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i  M I N N E A P O L I S .  
Till tvä &rs straffarbete i Still

water dömdes i förra veckan en An
drew Anderson lör begången Inbrotts* 
stöld. 

i På foftttringsv&gen befinner sig dr. 
J. H. Tuttle, hviiken förett par veckor 
tillbaka träffades af slag ooh sedan dess 
varit mycket illa sjuk> 

Till 80 dagar 1 arbetshuset döm
des i torsdags Edgar L. Dawshea, eme
dan han under tiden han varit handels-
biträde 1 Heffeifingers skobutik stulit 
från sin principaler. 

Vildsint äkta ma% En Harry L. 
Belbont dömdes en dag förliden vecka 

i böta $25 eller att tillbringa 30 da-
UP" gar i arbetshuset, emedan han varit 

låg nog att slå och misshandla sin äkta 
h til ft. 

Tretton par damskor bortstulos 
sn dag i förra verkan ur Downes sko
butik, no. 2411 Central ave. Tjufvarne 
voro synbarligen hemma i sitt yrke, ty 
de stulna Bkodonen voro af de dyrbara
ste som funnos i butiken. 

Mrs. K. Anderson afled i sitt hem, 
nr. 1218 E. L3 st., den 28 sistlidna april 
i en ålder af 40 år. Den afildna har en 
l&ngre tid varit vid klen heisa. Hon 
var född i Falköping, Sverige, och sy
ster till den kände politikern Carl 
Grahn. 

Sorgligt slut p& loken- Martin 
Linder, hvillcens hem är beläget vid 
4th sir. och 23rd ave. N., råkade i lör
dags uader brottning, hvarmed han 
och några hans kamrater roade sig, af-
bryta ena benet. Din förolyokade för
des till stadshospitalet. 

Häktade spelare. Polisen gjorde 
en dag i förra veckan en oväntad på.-
helsning i Charlie Tylers och Charles 
Hunts spellokaler, no. 16 3rd str. N. 
och no. 251 Hennepin aye., häktade 
spelhusvärdarne och några andra per
soner och togo i beslag roulette, faro
bord och andra spelbord. 

Hastigt dödsfall. Elijah Reven-
bergh, en förmögen farmare, träffades 
af hjertslag och ljöt en ögonblicklig 
död i sitt hem vid Robbinsdale en dag 
förliden vecka Den aflidne, som vid 
sitt fränfälle var 73 år gammal, har 
varit bosatt inom Hennepin county se
dan 1844. Han efterlemnar en son. 

Syföreningsfest. Ebenezarförsam-
lingena unga syförening afhåller fre-
dageq vallen den 15 maj en fest jemte 
auktion i "Den Forenede Kirkes" läro
verks lokal, belägen vi hörnet af 26 
och Franklin, aves. s. Ett intressant 
program, utföres och, efter dess slut 
serversi» förfriskningar. Intr&desafgif-
ten för äldre personer är 15 cents. 

De$jbÄgsta betyg* »om någonsin 
erhållits vid maturitetsexamens a flag
gande vid statsuniversitetet, har tagits 
»f miss Elizabeth Beach frän Faribault, 
hviiken i vår graduerar från nämda lä
roverk. Den "smarta" damens genom-
(mittsbotyg för de olika ämnena var 
nemligen 96.69. Bland de studerande, 
•om vid' afslutningshögtidligheterna 
komma att hålla tal, hviiken ära till-

v faller de som tagit högsta betygen, 
märkes en John Berg. 

D$ligt arbete- Stadsingeniören 
Cappelen har 1 bref till American As
phalt Company delgifvit nämda bolag, 
att asfaltbeläggningen å Nicollet aye. 
mellan Washingtan ave. och 10th str. 
be Tun nits vara så dåligt utförd att ar
betet måste helt och hållet göras om 
igen. Äfvenså asfaltbeläggningen å 
Park ave., som förlidet år delvis blef 
omlagd, befinner sig i så dåligt skick, 
att bolaget troligen blir hödsakadt att 
göra om arbetet för andra gången. 

