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V Medlemmame af SKAFFAR EN 
(Minnesota Stats Tidning) PUB
LISHING COMPANY samman-
kallas härmed tiU, bolagsstämma ä 
tidningens kontor, 187 E. 7th st., 
St. Paul, Minn., Onsdagen den 6 
februari kf. 2 e. nu 

Sädana medlemmar, hvilka är o 
förhindrade att närvara vid mö
tet, behagade gifva "proxy" St-nå
gon tillstädesvarande. 

C?. BODIN; Sckr. 
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Historiskt arbete. E. V. Smalley 
ftr sysselsatt med föafattandet dels af 
det republikanska partiets i Minnesota 
historia, dels af samma partis nationel
la historia. 

Olyckshändelse. I måndags af
ton öfverkördes Michael Gallagher, en 
farmare från Burnsville, Dakota co., af 
en Fort Snelling sparvagn nära sjelfva 
fästningen. Han blef dödligt skadad. 

^^ Kxpropriationsnämnd Bkali nu 
. enligt domaren Otis' utslag tillsättas 

med afseende på ^ptgra för det nya ka-
« pitoliet afsedda tomter, om hvilkas 

värde egarne och kapitoliikommissio-
nen icke kan komma öfverens. 

Resignerat. D. Shell från Worth -
ington inlemnade i sin egenskap af 
medlem i kapitoliikommissionen ' sin 
afskedsansökon till guvernör Clough i 
fredags, ännu en följd af Sutton målet. 
Sbell var neifili^en medlem af den si-

*sta legislatures' 
En skadeersättning pa $637.50 ur 

af vederbörande domstol tillerkänd 
August A. Ekman uti mål mellan Ek
man å ena sidan och P. J. Rjrner m. fl. 
& andra sidan. Ekman blef för en tid 
sedan skadad, under det han var syssel
satt med snickeriarbete & St Clemens 
kyrkan. ' 

Iowa brottslingar fän g na i St 
Paul. M. Stork och I. Mendel arre
sterades sistlidne onsdag i Förenta 
Staternas Expressbolags kontor härstä
des. Da voro eftersökta pä grund der-
af, att de misstänktes hafva öfvat våld
tag t å en 14:.\rig flicka, som med sina 
föräldrar bor niira Toledo, la» 

Militftrequippering. Generalad
jutanten Muehlbarg vid statens natio
nalgarde har låtit tillkännagifva att 
anbud åleverering af uniformer för 
gardet: öfverrockar eller kappor, hat-

.«tar, mössor, "leggins", handskar, m. 
m. kan till honom inlemnas före kl. 2 
e. m. den 1 nästkommande februari 
Gardet består*af 2,000 man. 

Lönkrögeriet inom Midway di
striktet tycks nu komma att upphöra 
ooh på samma gång Merriam Park be
folkningens räfst. Herrar Luhra och 
"Woolsey, hvilka begge blefvo arreste
rade för olaga utskäkning af starka 
drycker, hafva lofvat att "aldrig göra 
bk mar", och vid den förklaringen låta 

~ - nu vederbörande målsegare saken bero, 
Hvad "nöjet" kostar. Damroch 

Operasällskap har genom de åtta före
ställningar det gifvit under sinsejour i 
tvillingstäderna inhöstat minst $25,000. 
Att allmänheten kan kasta bortsåmyc-
ket pengar under en tid, då så många 
fattiga icke veta huru de skola fa bröd 
och värme för dagen, det vittnar om 
obetänksamhet och obarmhertighet 

« ^Pcb att ett teatersällskap under dessa 
'* Karda tider på åtta qvällar är i stånd 
"'"•äH ~göl*A WBÄttan tfkörd, det är — upp

rörande. 

