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S T .  P A U L .  

För fylleri fick George Ferguson i 
• torsdags plikta $10t " 

Det republikanska atadskon-
Tentet kommer att hällas lordagen d. 
11 april. 

Som borgm&starekandidat näm
ner dagtid ningen "Dispatch" vår v&l-

; kände landsman A. N. Nelson. 
Till county-kommissionärer i 

Beltrami county utnämde guv. Clough 
i förra veckan J. C. Nygaard ooh G. E. 

•-•Carson.'.. •. ;\;, 
County kassör Elmund inbetalt© 

i lördags i statskassan $09,104.68, utgö
rande Ramsoy countya skatteutskylder 
för mars månad. 

Till vaktmästare i courthuset val
des i fredags Louis Anderson. Char
les W. Johnson hade först blifvlt vald, 
men vägrat mottaga sysslan. 

Vill ha skadestånd. Minnie M. 
Buckeye har stämt spårvägsboläget, 
lord rande $5,100 i ersättning för kropps
liga skador, som hon föregifver »ig ha 
erhållit i december förlidet ar genom 
ett fall från en spårvagn. 

Hvardagsskolan i Första Svensk; 
Luth. församlingen tager sin början 
första måndagen i april. Fröken Anna 
Bodin, hvilken på ett i allo förtjenst-
fullt sätt skötte undervisningen i fjor, 
förestår äfven i är denna skola. 

Ny möteslokal. Sjukhjelpsför-
eningen "Svenska Bröderna" pä Ar
lington Hill har förhyrt Sjöbergs Hall 
& Payne Ave., och kommer föreningen 
hädanefter att hålla sina möten derstä-
des den förste måndagsq vallen i Ii var
je månad. 

Olyckshändelse. Miss Dolly Black-
man blef förliden tisdag rätt allvarsamt 
Skadad nära Cedar st. derigenom, att 
när hon skulle gå tvärs öfver gatan en 
skenande häst mod or van nämda följd 
sprang omkull henne. Den skadade 
måste i sanslöst tillstånd föras från 
olycksstället. 
' Hastig död. Charles Sandin, bo
ende i en liten koja på Wabash ave., 
Merriam Park, föll helt plötsligt nad 
på golfvetocb dog förliden onsdag. Or
saken till hans hastiga död anses vara 
hjertlidande. Sandin var 24 år gam
mal och ogift. Han eger en broder i 
Merriam Park. 

öfverraskad. Vid bönemötet tis-
Öagsqv&llen den 17 dennes blef kyrk
vaktaren i Första Sv.Luth. kyrkan, Al-
frid Larson, angenämt öfverraskad af 
äe närvarande församlingsmedlemmar-
he med en gäfva på $20.00 i kontanter, 
och beder mottagaren genom MINNE
SOTA STATS TIDNING fä hembära ve
derbörande sin tacksamhet för den be
nägna åtanken. Det var nämda dag 
makarne Larsons 20:åriga bröllopsdag. 

"Howard Charter", hvarom på 
senare tiden i vissa kretsar sä lifligt 
agiterats, kommer troligen ej att af-
göras genom allmän omröstning i vår. 
Att så ej bör ske, synes åtminstone me
ningen vara bland aldermänsmajorite-
ten, som vid sitt möte 1 måndåars väg
rade upptaga frågan till behandling. 
Assemblymännen hade förut beslutit 

jätt "charter"-frÄgan skulle föreläggas 
folket till omröstning- vid stundande 
tår val. 

Besökande. Under den sist till-
ändalupna veckan hafva följande 
resande aflagt besök på MINNESOTA 
STATS TIDNINGS kontor: herr P. 
Alldrin fr. Kensington* Minn.; Rev. J. 
Rood fr. St. Cloud, Minn.; hr A. E. 
Ahlstrom fr. Panola, Minn.; hr Gustaf 
Johnson fr. Litchfield, Minn.; hr W. 
G. Rundkvist från Ludington, Mich.; 
fil dr. J. S. Carlson fr. Gust. Ad. Col
lege i St Peter, Minn.; pastor J. G. 
Hultkrans ocb hr Andrew Wicklund 
fr. Minneapolis; hr E. L. Lindberg fr. 
Minneota, Minn. 