Dödande läkemedel. Charles Mc-
Connell, en 25-årig ogift person, boen
de hos sin broder i np. 620 4th str. S., 
afled en natt förliden vecka till följe af 
morfinförgiftning. Mannen, hviiken 
besvärades af nervlidande, brukade in
taga morfinpiller för att lindra sjukdo
mens smärtor. Dagen före dödsfallet 
hade han i stället för piller köpt pulf-

• ver, hvaraf han sedan i sin okunnighet 
om det nya läkemedlets beskaffenhet, 
med ofvannämda ödesdigra följd tagit 
en alltför stor dosis. 

Intressant i sanning var föreläs-
ningen om "den kristliga sängen", som 
pastor C. A. Evald från Chicago höll i 

I Augustanakyrkan förliden onsdags-
1 afton. Densamma följdes äfven med 

spänd uppmärksamhet af aftonens rätt 
t talrika publik. Föredraget utgjorde 
en värdig afslutning af de populära fö
reläsningar, hvarom församlingens lif-
aktiga ungdomsförening träffat anstal
ter och genpjR livilka det beredt såväl 
sina egn». medlemmar som andra intres-

^ser&£e tillfällen till verklig odling och 
»ann njutning. Förutom den nytta och 
det nöje, som samtlige föreläsningarne 
till följe af sitt literära värde medför
de, kan föreningen äfven glädja sig öf-
ver att de i ekonomiskt hänseende voro 
lyckade. 

DödsfalL Kapten Joseph C*-Whit-
ney, en af ttadens tidigaste inbygga
re, afled förliden fredag i sitt residens, 
vid 14 st. och Portland ave. i en ål
der af nära 78 år. Den aflidne var född 
i Springfield, Vt., uppväxte inom sam
ma stat, studerade i fem är vid Oberlin 
College, och genomgick derpå en tre
årig teologisk kurs, reste 1849 till Ve-
stern och bosatte sig i Stillwater, Minn. 
som pa9tor vid Första Presbyterianska 
församlingen derstädes, samt ankom 
hit till staden 1853. Här upptog ban 
äfvenså presterllg verksamhet. Vid 
revolutionskrigets utbrott organisera
de han ett infanterh'egomente,i spetsen 
för hvilket han först bekämpade Sioux 
indianerna och blef sadan sänd till sö
dern. W. återinträdde ej i prestembe
tet efter återkomsten frän kriget utan 
egnade sig åt kominerciella och politi
ska värf. Han har dock städse ådaga
lagt intresse för och deltagit i den 
kyrkliga verksamheten. Jordfästnin
gen egde rum förliden måndag. Dan 
aflidne efterlemnar maka,tre söner ooh 
två döttrar. 

A 

''Under en mänads tid besvarades Jag af 
förstoppning och efter att hafva försökt 

.» olika slags medel utan resultat, intog jag 
åf Dr. August König's Hamburger Drop
par och blef äterst&ld inom en kort tid.'' 
Joseph Geigel, St. Nazions, Wis. 

Har den st&rsta jäsningsstjrtfat—FÄr. Stat. Regerings Senaste Rapport 
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-FULLKOMLIGT RENT-

För utskänkning af rusdrycker 
utan att dertlll ega vederbörligt till
ståndsbevis fick en A. J. Rosander i 
förra veckan plikta $50. 

Flyttas till Minneapolis. Egarne 
till Dwlght mjölqvarnarne l Gracevillé, 
Minn., ha i dagarne flyttat affärens 
hufvudkontor hit till staden. 

Skilsmessor. Jennie Johnson har 
beviljats skilsmessa från sin man Da
vid E. Johnson, som öfverglfvit henne. 
— Af samma anledning erhöll i fredags 
Clara Berg skiljobref från sin man 
Emil Berg. 

Unga brottslingar.Tioåriga Cla
ra Perish, boende hos sin moder i no. 
610 12 ave. S., häktades i lördags qväll 
på anklagelse att ha stulit ett par skor 
i skobutiken no. 409 Cedar ave. — Eu
genie Dunn, 16 år gammal, arrestera
des samma qväll för stöld af en hatt 
från Minneapolis Dry Goods Company. 

Byggnadsverksamheten. Under 
sistlidne april månad uttogos härstädea 
380 byggnadstillåtelser, mot 383 under 
motsvarande månad förlidet år. Sam
manlagda värdet af de nya byggnads
företagen steg till $336,870, hvilket ba-
tydligt öfrerstiger värdet af byggnads
företagen under samma månad i fjor, 
hvilket endast uppgick till $287,740. 