Skyddsföreningen höll sitt års
möte sistljdnjj ye<^ka. Af vederbörliga 
årsberättelser för 1895 framgick, att 
4,778 ansökningar om hjelp ingått, att 
11.822 klädesplagg, representerande 
ett värde af $3,052, utdelats, att mat, 
bränsle, möbler och sängkläder utde
lats till ett värde af $4,549, att' 68 st. 
behöfvande barn på ena eller andra 
sättet erhållit skydd, att de sammanlag
da kontanta inkomsterna Btigit till 
94,231.82 och de kontanta utgifterna 
till $4,02tS.2Q, att den kontanta behåll
ningen går till $205.46, och att förenin
gen rönt mycken uppmuntran frän all
mänhetens sida En ny byggnad har 
undor året uppförts för en kostnad af 
$7,000. Till president valdes Alex 
Ramsey. Till styrelsemedlem är past.. 
h. A Johnston invald. 

Kandidater till stadsembeten. 
Såsom möjligen blifvande kandidater 
Ull borg mås tareeysslan nämnas demo
kraterna O. O. Cullen, J. J. Parker, J. 
Ehrmanntraut, samt republikanerna F. 
B. Doran och Moses E. Clapp. Någon 
konkurrent till kontrollör McCardy 
har ej ännu hörts af. Till det gemen
samma stadsrådet anses följande repu
blikaner ujolfakrifna: assomblémänoen 
Arosin, Johnson och Reardon samt 
åldermännen Lindahl, Markham, Mont
gomery och Milhara* på den demokra
tiska sidan uppställas: assemblémännen 
Strouse, Van Slyke och Robb samt ål-
derraännen Murphy, Wolf, Kartak, 
Brady och Uhner. W. R Johnson och 
Charles L. Holst komma antagligen 
att pä den republikanska sidan kämpa 
om stadskassörssysslan. Det kommer 
nog ej att saknas kandidater. 

Anfall och försvar. Matfc Mag
nus, en finne eller svensk från Monta
na, var här i staden förra veckan. Pä 
torsdags qvällen besökte han en , krog 
& Kittson sL nära7thst. Då han vid 
midnattstid skulleafliigsna sig derifrån, 
önskade han naturligtvis, främling som 
han var, någon, vänlig ciceron. Sådan 
fick han, och sä bar det i väg. Å bryg
gan påGth st.blef den intetondtanande 

; Matt öfverfallen af sitt sällskap, som 
$log honom i hufrudet med en klubba. 
Men vår Matt försvarade sig samtgjor-
cle godt bruk af sina knytnäfvar "och 

_ sin starka stämma. Poliser komiuo 
wart till hans bistånd, den anfallande 
parten retirerade,-och sä rar det roliga 

. »lut. Matt var stadd vid dugtig kassa, 
•" "han hade hela $500 på sig. Måtte nu 

vår käre Matt bara komma ihåg, att 
t kan vara farligt nog att om natten 

besöka krog städer och att 
vid ett-tiden på morgonkulan i obekant 

1 »allskap med mycket pengar pa fickan 
- vandra på, en storstads gator! v • 

Sherman-hotellet är såld t till mrs 
Ten Eyck,' en af arfviugarne, för ett 
pris af $55,100. 

Monument bör resas i _Sjk Paul 
öfver.generalerna och f. d. "guvernörer
na Sibley och Marshall. Den åsigten 
uttalade "St. Paul Dispatoh" - härom 
d a g e n .  . . . . .  .  ^  

Likbegängelsen efter f^ å, guver
nören William R. Marshall egde rum 
sistlidne torsdag. De kyrkliga cere
monierna utfördes i Christ kyrkan, der 
dr. Andrews cfficierade, och R»v. Mit
chell utförde en" sympatisk lefnads-
teckning af den aflidne. Kyrkan väl
fylld med åhörare och åskådare. I pro
cessionen deltogo^statsmyndigheter, en 
tru^pafdelning, högra och lägre office
rare och embetsmän samt för resten en 
ofantligt stor skara-Hswdborgare. n 

Stadskontrollörens 8rsborätt©l-
se, innehållande öfver 380 sidor och 
snyggt inbunden, är nu för allirtänhe 
ten tillgänglig. Af densamma framgår 
bland annat, att stadens skuld mellan 
åren 1892 och 1895 minskat med $1,452,-
926.53, och att stadsskulden för närva
rande stiger till omkring 6 millioner 
dollars. Berättelsen vittnar derohi,att 
kontrollörssysslan är särdeles maktpå-
liggande och besvärlig, och att den nu
varande kontrollören J. J. McCardy 
sköter sysslan på £tt mönstergillt sätt. 