En angenäm öfverraskning be
teddes herr och fru John Oman förli
den onsdags afton, i det vid nämda till
fälle ett särdeles stort antal vänner och 
bekanta infunno sig i deras hem å Lex
ington ave. för att fira minnet af värd
folkets femtonåriga bröllopsdag. Som 
bröllopspresent medförde de besökande 
•n prydlig, ganska kostbar sittsoffa. 
Ett efter stundens betydelse affattadt 
tal hölls under aftonen af Emanuelsför-
samlingans pastor. Äfvonså talade hr 
Aug. Lundquist, hvarjemte Emanuels-
församlingens sångkör bidrog till fest
stämningens höjande genom flera väl 
utförda sånger. 

Skenande hästar. Ett hästspann, 
tillhörigt farmaren Charles Bahr från 
Rose town blefvo förliden måndags ef
termiddag skrämda af en spårvagn ute 
& University ave. och föllo i sken. Mel
lan Kent och Dale sts. sprungo do upp
skrämda hästarne mot en telegrafstol
pe, hvarvid vagnen söndersplittrades 
Och Bahr, som befann sig i åkdonet, 

Iåldsamt slungades i gatan. Dan ska-
ade mannen upptogs i sanslöst till-

Stånd och inbars i dr. Bacons kontor, 
hvarifrån han 6enare flyttades till 
stadshospitalet. Bahr är omkring 40 
&r gammal och eger familj 

Delegaterna utsedda. Det fjerde 
kongressionella distriktet afhöll sitt 
konvent här i staden förliden måndag. 
August J. Anderson från Chisago co. 
utsågs till ordförande pro tempore och 
Percy D. Godfrey från sjette war Jet 
till sekreterare..' Med afseende på an -
tingen distriktets represen tan ter - vid 
nationalkonventet i St. Louis skulle i 

"första rummet understödja McKinley 
: eller Davis voro meningarne temligen 
delade. Flera aneågö att man skulle 
oafgjordt uttala sig för McKinley, me
dan andra höilo före, att såväl klokhe
ten som rättvisan fordrade, det delega
terna till nationalkonventet borde göra 
allt hvad i deras förmåga stod för att 
befrämja Davis kandidatur och först 
kasta sin röst för McKinley, om ingen 
utsigt funnes för att Davis skulle gå se
grande ur striden. Detta senare var 
Rf ven konventets mening. Sedan der-
på resolutioner, förordando ett sundt 

'finanssystem, skyddstullar m. m., bllf-
vifc antagna, skred man till val, hvilket 
utföll sålunda, att William R. Merriam 
från St. Paul och James H. Crandail 

.-,fEUn.£&ttage Grovo utsågos till delega
ter samt Fred S. Bryant frun St. Paiii 

r^QcU H. F. Barker , li'fUi Isanti c m» 
till suppleanter. , <lL 

iå 

Till alderman utsågs 1 förra vec
kan John Krieger att fylla den genom 
alderman Hares resignation ledigvord
na platsen. 

Konkurs , till följe af tryckta kon
junkturer nödgades Herman Hanson i 
förra veckan öfverlemna sin affär i ut
redningsmans händer. 

Inbrott föröfvades förliden söudags-
qväil i Z. N. Mungers residens, nr. 5 
Tibton st., hvarvid omkring $300 i 
smycken och kontanter bortstulos. 

Inkomsterna vid härvarande post
kontor för februari uppgingo till $34, 
444.88. Motsvarande månad förlidet 
ur uppgingo inkomsterna till $32,-
486.60. 

Goda arbetsgifvare. Konantz Sad
dlery Company höjds i förra veckan lö
nerna för sina samtlige arbetare, utan 
att dessa senare derom framstält någon 
begäran. 

Afskrifret blef i förra veckan må
let mot fredsdomare Erick Olson, som 
af en Michael Imhoff anklagats för att 
ha tagit för hög betalning för utfär
dandet af en häktningsorder. 

Fr&lsningsarmeen p& hjul. De 
qvinliga medlemmarne af stadens fräls-
niugsarmé ämna bilda en s. k. veloci
ped kår, troligen i tanke att deras rädd
ningsarbete genom användandet af 
detta moderna fortskaffningsmedei 
skall både underlättas och påskyndas. 