Velocipedryttarne borde efter-
hållas. En Walter Ott blef i lördags 
vid öfver-gången af gatan vid Wash
ington och 2 aves. S. K påkörd af en i 
vild fart ankommande velocipedrytta
re. Mannen stöttes omkull och skada
de venstra armen och ena benet gan
ska allvarsamt. Den vårdslöse bicycli-
sten fick naturligtvis oantastad begifva 
sig från platsen. 

Han fick ett namn efter sin 
smak. Abraham Greenberg, som blif-
vit mycket missbelåten med sitt gamla 
namn hufvudsakligen till följe af att 
en hans namne, som dock heter Gruen-
berg, gjort hvarjehanda fuffens och 
kommit i tidningarna, inlade härom 
dagen ansökan i rätten om att få sitt 
namn förändradt till Abraham Smlo-
vitch. Begäran blef i nåder beviljad 
och Abraham går nu och stoltserar 
med det musikaliskt klingande nya 
namnet. 

Festligt. Förliden söndag, den 3 
dennes, hölls den första konfirmatio
nen i Zionsförsamlingen härstädes, vid 
hvilket tillfälle 7 .ungdomar inför Gud 
och hans församling aflade sina tro
hetslöften. Högtiden till ära hade vil
liga bänder smakfullt prydt helgedo
men med blommor och krukväxter,och 
under dagens gud3tjenster var en myc
ket stor åhörareskara samlad. Pä qväl-
len firades Jesu åminnelsemåltid. Un
der dagen förökades församlingen med 
21 medlemmar, af hvilka 15 voro kom-
munikanter. Sent skall Zion glömma 
denna sköna dag. 

Anklagade lör mordbrand. Jo
nas Johnson, alias Evjestad, och 
hans hustru arresterades i lördags ef
termiddag, anklagad» för mordbrand. 
Johnson, som haft ett a k. "boarding-
house" vid 4 st. och 14 ave. S., lät för 
några veckor sedan brandförsäkra sin 
lösegendom i Broadway Insurance 
Company, New York, för $2,000, der-
vid uppgifvande för bolagets lokal
agent H. O. Peterson, som tyckte sum
man var något högt tilltagen, att hu
strun hans egde många eleganta siden-
klädningar och en synnerligen dyrbar 
silfverservis. Sistlidne 23 mars upp
täcktes eld ha utbrutit i Johnsons 
hem, ooh brandkåren kom till den öf-
vertygelsen, att huset blifvit stucket i 
brand. Med anledning häraf företogos 
undersökningar, hvilka ledde till pa
rets häktande. J. förklarade, att han 
var borta från hemmet vid eldsvådans 
inträffande, men han slapp ej undan 
för det. Qvinnan säges vid polisförhö
ret lemnat vissa upplysningar, som vo
ro allt annat än egnade att bevisa de 
anklagades oskuld. Till deras förmån 
talar ej heller den omständigheten, att 
Johnson lärer ha medgifvit, att han 
förutom sin härvarande hustru eger en 
annan hustru i lifvet i Chicago, der 
han förut varit bosatt. 

Flera apotekare. Apotekareexa
men har i dagarne afiagts af Lesley A. 
Hanes, Charles A. Bacon, Jacob Jacob
son, Odin Johnson, och John S. Miller 
från Minneapolis; Helen D. Aldricb, 
John Hollenitsch, Leon A. Hellweg, 
Daniel R. Campbell, Stephen Fisher 
och Ignatius Kingman från St. Paul; 
Andrew Bottleson och Frank V. Cum-
mlngs från Blue Earth City; George 
W. Curtis från Adrian; Wilhelm Elf-
strand ooh Harry S. Clark från Duluth; 
William Glolzbach och NorrlsL.Gregg 
från Mankato; William P. Holton 
jfran Elgin; John J. Palmer irån 
New Ulm; George W. Walstron från 
Lake City; C. F. Moll från Hibbing. 
Examen som biträdande apotekare ha 
aflagts af följande: Albert Baarson, 
Nellie Blghara, Herman C. Becker, 
Irvin S. Catlin, Louis J. Chrlstenseq, 
Allen W. Davenport, John J. Feckler, 
James C. Jensen, Earl L. McCulloch, 
Oro K. Nickerson, Frank W. Auder-
son, George A. Biebel, Lucy H Blau-
chard, James A. Cahlll, Dan Farmer, 
Alexander W. Henderson, Albert J. 
Johnson, Martha W. Plotts, Otto E. 
Rydell, Jennie Phillips, John A. Lan*, 
Fred W. Kruger, Helmer A. Schellen, 
Joseph J. Sarazin, Frank G. Thomas, 
E red G. Vrooman, L. S. Waller, Jo
seph Schwankl, Carrie A. Swift, Ar
thur K. Welleoh, Fred H> Williams, 
John B. Carrels. 