,'I»lC3ns3" mod yilkor. Dan as-
sembiéiomité som. har att afgöt a och 
besluta om utskänkningsråttigheterna 
förstadens hotell och krogar beslöt 
härom dagen att feke bevilja rättighe
ter ät de illa kända platserna "Bode
ga" och "Olympic",* förrän värdärne 
från lokalerna undanskaffat de mänga 
"krypin", h varas t otillbörliga saker 
sägas försiggå. Särskildt mr Arosin, 
en af komiténs medlemmar, uppträdde 
mycket bestämdt ocb allvarligt mot de 
usla ställena ooh de personer som hålla 
dem. Det skall han ha kredit för. 

Underbart räddad. Miss F. C. 
Gage från denna st^l befann sig som 
lärarinna i en af de kristna skolorna 
för infödingar i Marsovau i det asiati
ska Turkiet, under det turkarne som 
bäst mördade och sköflade der städas. 
Hon har derifrån skrifvit ett intressant 
och utförligt bref till den ungdoms
förening inom Winonas kongregatio-
nalistkyrka, hvars missionär hon är 
derute. Hon beskrifver uppträdena 
vid blodbaden, som egde rum, de vilda 
scenernjt O1."?, v.och berättar,att hon och 
hela skolan pä underbart sätt undgingo 
förödelsen. 

Brändt barq. En 16 månader 
gammal gosfe, son till målaren James 
Nankivell, som bor i 495 Banfil str., 
lemnades i söndags aftso ensam i säng
kammaren, Han slog omkull den å 
bordet stående lampan, som dervid 
krossades. Oljan rann öfver gossens 
kläder och fattade eld, med h vilket re
sultat är lätt att förstå. Modern, som 
vid barnets skrik kom tillstädes, släck
te elden genom användandet af ett 
täcke. Barnet tros ej kunna räddas 
till lifvet. Att man kan lemna ett litet 
barn ensamt i ett rum med en brinnan
de lampa pä bordet, det vittnar om den 
allra högsta grad af tanklöshet. 

Kandidater till statssysslor. 
Nästa höst komma följande statstjen*. 
stemän att väljas: guvernör, statsse
kreterare, kassör och generalprokura-
tor. Det lär ej vara brist på aspiran-
ter. Efter guvernörssysslan fika, 6om 
som det låter, nuvarande guver
nören D. M. Clough, S. R. Van Sant 
från Winona, John L. Gibbs från Free
born co. och f. d. mayor Eustis frän 
Minneapolis. ' En och annan för resten 
talas détucfk om, tnen striden kommer 
väl att hufvudsakligen röra sig om 
Clough, Van Sant och Gibbs. Statsse
kreteraren Albert Berg och statskassö
ren August T. Koerner anses vara säk
ra om äterval. Såsom blifvand® kan
didater för generalprokuratorssysslan 
nämnas den nuvarande innehafvaren, 
mr Chllds, och Nathanael .Kingsley 
från Austin. VI 

Bankärenden. Följande tjenste-
mäa hafva blifvit valda: 1) för "the St. 
Paul National Bank": F. W. Anderson 
till president, Philip Reily till v. pre
sident, A C. Anderson till kassör och 
W. B. Geery till biträdande kassör, 2) 
"the Second National Bank": D. A. 
Monfort till president, A. S. Cowley 
till v. president, F.*D. Monfort till kas
sör och A. M. P. Cowley till biträdan
de kassör, 3) "the National German-
American Bank": J. W. Lusk till pre
sident, F. Weyerhauser till v. pres., 
Joseph Lockey till kassör och Theodor 
Draz till biträdande kassör, 4) "the 
West Side Bank": E. Yanish, T. T. 
Smith, H. L. Moss, G- H. Hos mer, C. 
F. Staples, E Villaume, D. S. Sperry, 
F. J. Holman och J. V. I. Dodd till di
rektörer. — Ny tysk bank är det fråga 
om att upprätta här i staden. Bakom 
företaget stå Theodore Hamm, Willi
am Hamm och andra tyska kapitalister 
i Minnesota. — För Germania banken 
har backstyrelsen utsett Gustav Wil-
lius till president, Thomas H. Menk 
till v. president och Peter M. Kerst till 
kassör. 