På villovägar. En ung, rätt vac
ker flicka vid namn Mary Smith var 
förliden torsdags morgon inkallad i 
rätten, anklagad för fylleri Flickan 
hade påträffats af en poliskonstapel 
inne i en krog vid Robert och Isabel 
sta vid 12:tiden föregående natt. I rät
ten gck hon plikta $10. 

Guvernör Clough utnämde i lör
dags E, Schrader från St. Paul, H. W. 
Donaldson fi'ån Northcote, dr. C. A. 
Kelsey från Brook Park, O. C. Gregg 
från Lyle och prof. \Thomas Shaw från 
St. Anthony Park som delegater till 
immigrationskoagressen i Boyse City, 
Idaho, den 2—9 nästkommande april. 

Lefnadstrött. Ett andra försök 
att begå sjelfmord egick Rose Sin-
beck förliden onsdags q väll, dä hon för
sökte att kasta eig utför Smith avenue 
bryggan i hopp om att denna gång 
göra slut på sin eländes tid. Lyck
ligtvis blef hon dock hindrad af en po
liskonstapel, som tog den olyckliga om 
hand och förde henne ti i polisstatio
nen. Flickan kommer troligen att sän
das tin någon af statens asyler. 

Slapp lätt undan. Åldermannen 
EJv. L. Murphy, som härförliden blef 
funnen skyldig till att ha hållit en sin 
kroglokal å St. Peter str. öppen för li
derliga samqväm, dömdes i onsdags till 
$100 böter. Då man betänker, att M:s 
lokal varit en at de,uslaste osediighets-
nästena i staden, måste straffet anses 
vara alltför lindrigt Men det var ju 
ändå god t att den värde aldermannen 
ej undslapp os träffad, hvilket- man un
der vår demokratiska regering ej sak
na anledning att frukta. Troligtvis 
kommer osedlighetsnästet att Btängas, 
enär license förvägrats såväl Murphy 
som en O'Brien. Detta senare torde 
till en stor del vara de republikanska 
assemblymännen Arosinsoch Reardons 
förtjenst. 

Haf tand för tungal Domare Otis 
har i dagarne afgjort ett skllsmessomål 
pä ett sätt, som tilldragit sig ganska 
stor uppmärksamhet. Saken förhöll 
sig pä så sätt, att en Lucinda Tipper 
härförliden sökta» .erhålla skiljobref 
från sin man George Tipper, som före-
gafs ha gjort sig skyldig till grym och 
omensklig behandling. Skilsmessoan-
sökan blef emellertid ej beviljad, enär 
det under målets behandling tydligen 
framgick, att mannen visserligen vid 
några tillfällen tagit sin hustru i 
kroppslig upptuktelse, men att qvln-
nan genom sitt ytterst häftiga sinne
lag och sin utvecklade grälsjuka sjelf 
var orsaken till, att det stundom kom 
till handgripligheter. Omedelbart ef
ter detta måls afskrifvande inlemnade 
Tipper ansökan om skilsmeösa frän hu
strun. Densamma beviljades äfven 
förliden torsdag. I utslaget låter do
mare Otis förstå att af vittnesmålen 
framgått, det qvinnan hvarken kan be-
herska sina häftiga känslor eller styra 
sin giftiga tuuga och dorför visst icke 
kan räknas till de stilla i landen utan 
fastmera bör hänföras till den amason-
ska qvinnotypen. Vidaro påpekades, 
att äfven om Tippers handlingssätt ej 
kan helt och hållet ursäktas, enär det 
torde vara tvlfvel underkastädt, om 
handgriplig husaga kan anses vara eg-
nad att återställa lugnet i ett hem,från 
hvilket den husliga endrägten flytt, sä 
var dock qvinnan roten och upphofvet 
till misshälligheterna, och höll doma
ren före, att en qvinnas trätgirighet, 
som gör lifvet i hemmot outhärdligt, 
bör anses vara tilbäokligt £käl för 
skilsmessas beviljande. 

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 vilkor,samt 
fria profver till 

c. i. shoop & co., 
No. 519 State Street, Racine* Wis. 