Fritt till sjukliga qvinnor. 
En dam. som 1 Ar<ital led af qvinnosjnk-

domar, liar uppfunnit en söker och enkel 
behandling1 i bemmot hvllkon fullkomligt 
botade henne utnn att hon anlitade lilkare-
h.iolp. Sändes fritt tillika med full bruks
anvisning till en livtr lidandn qvlnn», 
som upparer namn och adress till Mrs. H. W; 
FRETTEK, fcouth Band. lad. * 

KYRKLIGA NYHETER. 
Pastor F. W. Bergquist har an

tagit kallelsen till Malmö, NeU 
Pastor O. G. Olson från Waus», 

Neb., tar erhållit kallelse från Frid
hems församling, Pheips county. 

Lyckad fest. Sv. Ev, Luth. Gu
staf Adolfs församlingen i Pittsburg, 
Pa, höll nyligen konsert, som inbr&g-
te $165. 

Styrelsemöte. Direktionen för 
Aug. College & Theol. Sem. i Rock 
Island, 111., sammanträder tisdagen 
den 26 dennes. 

Pastor E. J. Peterson, hviiken 
för närvarande lider af svag helsa, 
afreser under veckan till fädernes
landet för att om möjligt återvinna 
helsa och krafter. 

Vackert resultat Till förmån för 
det svenska lutherska sjukhuset i Chi
cago har hållits en basar, hviiken till
skyndat inrättningen en nettobehåll-
ning af cirka $5,000. 

Pastor J. F. Seedoff i Chisago 
Lake, Minn., har antagit kallelsen från 
Rockford, 111. Pastor F. M. Ekman i 
Brainerd, Minn., är påtänkt såsom pa
stor Seedoffs efterträdare i Chisago 
Lakes församlingen. 

Flyttning. Pastor J. E. Hedberg, 
hviiken af helsoskäl resignerat frän 
sitt pastorat, afreste i går med familj 
till Thorsby, Alabama, för att i dess 
milda klimat söka bot för sin halska
tarr. Hans adress blir Jemxson, Chil 
ton co., Ala. 

EN PRESTS RÖST. 
Pastor R. Priest säger: Tunga kan ej 

uttala huru mycket godt "White Wine of 
Tar Syrup" har gjort för mig och min fa
milj. Jag har arbetat i mitt etnbete 15 år, 
och har ej fuuuit nftgot som lindrar hes
het och retning i halsen och lungorna som 
"White Wine of Tar Syrup". 

En pastors bekännelse. 
Jag mäste erkänna att jag har haft mera 

nytta för irlna lungor genom begagnandet 
af "White Wine of Tar Syrup" än något 
annat läkemedel jag försökt, och jag re
kommenderar det med nöje till dem som 
hafva någon slags lungsjukdom. 

Pastor A. M. HUMPHBET. 
Trilla, Coles co., 111. 

Dr. Carl J. Ringnell svensk läkare 
och kirurg, kontor i Simonson's Block,hör
net af Washington och Cedar Aves. Tim
mar: 9—111 m.; 2—4 och 7—8 e. m. 

Dr. A. Lind, svensk läkare, 813 
Washington Ave. S. (öfverBackdahls apo
tek.) Kontorstid: 10—12 f. m. och 3—5 e. 
m. Söndagar: 9—10 t m. — Telefon 94. 
Bostad: 239 Cedar ave. Mottagningstid: 
7—8e. m.—Telefon 1870. 

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

Vi äro hufvudage nter för "Maltos 
Cannabis" och Owen's Elektriska Bälten 
samt tillverkare af alla i Sverige välkända 
mediciner. A. BA.CKDA.HL & Co., 81S 
Washington Ave. S., Minneapolis. 