Skandinavisk konsert hölls sist
lidne onsdagsafton i Market Hall h&r-
städes. Omkring 1,000 personer voro 
närvarande. Det var sångföreningarne 
Apollo, Norges Ekko och Nordmaen-
dene som visade sig på styfva linan. Ja, 
de sjöngo sannerligen styft och gjorde 
sig väl förtjenta af de skallande applå
der, hvarmed de uppmuntrades. Såda
na sånger som "Stå stark", "Hör oss, 
Svea!", "Brudefaerden", "Landkjen-
dingen" och "Olat Trygvason" göra 
alltid ett väldigt intryck, när de utfö
ras väl, såsom här var fallet. Herrar 
O. Valline och John Dahle hade heder 
af sina stora, dugtiga gossar och förtje-
naett uppriktigt och varmt erkännan
de för sin skicklighet och sitt nit som 
sängledare. Mr Gustaf Holmqvistsjöng 
solo, och hans fylliga, starka röst tog 
sig som alltid bra ut. Mr P. Petersons 
violinsolos voro förtjusande och mr 
Lundbergs pianospel förträffligt Helt 
visst är den önskan allmän bland dem, 
som hade lyckan och nöjet att bevista 
konserten, och för resten bland skandi
naverna i allmänhet här pä platsen,att 
tillfälle till en dylik treflig och ange
näm musikalisk aftonunderhållning 
snart igen må bereda» traktens invå
nare. " : 

Mejcrikomxnissarien hedrad. 
Vid det statens åkerbruks- eller-^andt-
bruksmöte, som nyligeu;alhållits här i 
staden, vederfors mejerikommissarieh 
B. Anderson den äran, att mötot ge
nom "allmän resning" betygade honom 
sin vördnad och tack för det insigtsful-
la, driftiga och framgångsrika sätt 
hvarpå han hittills fullgjort sitt offent
liga uppdrag. • > .H 

Massmöte, besökt af 1,500 personer, 
hölls sistlidne söndag uti Park Con
gregational kyrkan, h varvid den lifli-
gaste sympati för armenierna lades i 
dageu,'och resolutioner fattades, i hvil
ka regeringen i Washington uppmana
des att med all kraft protestera mot de 
förföljelser, hvarför armenierna voro 
utsatta, och att, om protester ej hjelp-
te, vidtaga kraftigare mått och steg. 

Norska synodens kyrkostyrelse 
håller i dagarne sammanträde härstii-
des uti norsk lutherska kyrkan i hör
net af Thirteenth och Canada sts. Det 
gäller att bestämma om plats för ett 
teologiskt seminariulH i stället för det 
seminarium som i Robbinsdale ned
brann för två ar sedan. Särskild^ tre 
platser äro på förslag såsom lämpliga 
för seminariet, nemligen Midway-di-
striktet mellan St Paul och Minneapo
lis samt Chicago, III., och La Crosse, 
Wis. 

Landtbruksärenden- Vid det 
mötö éom statens landtbrukssällskfep 
härstädes höll i tisdags förra veckan 
valdes J. E. Cooley från Duluth till 
sällskapets "manager" i stället för J. J. 
Furlong, hvars tjenstetid nu gått ut 
Till president omvaldos E-ward W. 
Weaver och till v. presidenter Wyraan 
Elliot från Minneapolis samt D. R. Mc 
Ginnis från St. Paul. — Nyss nämnda 
dag bildades vid sammanträde å han-
delsklubbens lok&l "the Minnesota 
Life Stock Breeders' Association" mod 
uppgift att bringa ordning, enhet och 
överensstämmelse i fråga om boskaps
skötseln inom staten. En exekutions-
komité tillsattes, och styrelse valdes. 
Såsom något egendomligt må anteck
nas att ej ett enda svenskt eller skan
dinaviskt namn förekommer bland sty
relse- och komitéiedamöterna. 