Se hit! P.cdbara cch energiska sven
skar, på alla platser i Minnesota der lands
män iiio bosatta, kunna erhålla förmånlig 
syssJsättnlng, om de uppaifva sin adress 
till J. O. CEDKKBEKÖ, 212 Krahtner block, 
St. Paul. Minn. 

Tre månaders ränta erhålles den 1 
juli 1894 .1 penningar deponerade före el
ler den 3 april i vår State Savings Bank, 
Germanla Life Bd'g., 4th och Minne
sota streets. 

The Northern Exchange Bank 
of St. Paul, hörnet af 7 och Jackson sta, 
beviljar vänta från insättningsdagen och 
efu»r samma vilkor som sparbankerna be-

| t lrt, MiixUe belopft mottaga*. Svenska 
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Lokalförändring. Und«rt«cknade 
önska härmed underrätta allmänheten det 
vi au 8ro inflyttade uti vår nya och stora 
lokal, Na 190 och 192 E. 8rd street, nSra 
hörnet af Sibley street ooh Inom ett block 
från Union Depot; och att vi fortfarande 
utföra beställningar pl specerivawr af al
la slag till partipriser* Vi sälja Icke vå
ra varor 1 mindre qvantiteter än i lådvls 
och paketvis, men dock i så små partier att 
hvarje familj kan förse sina behof af spe
cerier hos oss. VI sälja vära varor efter 
verkliga partipriser och garantera full
komlig belåtenhet. Beställningar, som 
ingft pr post, egnas bästa omsorg. N&mn 
denna tidning då ni ekrifver efter pris
lista. GRIG os & Ca, 190—192 E. 3rd st, 
St. Paul. 

Till våra vinner bland affärs
männen önska T! meddela, det den väl
kända firman Arthur & Abbott, hvars an
nons återfinnes under rubriken Paul 
Leading Jobbing c6 Wholesale Houses, nu 
intagit ett fullständigt vår-lager af allting 
hörande till firmans affärsbranch. Arthur 
& Abbott hafva många vänner bland våra 
svenska affärsmän, hvilka vänligen ombe-
des att ihågkomma firman ined sina or
ders. 

McGulre & Mulrooney, den biand 
affärsmännen välkända kommissionsfir-
man, flyttar i dagarnc från sin gamla lo
kal å 6th st. til! hörnet af 3rd och Minne
sota sts, till hvilken plats firman helsar 
alla, såväl gamla som nya kunder, väl
komna. Firman handlar med alla sorters 
frukt, honung, trahbär samt smör, ägg, 
ost, bönor och andra farmprodukter. Våra 
vänner bland landsortens affärsmän kun
na med förtroende hänvända sig till fir
man i fråga, som är känd för att i alla 
afseenden vara punktlig och redbar. 

Skandinaviska Amerikanska 
Banken har för att tillmötesgå allmän
hetens önskningar beslutat att från och 
med den 1 april betala vanlig ränta på in
sättningar å motböcker till dem som i ban
ken insätta sina besparingar. Insättnin
gar från en dollar till högre belopp mot
tagas. 

Innan ni upptar ett penninge
lån eller förnyar nägot sftdaut bör ni be
söka vår State Savings Bank, Germanla 
Life Bld-g,, hörnet af 4th och Minnesota 
streets. Denna bank beviljar län mot god 
säkerhet efter moderat ränta utan nägon 
kommission och mot vilkor att inbetala 
beloppet före förfallotiden om så önskas. 

Skodon i bästa sortiment för her
rar, damer och barn till lägre pris äu an
norstädes hos Elmquist, 229 £. 7th str. 

£. F. Krahmer, 505 Bradley st., 
handlar med ved och kol. Bästa qvalitet 
och lägsta priser. 

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

Doktor E. Böckmann, norsk lä-i 
kare, träffas i Lowry Arcade, rummet 
255, med ingång från St. Peter street.' 
Tag elevatorb. 

Vår State Savings Bank, Germa-
nia Life Bkl'g., hörnet af 4th och Minne
sota streets, är den euda bankinrättning, 
i St. Paul som uteslutande eguar sig åt 
sparbanksförrättning enligt statens lagar 
och förordningar. VI rekommendera den
na bank till alla som ämna göra nägon 
sparbanksinsättning. 

