det är, och to

ga vilseledande uppgifter göras angående varans 
verkliga beskaffenhet 

Obs.! Till yrket hörande reparatio
ner utföras billigast, under ti

den mellan Februari och September 
månader. Olifca sorters skinnbesätt
ning alltid på lager efter de lägsta 
priser. 

E. SUNDKVIST, 
SVENSK BliNTMÅKARE, 

Cor. 7th & Pine sts.. St. Paul. 
KNAUFT'S BLOCKS..... 

N ^ 
i; 

Vära kunder kunna alKid pSrakna att 
hos oss erhålla valuta för sina ponningar. 
Vi tillhandahålla aldrig underhaltiga va
ror för att derigenom erbjuda ett lågt pris. 
Yi beflita oss i stiillet att alltid betjena 
allmänheten med varor af allra biista qva
litet 

Schochs XXXX Patent Mjöl, pr säck 
$1.65. 

Bästa Ostron (vatten fria) pr qvart 
40 cents. 

' Friska ägg, pr dussin 
17 cents. 

Torrplockade Kalkoner, pr lb. 
12i cents. 

Prima Creamery Smör, 5 lb bytta fOr 
$i.oo. 

.Finaste Jlussin. 5 lb. låda för 
30 cents. 

Fina Äpplen, pr tunna 
$2.50. 

California Apelsiner, pr dussin 
25 cents. 

Bågmjöl, 08 lb. säck 
$1.25. 

Ny Sorghum Molasses, "pr gal. 
* 40 cents. 

Fint Java och Mocka Kaffe, pr Ib. 
29 cents. 

40 st Old Laundry Tvål för 
$i.oo. 

10 lb bästa Bolivetemjöl för 
25 cents. 

1 lb burk äkta rent Baking Powder 
35 cents. 

8 lb burk Trilby Peaches 
12i cents. 

6 lb Tapioca för 
25 cents. 

Goda Risgryn, pr lb 
4£ cents. 

Äkta Maple Sirup, pr gal. 
65 cents. 

8 lb bytta Apple butter fö* 
22 cents. 

Nyrökad Skinka, pr lb 
8 cents. 

Målen Ost, pr flaska 
15 cents. 

Hvitkiöfvcr Honung, pr lb 
15 cents. » 

Extra fin Medvurst, pr lb 
15 cents. 

Prima Salt Fläsk, pr lb 
6 cents. 

Oxtunga, pr lb 
lO cents. 

Hälleflundra, pr lb 
12 cents. 

Breakfast Bacon, pr lb 
10 cents. 

t h e :  

GROCERY CO., 

Seventh oeh Broadway, 
ST. PAUL. - - MINN. 

1Ä> 

Ja\ P9RTER2 

l78E.7t*ST. $T.PAUIi 

Härmed rekommendera vi vårt nyinkomna vinter lager af; 

J samt allting hörande till en väl sorterad 

Herr-ekiperings - affär. 
Yi hafva äfven intagit ett fint lager af importerade ooh ln-

-hemsk^..<;i ' • ' 

1LLE.TYGBR ' 
0<& utföra beställningar p& herrkostymer och ytterrockar med 
största noggranhet och till de lägsta priser. 

A. Peterson 
(Förut Croonquist Se Peterson). 

23IE. 7tli Street. • - ST. PAUL 
Ingående beställningar pr. post egnas bästa omsorg. 

i t 

% 

Nytt Vinterlager af 

ydda K läder 
för 

Herrar och Barn 
nu inkommet i största urval och till ytterst låga priser ho....... 

215 E. 7th Street. ST. PAUL, 
samt SANDSTONE. MINN. R 

KS* Beställningar, som ingå pr post, egnds bästa omsorg! 

Z4 

•'J 

SZi Intat mjöl öfverträffar 

g Berry Bsos. xszx Best Patent. m i -

Det är bättre ände 
flesta mjölsorter i 
marknaden och ko
star mindre. 

Begär det af er 
handlande ooh ni 
skall sedan aldrig 
köpa något annat. 
De handlande, som 

icke hafva detta för
träffliga mjöl, torde 
hftnvända sig- till 

m 
Isis? 

D. W. Berry, 
373 E. 7thst. 

St. Paul, Minn. 

^uuuiiiiiiiuuuuuiimuiuuuiuuiiiiuiuuuuiuiuiuauu 

a TBE SEITWIL," Svensk Beslaurant, 
414 Jackson St., St. Paul* 

Bästa och snyggaste plats i staden för erhållande af god och väl tillredda 
måltider. Stek, ftslc och vildt serveras efter beställning. Särskilda 
bord för damer och siillskaper. 

*4 

Dåliga Skor..... 
äro för dyra, äfveii om de erhållas 
efter hälft pris. 

Vi tillhandahälla endast bäsfa sor
tens skodon, tillverkade här i 
staden. 

Försök dem, och ni skall sedan alltid 
handla hos oss. 

i 

LINEERS SKOHANDEL, ' 
851 PAYNE AVE., : ST. PAUL* 4 