Besökande. Under den sist till-
ändalupna veckan hafva följande 
resande aflagt besök på MINNESOTA 
STATS TIDNING.3 kontor: hr John 
Austen frän Hopkins, Minn.; hr J. P. 
Kulander från Winthrop, Minn.; hr A. 
E. Larson fr. Carver, Minn.; hr H.Hed
quist fr. New Richland, Minn.; hr A. 
Hedquist fr. Clarissa, Minn.; hr G. 
Norberg fr, Gotha, Minn.; past J. J. 
Frodeen fr. Spring Garden, Minn.; hr 
Carl J. Larson "fr. E*teville, Minn.; 
hr F. E Gustafsson fr. Taylors Falls, 
Minn.; Hon. P. Shaleen och fru fr. Cen
ter City, Minn.; hrr Peter Hokanson 
och C. J. Monson fr. New London, 
Minn.; hr Carl J. Oleson, manager af 
Svithiod,DesMoiaes, Iowa; studerande
na J. E. Shipp och C. A. Lund fr. Gust. 
Ad. College, St. Peter, Minn.; hr A.G. 
Anderson, general manager för Lutb. 
Ang. Book Concern, Rock Island, III; 
pastor A. E. Ericsson fr. Mankato, 
Minn.; Dr. E. Norelius fr. Vasa, Minn.; 
pastor Th. J. 'Kjellgren fr. Marine 
Mills, Minn.; pastor J. H.' Randahl fr. 
Scandian Grove, Minn. 

Stadens budget. Den komité, tom 
tillsattes af åldermännen och assemblé
männen för att söka åstådkomma sam
man jemkning ifråga om de olika korpo
rationernas olika meningar om staden» 
utgiftstat, nådde genom medlemmar-
nes ömsesidiga tillmötesgående full Öf-
verensstämmelse. Enligt de resultat, 
hvartill den sammansatta komitén 
kommit, skulle 1896 års budget med 

30,991 uhderstiga budgeten för 1895. 
Komiténs beslut äro nu gillade och an
tagna af såväl åldermännen som as
semblémännen. Dä nu striden om ut
gifterna för denna gång är öfver, kan 
det ej vara ur vägen att erinra om huru 
vederbörande löntagare förhållit sig 
till nedprutningsfrågan. Följande sty
relser hafva frivilligt gått in på löne-
nedsättning till följande belopp: "the 
waterbord" 11 proc. eller $2,646, "the 
fire bord" $13,346, polismästareembetet 
$12,200, "the board of public works" 10 
proc. eller $1,600, statsingeniörsembe-
tet 10 proc. eller $2,800, St Paulwork-
houseboard" 10 proc. eller $1,126, "the 
board of health" 10 proc. eller $720, 
"the board of control" $800. 

Karnevalen. Programmet lör kar-
nevalshögtidligheterna, hvilka i går 
qvftll togo sin början, upptager bland 
annat en barnmaskerad, som skall ega 
rum på söndagens eftermiddag. Den 
anordningen är värd uppmärksamhet 
från allmänhetens sida och förtjenar 
en den allra kraftigaste protest, dels 
och hufvudsakligen derför att den 
strider mot sabbatens helgd, dels 
ock derför att den sårar de 
kyrkligt sinnade medborgarnes käns
lor och hos dem åstadkommer af-
voghet mot hela karnevalstillställnin
gen. — En slags profparad egde rum 
härstädes fredagsaftonen sistlidna vec
ka. Den leddes af major W. W. Price. 
I spetsen befann sig ridande polip, der-
efter kommo musikkårer,klubbar, trum
petare, föreningar och till sist en fri 
glad skara af pojkar och ungdom, fan
tastiskt ooh brokigt klädda, skrikande 
och hurrande af all makt. Uniformerna 
som förekommo voro i allmänhet lycka
de och karakteristiska, somliga t. o. m. 
komiska. Paraden, försedd med lyktor 
öch bloss, utgick från Rice Park och 
slingrade sig fram på 5th st, Wabashä, 
7 th, Broadway, 6tb, Robort, 4tb, och 
derifrån tillbaka till Wabasha, 6th, St 
Peter och 4th, der clen vidhufvudqvar-
teret upplöstes. 