Kläder gjorda efter beställning, bil
l i g t  h o s  A .  P e t e r s o n  &  C a ,  2 3 1  K  7 t h  s t :  

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

! 

John Sandell, Skräddare och lrn-j 
portör, 179 E. 7tb st., förfärdigar bättre• 
kläder till billiqare pris än ni kan erhälla 
annorstädes. Vårtyger nu inkomna. 

Thaung & Jacobsens likbesörj-
ningsbyrå är flyttad till No, 828 E. 7th 
st., nära hörnet af Pine st. 

Chas. Wallblom, Hkbesörjare, No. 
400 Jackson-streetr Bostad: 1089 Jessie 
Street. 

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

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

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

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

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

Färdigsydda kläder i stort urv. i 
och till lägsta priser hos J. Ö. Elmquist, 
250 E. 7th Street 

J. A. Jackson, Svensk Advokat och 
Notarius Publicus. Praktiserar vid sta
tens alla domstolar och embetsverk. Kon
ton rum 2 och 8 l Rogers Block, hörnet af 
6th och Cedar streets, St. Paul, Minn. 

Oakleaf Creamery Co., Oslund 
Bros, egare, 542 Broadway, tillhandahål
ler äkta svenskt knäckebröd samt 6mör, 
ägg, ost o. s. v. Försök ett paket knäc
kebröd och ni skall blifva en varaktig 
kund. 

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

S. J. Peterson, 377 E. 7th st, till
verkar och försäljer grafvårdar af marmor 
och granit 

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

Pålitlig karta öfver Red Lake-
Reservationen. På grund af de mån
ga förfrågningar som jag mottagit frän 
olika håll angående cn pålitlig karta öf
ver Red Lake-reservationen, hän vände 
jag mig till Förenta Staternas landkontor 
i Crookston med begäran om upplysning I 
denna sak, men erhöll till svar att guver-
nemeutet ännu icke låtit utarbeta någon 
karta öfver nämda reservation och kom
mer icke heller att göra det under den 
närmaste framtiden. Nämda landkontor 
meddelade samtidigt att den karta, som 
utarbetats af U. S. Gov. Surveyor Geo. A. 
Ralph vore fullkomligt tillförlitlig och 
den, enda lagliga som finnes att tillgå. 
Denna karta innehåller nöjaktiga upp
lysningar om jordmånens olika beskaffen
het inom hvarje township. Kartan sän
des portofritt, om man insänder en dollar 
jemte tydlig adress till Geo. •. RALPH, 
U. S. Gov. 8urveyor, Crookston, Minn. 

FARM BUTTER MAKING 

BöYDS y .»-rwvnG 

It can be made a paying busi
ness by using proper appliances. 

Write for information and 
price on 

Hand Separators, 
Seclangiilar Churns, 

Lever Butter Workers 
Morse and Dog Powers* 

JBoyd Cream Vats, 
Babcoclc Mille Tester. 

Feed Cookers* 
No farm Is complete without 

one. We sell the Eureka Boiler, 
the best on the market. Write 
for circular and prices. 

We Setl'fcftffiplete Oreantery Outfits and furnish Information 
about starting Creameries that will be of value to those interested. 
We build the best Dairy appliances in the world. Write for prices. 

Also Agencfcfor 

Hg Russian 
i.. Separators. 

Cornish, Curtis 
& Greene Co. 

274 E* 6th Street, 
ST. PAUL, MINN 

Kompanjon önskas. NÄSTA STORA * 

En driftig och nykter person med$2,000 

kapital kan få Ingå som kompanjon uti 

ett väl upparbetadt tegelslageri invid 

Lake Superior. Närmare uuderrättelser 

meddelas, om mäu lillskrifver C. Q., c. a 

Minnesota Stats Tidning, St Paul, Minn. 

Herrar PastoVer 
behagade observera, att svenska prest 
kappor, prestkragar, s. k, Luther-rockar, 
broderade altarklädnader m. m„ kunna 
erhållas importerade eller på beställning 
hos fröken M. WENXER, brodös och fin
sömmerska, 106 E. 14tli st S., Miuueapo-
lis, Minn. Ref. Pastor P. A. Wenner, 
Litchfield, Mi nu. 