Fritt till sjukliga qvinnor. 
En (lam, som i ftratal led af qvinnosjuk-

domar, har uppfunnit en säker och onkel 
behuudllng i hetnmot hvllkon fullkomligt 
botade henne utan att hon anlitade lftkaro-
hjelp. Sändes fritt tillika med full bruks
anvisning till on livar lidande qvlnna 
som uppger namn och adress till Mrs. H. W, 
1' IiETl'EIi, South Bend, Ind. 

Berry Brothers XXXX Patent* 
mjöl är det bästa i handeln. Försök det! 

John Thoorsell, Jikbesötjare, 837 
E. 7th Street. Bostad: 521 Broadway. 

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

Från forsla 
inträdet i * 
lifvet använd 

Cuticura 

Den är icke allenast den renaste, milda* 
ste oeh inestuppfrlskaude tväl för barnet,! 
titan deu fanehftller uppmjukande egen
skaper, som renar och förskönar huden 
ooh skyddar densamma friln vanställande 
utslag Ådragna genom bruket af oren tvåfr 

MljeaöfvefralJt, Pris 26C. POTTER DRUG SI 
CHBM. OOHP.. Solo Props., Boston. 
iST. ''Bfihaii&liug »f barnans hud", fritt. 

Hytt elektriskt underverk. Prof. 
J. Warren ThnBston's utmärkta elektriska 
bälten, för män eller qvinnor, botar alla 
sorters sjukdomar utan att man behöfver 
intaga giftiga mediciner. Dessa bälten 
garanteras att vara fullkomligt lika bra 
som de, för hvilka begäres mycket höga 
priser. För att introducera dem, säljas de 
under en kort tid efter hälft pris. Besök 
eller tillskrif J. Warren Thurston, 165 St 
Anthony Ave., St Paul, Minn. Fördel
aktiga Yilkor lemnas till agenter, som äro 
förtrogna med behandlingen af elektriska 
apparater. 

Färdigsydda kläder i stort urva 
och till lägsta priser hos. J. Q. Élmquist, 
250 E. 7th Street 

Vexlar och postmoney orders 
säljas till dagens lägsta noteringar af A. 
P. Croonquist & Co., 218 K 7th street. 

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

John Bodin & Co., svenska apote
kare, 829 E. 7tb st. och 856 Payne Ave. 
Äkta svenska mediciner alltid pä lager.. 
Recepter expedieras med största omsorg. 

Doktor 13. Böckmann, norsk lä
kare, träffas i Lowry Arcade, rummet 
255, med ingång från St Peter street 
Tag elevatorn. 

Svenska Almanaekan för år 1896 
erhålles fritt, om man insänder namn och 
adress jemte 3c för postporto till Johu G. 
Allen, 176 E. 3 st., St. Paul, Minn. 

Dr. B. M. I»undholm har flyttat sitt 
kontor till -KKA-IIMER BLOCK, hörnet af 
7de och Sib&y gatorna. 

H. C. Beterson, Svensk Advokat, 
rum 518 Manhattan Block, St Paul, Minn 

J. A. Jaokson, Svensk Advokat och 
Notarius Pnijlicas. Praktiserar vid sta
tens alla domstolar och embetsverk. Kon
tor: rum 2 och S i Rogers Block, hörnet af 
5th och Cedar streets, St. Paul, Minn. 

Skodond bästa sortiment för her
rar, damer oeh barn till lägre pris än an
norstädes hed Elmquist, 229 E. 7th str. 

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

E. F. Krahmer, 505 Bradley st, 
handlar irffetiL ved och koL Bästa qvalitet 
och lägsta priser. "-s n.-. 

Svenska 5^ och 10-kronosedlar 
hafva au inkommit och tillhandahållas ef 
ter lägsta kurs uti Scandinavian American 
Bank, St. Paal. 

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

Chas. R. Marelius, Svensk Apote 
kare. . Recepter expedieras med största 
omsorg. Svenska mediciner samt Dr. Pe
ters Kuriko och Ole-Oid alltid på lager. 
840 Bedford street. 