Till.. lorsl, |a. 
afgår nästaatora exkursion 

från Minneapolis^-
Måndagen* den 6 April, 

från Chicago— 
Tisdagen den 7 April, 

Landsmän! Följen med denna exkursion 
och se för eder sjeltva hvad svenskarne 
kunna åstadkomna i Södern, cch blifven 
öfvertygade. Alla som önska medfölja 
exkursionen, böra i god tid anmäla sig 
hos vår rfseagent, herr 

AND. &IANDEN, 
Adams sr., N. E. Minneapolis, Min#.., 

eller J* Ai Westerlund Co*, 
141 E. Chicago Ave., Chicago, 111. 

Ovanligt billig re$aför alla! För vidare 
upplysningar angltende köp af vingårdar, 
kartor, palletter o. «. v„ tillskrif 

J. i WESTERLDND & CO. 
— Unfmdkontor — 

FHUITt£UlZ&T,> ALA. 

Creamery 
laciiingif & Supplies, 

all kinds of the latest improved Appli
ances. Agency tct the Da^aval and 
Alpha Separators. § ' • 

Write us for prices and Catalogue: T 

R B. Fargo & Co., 
32—34 Fairfield Ave,, 

ST. PAUL, MINN. 

Red Lake 
Reservationen 

kommer att öppnas för settling den 1 näst

kommande maj och om ni ämnar att åt 

eder utsöka ett hem antingen genom att 

taga liomertead eller att köpa en bit land, 

så är jag i tillfälle att lemna eder värde

fulla upplysningar. Bref på alla språk 

besvaras punktligt Postporto för »var 

och kartor torde bifogas eder skrffvelse. 

Landsökarebiljetter erhållas allid billi

gast hos mig. 

Johnälflilen, 
General Land Agent, 

291 Sibley Street, 
(midt emot Union Depot) 

ST. PAUL, MINN. 

FLORIDA! 
FLORIDA och 
.....GEORGIA. 

Vi hafva 50,000 acres land, brn-
kadt såväl som ouppbrakadt, till 
salu på förmånliga vilkor. 

I denna månad grundläggas 
en skandinavisk koloni i Ma
rion Co., Fla. 

För erhållande al ftirmare upplysnin
gar adressera: ? ^ 

Florida Scandinavian Immigration 
Company. 

N, J. Johanson, Mgr. 
Box 625, OCALA, FLA. 

SaiAe 

SVfED'S 

AMER,ca 

— till — 

TfiorsDy. 
Alabama, 

afgår från MINNEAPOLIS 
TISDAGEN DEN 7 APTITT, 

med Minneapolis & St. Louis och 
L. & N. R R. 

efter hälft biljettpris. 

De som önska bosätta sig uti ett 
svenskt settlement med ett behagligt 
och helsosamt klimat, godt vatten 
och bördig jordmån, böra taga detta 
tillfälle i akt. 

För närmare underrättelser hän-
v&nde man sig till 

S. A. THORSON, 
1411 Duponl ave. N» 

MINNEAPOLIS. 
Reseombud för.... 

Concordia Land & Improvement Ass'n 
. Jemison, Alabama. 

jsVITHIQD 

är ett välkändt svenskt settlement invid 
„ St. Paul & Duluth jernvägen, med lika, 

'afstånd från Nordvesterns största städer 
St Paul, Minneapolis, DuJuth och Su
perior. Endast 2 a 3 timmars resa (il! 
hvilka af dessa städer som helst. Lan
det i detta settlement är mycket bördigt, 
lättbrukadt och särskildt lämpligt för 
vexelbruk och ladugårdsslcötsel. Hel-
sosamt klimat, rik tillgäng på vatten. 
8jf'iar och naturliga vattendrag, med 
outtömliga förråd af fisk och vildt. Flera 
svenska familjer äro redan bosatta på 
platsen och hafva sv.-luth. församling. 
Landet 1 detta settlement erbjudes un-

: der en begränsad tid från }3 till $5 pr. 
acre, hvaraf endast fjerdedelen erlägges 
kontant, återstoden lemnas p& 10 års af-
betalningstid. 

Innan köp af land af slutas annor-
städe* bör man icke försumma att in-
hemta fullständ ga upplysningar öfver 
detta bördiga land, hvilka beredvilligt 
meddelas, om man besöker eller till-
skrifver 

Theo. F. Koch, 
E. NORTON, förest, för svenska afdelningen, 

176 E. 3rd st., St Paul, Minn. 

iHHinmii 
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Stsrartadi Påsk-försaljning 
— Af— :— 

Nvinkomna Vår-Varor 
till prjser så låga att intet handelshus i Nprdr 

. vestern kan uppvisa någrot liknande. 

Sidentyger. 
Cable Cord Wasit Silk, i 

smakfullaste sortiment,billigt 
efter30c; specielt pris...... 

Kulört Surah Silk, i aliä 
färger, vanligt pris 50c; 
specielt pris 

Brocaded Taffetas, i alla kulörer, 
blommiga och randiga mön
ster, samt l svart:billigt ef
ter 50 och 60c;specielt pris.. 

I5C 
25t 
kulörer, 

39c 
Klädningstyger. 

Fancy Mohair Jacqiwrd. 
alla nya mönster, vanligt 
pris 20c; specielt pris 'VM 

Fancy Satin Plaid, randigt ylle, 1 
smakfulla möuster och kulörer, pas
sande för damevästar, dylikt 
som kostar 75c och 81 på an
dra platser; specielt pris.... 

Fancy Iridescent Mohair, i <z ooh 
3 olika färgnyanseringar, 
billigt efter 75c; specielt 
pris.... 

Novelty Mohair Suitings, extra 
fiu qvalité; Eugligh Tailor Checks, 
Fancy Snow Flake Suiting, Fancy 
Danish Cloth. Fancy Buurettes och 
Sco ch Weaves, alia utomordentligt 
fina mönster, 50 tum 
breda'billiga efter$l,5o 
pryd; specielt pris 

Svart Fancy Serge, fancy Jacquard, 
fancy Mohair Soliels, I senaste 
mönster, 46 tum breda, bil-' [• A 
liga efter 75c; specielt ^ IIP 
pris 

l> C*f 11 < lilHliU i l (.'i" 
ck qvalité, •» | 
nligt pris t ill 

Tvättbara Tyger 
American Dimities och Jaco

nets, fin qvalité. liknande 
importerad vara; specielt 
pris 

La Belle Crepons, liknande siden; 
för damevästar och klädnin-
gar, billigt efter löoi speci
e l t  p r i s  i . . . . . . . .  

Linen Color Due''s, hvltrandisi t i
ler hvitruUgt, tjock qvalité, 
31 tum bredt, vanlig 
15c; specielt pris. 

Parkhill Zephyr Ging
ham, vanligt pris 12>j'c; 
specielt pris 

Hvita varor. 
Lace Stripes. Checked Organdies, 

Hairline Dimities, India Linon och 
Lawn, alla dessa varor, som äro 
billiga efter 25c pr yard, 
offereras under denna för
säljning till 

Hal/blekt Lakansväf, 2 yard bred, 
i  r e s t e r  f r å n  5  u p p  t i l l  1 0  y a r d ,  u t 
märkt god qvalité, billigt 
efter 25c; specielt 
pris 

^aro. ut-

I4;C 
Klådningsfoder. 

Hair Cloth, importerad fransk 
vara, billigt efter 50c; specielt^ I aC. 

Rustling Taffetas, 36 tum bred, 
äkta svart färg, vanligt pris 
25c; specielt pris. rZsC 

Fiber Interlining,601 bred,bil-, _ 
ligt efter 25c pr yd.; specielt pris 10C 

Silesia, grå, 30 tum bred, vanligt -
pris 10c; specielt pris. |G 

'.-IM' 

' ^ 3 

Utom staden boende personer kunna insända sina beställningar pr post och 
erhålla de fördelar, som vi erbjuda i våra annonser, om de nämna denna tidning. 

i ' 

:sl 

Sixth & Wabasha Sts.. - St. Paul. 