Kläder gjord» efter- beställning, bil
ligt hos A. Peterson & Co., 531 E. 7th st 

F; A. Lanberg, hörnet af Payne ave. 
och Tork st., erbjuder ett välsorteradt la
ger af Dry Goods m. m. till lägsta priser. 

Thaung & Jacobsens likbesorj-
ningsbyrå är flyttad tiU No, 828 £k 7th 
st, nära hörnet af Pine st. 

Chas. Wallblom, likbesörjare, No. 
400 Jackson street Bostad: 1089 Jessie 
Street 

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

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

John Sandell, Skräddare och Im
portör, 179 E. 7th st., förfärdigar båttre 
kläder till bffl&fare pris än ni kan erhålla 
annorstädes. , . 

The Northern Exchange Bank 
of St. Paul, hörnet af 7 och Jackson sta, 
beviljar ränta från insättningsdagen och 
efter samma viikor som sparbankerna be
tala. Mindie belopp mottagas. Svenska 
talas. 

QXfSKAS. 
Redbara svenska män att öfverta-

ta Agenturen för en, i hvarje familj, 
lätt säljbar artikel. Erfarenhet icke 
nödvändig. Ett lätt och behagligt 
arbete, samt ovanligt god betalning 
garanteras. Hvar och. en som är vil
lig etablera sig en inkomstbringande 
och förtjenstfull affär, eller skaffa sig 
en god biförtjenst. torde genast 
skrifva efter cirkulär och viikor,samt 
fria prof ver till 

C. I. SHOOP & CO., 
No. 619 State Street, Racine, WiS. 

Årsmöte. 
The Minnesota Scandinavian Relief As

sociations 17:de årsmöte hålles i Redwing, 
Minnesota, tisdagen den 28 Januari 1895, 
kl. 10 f. m. 

Redwing, Mina, den 8 Jan. 1896. 
A. G. ROSING, 

Sekreterare. 

Dr. S..L. Chappell, 
tandläkare. 

TSM ST. PAUL. 
Svenska 

Pelsverk! 
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Undertecknad rekommenderar sitt rikhaltiga 
• ^ lager af w» -si 

Herr-Pelsar, 
Dam-Pelskappor» 

Capes, . 
Muffar, 

Boas, 
- Kragar, 

Allt af egen tillverkning 
och af pr.m a  q v a l i t é e r » . . . . . , . .  

Genom att jemföra qvalite och arbete af mitt 
lager med andras varor, garanteras mina priser 
vara lika låga som andras s. k. * 

Halfva Priser. 
Hvarje plagg utgifves för hvad det år, och in

ga vilseledande uppgifter göras angående varans 
verkliga beskaffenhet. , . 

* • t-v v it M 

Obs.! TUl yrket horatide reparatio
ner utföras billigast under ti

den mellan Februari och September 
månader. Olika sorters skinnbesätt
ning alltid på layer efier de lägsta 
priser. . 

f ' - ' _ _ 

Beställningar från landsorten egnas bästa Omsorg. 
Personer från landet, som besöka St. Paul, 

inbjudas vänligen att ajlägga en visit 

M '•#'é* f j '  

E. SUNDKVIST, 
SVENSK BUNTMAKARE, 

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

Fruithurst! 
.Till Fruithurst, Ata.f afgå nästa 

exkursioner från Minneapolis den 27 ja
nuari och 10 februari, samt från Chicago, 
111., den 28 jan. och 11 febr. 

För vidare upplysningar tillskrif genast 
J. A. Westerlund & Co , 

Fruithurst, Aln. 
eller ANDREW MANDEN, 

415 Adams st., N.E., MINNEAPOLIS, MINJT. 
OBS.! En ny elegant karta öfver sta

den Fruithurst och dess omnejd har just 
utkommit och sändes fritt till hvar och en 
på begäran. 

Härmed rekommendera vi värt nyinkomna vinter lager af: 

samt allting hörande till cn val sorterad ... 

Herr - ekiperings ** af far. 
Vi hafva fifven Intagit ett fint lager af lmpotlerade otilt In

hemska 

YLLE-TYGER 
och utföra beställningar på herrkostymer och ytterrockar med 
största noggranhet och till de lägsta priser. 