Hårmed rekommendera vi vårt ny inkomna vär-lagefåf; 

Ii 

T. Ii. Blood & Co's 
"Ready Mixed" 

Hus-, Stall-, Golf-, och Vagn-

MÅLAREFÄRGER 
STO fullkomligt tillförlitliga. Tillhanda
hållas öfverallt Begär dem* 

ÖNSKAS. 
*5 HO eller mera 1 stadig, daglig för-
' tjenst garanteras enhvar, som 
blifver vår agent Och säljer våra nya patri
otiska eller religiösa taflor. Ingen risk. 
O. & S. Silberman. Dept. M 3, SL Paul, 
Minn. 

0. H. Arosin 
Svensk JuveSerare, 

187 E. 7th St., St. Paul, Minn. 
(Emellan Slbley A Jackson Sti.) 

VIGSEL-
RUNGAR, 

samt ett rikhaltigt 
lager af artiklar pa*> 

-••»do till bröllopspresenter w, ̂  

REN 

Gör en revolution 1 gultarr- och mandollnepel-
toing, gifvande Lektionaf pr poit, värdefulla in
struktioner, herrliga sånger och muelkötyckenl 
Pri»$l pr år. Prornumme* FRITT! Sänd namn 
och adress på tvä eller flera gultarr- eller mando-
Unspelare, Pnor. L. J. LUNDÖRCN, 

Minniu •WIK*IN«, «T, PAUL, MINN. 

i 
i 

samt allting hörande till en välsorterad % '"»v»-?*-

Herr=ekiperings=affär. ; É 
. si 

Vi hafva äfven intagit ett fint Inger af Importerade och la- m 
hemska 

YLLE.TYGBR •• S 
och utföra beställningar på herrkostymer och yttérircékaf Mfyi "fm 
största noggranhet och till de lägsta priser. ; 1 : 

.. Ti-;;, v .... . ' • i 

A. Peterson Ss Co., i 
(Fönit Croonquist & Peterson). Vm 

231E. 7tli Street. - ST. PAUL. || 
Ingående beställningar pr. post egnas bästa omsorg. 

•éf 
P 

Nytt Våflagrer af 

Färdigsydda 
för 

r' i 
9 

i 

Herrar och Barn 
ipn InkoiBniet 1 största nrval och till ytterst låga prlper hos...... 

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

ÖT Bestämningar, Sefm ingå pr post, egnas bästa omsorg! 

J. H. HULLSIEK & SON, 
"Wholesale Commission Mercbants, 

Handla med: Smör, ägg, frukt, vildt, fjäderfän m« >*&•, m, in, 
Ingående förfrågningar egnas bästa omsorg., . 

131 B. 3rd Street, - - ST. PAUL, MINN. 

"TRE CEHIRHL," Svensk Restaurant, 
A iiHiwiwiiMiHwî iMiMHw*iiiiMiffiiwiW8E88̂ Mi 414 Jackson st., St. Paul. 

Bästa och snyggasto plats i staden för erhållande af god och väl tillredda 
• måltider. Stek, fisk och vildt serveras ei;ter beställuing. ^Urskilda 

. bord för damer och sällskapen 

"The Rockaway" 
Svensk Restaurant 

Bästa bet jening! Lägsta priser!-. 
W #  O. Wil l iams,  Egare .  153R7thSt .  ST.  PAXTL.  

ty Resande torde taga ett utklipp af denna annons då de besöka ät. Paul.' 

som vaxa. Etttblcradt 13(J8., 
-Kapital 1100,000. 

Vi uppdraga dom här i Minnesota cch vi icnnn« 
upplysa eder om sitt,tet så att iifven nl Ican fä 
Miem att väva. Vår 100-sidiga katalog behandlar 

allting med afseende på ÄppJe^. Crabiipplon. Plommon, Drufvor, Bär, Blomaor o. s. 
v« , 10;ör erh&Uande af fullsthtirlt^a upniy.Miiinrar insilnd ic för postporto. . 

THE JEWELL NU^SE Y CO., Boil. LAKE OITY, 

j- A v-» ti-'/i1, " 
^»?. O; >? 

" /' s>: "SZtTe-K ^ ' l 

D E F E C T  