A. Peterson a Co., 
(Förut Croonquist & Peterson). 

231E. 7th Street. ST. PAUL. 
Ingående beställningar pr. pott egna* båsta omsorff. 

Ed ra uppköp hos oss 
och ni skall spara myc
ket i utgifterna. 

m 

Schochs XXXX Patent Mjöl, pr sick 
$1.75. 

Jemngodt med mjöl, som kostar 35c mera. 
Bästa Ostron (vattenfria) pr qvart 

40 cents. 
Lika med 2 qvart af vanlig sort. 

Friska ägg, pr diissia 
17 cents. 

Vanligt pris 20c. / 
Prima Creamery Smör, 5 lb bytta för 

$i.oo. 
Vanligt pris $1.25. 

2 lb. burk Sugar Corn 
5 cents. 

Vanligt pris 7c. 
Fina Äppleu, pr tnnna 

$1.90. 
Vanligt pris 92.35. 

California Apelsiner, 8 dussin för 
25 cents. 

Vanligt pris 10c pr dussin. 
é lb Evap. Peaches 

25 cents. 
Vanligt pris 3 lb för 25c. 

%lb burk fransk Plum Pudding 
18 cents. 

Vanligt pris 25 cents. 
Prima Wash. Sviskon, pr lb 

5 cents. 
Vanligt pris 8c. 

Lemons, pr dusssn 
12£ cents. 

Vanligt pris 15c @ 20c. 
Navy Bönor, pr qvart 

4 cents. 
Vanligt pris 7c. 

Tranbär, pr qvart 
lO cents. 

Vanligt pris 12>£c. 

Svenska lingon, pr gal 35c 
Imp. rökade Sardiner i olja, pr burk 15c 
Imp. Aptit Sill, pr burk 18c 
Imp. Anjovis, pr burk 18c 
Imp. Anjovis pr kagge 35 
Äkta KKK Fetsill, pr bytta .91.00 

GROCERY CO., 

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

Sanö.e< 

bokor&ers 
SWEDIS! 

americai 
B0O^ ^ 

[225E.7-
ST.PAUIJ 

ksenferöj! 

Nytt Vinterlagrér af 

Färdigsydda Kläder 
för 

nu 
i • i 
inkommet 

Herrar ocb B&fra 
K  • :  ' t T  t  «  
l jktörsta urval och till ytterst låga^ priser hos*. 

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

Beställningar, som ingå pr post, egnds bästa omsorgt 

"THE CEHTR0L," Svensk Restaurant, 
IJiista och snyggaste ])lals i staden för erhållande af god och väl tillredda 
maltider, filt ek Jtsk och vildt serveras efter beställning. Särskildas, 
bord för damer och sällskaper. ' 

J. H. HULLSIEK & SON,-
Wholesale Commission Mercbantét 

Handla med: Smör, ägg, frukt, vi*dt, fjäderfän m. m.> m. m. 
Ingående förfrågningar egnas bästa om sorg. 

131 E. 3rd Street, - - BT. PAUL, MIN!?. 

Gå icke miste om platsen!! 
utan besök undertecknad då ni ämnar låta fotografera eder. Pina kabinett»^ 
kort till $1.00 pr dussin. 

BÄTTRE ARBETE ÄN HOS NÅGON ANNANt 
Prof erhålles med samma, om så önskas. 
Endast skickliga biträden äro aost&lda i deuna atelier! 

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

ti 
•; , 

0. H. Arosin 
Svensk Juvelerare, 

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

V I G S E L 
R I N G A R ,  

samt ett rikhaltigt 
lager af artiklar pa»« 

eapde til; bröllopspresenter m. in. 

Andrew Peterson, 
• — Musikli&ndel — 

418 E. 7th street, t ' »T. PAUI» 

Fioler, ixuitarrer och Mandoline* 
samt Musi kaller i rilc-

ftaltigt urvah. 

Ffc)!- och Gultarmrängar af ny 
FITTING, 11) 1 .ÅN.MUILLA 

Ä ii H&BSiCBtoi 

D b F E G T  I \  