Grotte & Norbeck, No. 12 First st. 
N. Minneapolis, tillförlitliga konimls-
sionshandlande med alla sorters landtman-
naprodukter säsom: smör. ägg, ost, kalf-
var, svin, fjederfä, vildt o. s. v. Skrif 
efter prislista. 

I enlighet med till herrar A. E. John
son <fc Co., general agenter för passagerare 
afdelningen, ankommet telegram, afgick 
Thingvalla Liniens ångare "Island" 
frän Christiansand den 1 maj med 490 
passagerare. Den kan väntas till New 
York omkring den 13 maj och passage
rare för St. Paul och omnejd framkomma 
3 dagar senare. 

Cunard Liniens ängare Campa
nia, som afgick från New York den 35 
april, anlSnde i Queenstown i fredags kl. 
8 f. m. Passagerare till Sverige väntas 
framkomma dit S dagar efter sistnämda 
tid. Ångaren •'Lucania" som afgick 
frän Liverpool den 25 april, anlände till 
New York i fredags kl, 3 a m. 

En ny jernväg kommer att byggas 
af Chicago, Milwaukee och St. Paul-jern-
vägäkompaniet från Cedar Falls till Du
luth. Den kommer att gå genom Dumi, 
Barron, Burnett och Douglas counties, 
hvarest ypperligt land finnes till salu för 
billigt pris. Närmare meddelas genom 
den välkände general landagenten John 
Q. Allen, 291 Sibley st., (midt emot Union 
Depot), St. Paul, Minn. 

Fritt till alla! Inneslut ett 8-centa-
frimärke och sänd genast efter den nya
ste kartan öfver vingärdslandet i Fruit-
hurst, som anglfver namnen på alla vin-
g&rdsegare såväl som numren, pris och 
köpevilkor på alla os&lda vingårdar. 

J. A. WESTBRLTTND & Co., 
Fruithurst, Ala. 

$50 för en flaska 
medicin. 

Härmed intygas att min hustru nnder 
år led ef Astma, och hade sjukdomen 
gått så längt, att åtskilliga läkare förkla
rade att den skulle sluta med lungsot. Jag 
var påverkad att försöka en flaska af Dr. 
Warner's "White Wine of Tar Syrup". 
Till min stora belåtenhet gaf den ögon
blicklig lindring, och två flaskor botade 
min hustru. Hon är nu frisk och kry, 
men jag vill ej undvara medicinen, om 
den ock kostade $50 flaskan. 

WM. H. FJLBRIS, 
Chn. Bd. Tp. of Wilton, 

V Monroe Ca, Wil. 

Herrar Pastorer 
behagade observera, att svenska prest 
kappor, prestkragar, s. k, Luther-rockar, 
broderade altarklädnader m. m., kunna 
erhållas importerade eller på beställning 
hos fröken M. WENNEK, brodös och fin-
sönmierska, 106 E. 14th st. S., Minneapo
lis, Minn. Ret Palter P. A. Wenner, 
Litchfield, Min*.-

KYRKLIGA TILLKÅP.MAGIFVAS9EH 
Q U D 8 T J  E N 8 T E R .  

ST. PAUL. 

% 
•jensi Ki, xv: ay i. w- arionöftiig kl. $ 
j. m. II var jo Gör däjf ».'HPS Böhdagj$ekola 
med svenska och »DjrelsKE blbeHdsmfcen uppe 
1 kyrkan ki. 12 m. flvas-jti tj'.dBK-sqviill häl-
les b'ineyamroankoBiKt kl. tj, UhsrdomsfÖr-
ftnli 
qvl 

lit1. 
Den Sv. Ev. Luth. Gustaf Adolf för»aml. 

häller gmlstjengt bvanja sltodag kl. Hllf.m. 
ooh kl. 8e. m. ööndnfféikola kl. 3 e. m. Pre
dikan hvafje tisdag1 kl. 8 e. m. och bönem 
• '  " "fl. 8. te tisdag kl. 8. m. Kyrkan är belftffou vid 
hörnet ar Sims St. och Ave. Förnam-
Il ns-ens pastor är O. J. OAULSOtr. Bo»ta* 
778Slmsst. '  

Emanuels församlingen håller radstjen-* 
•ter 1 aln nya kyrka, Mrnet af Matbi!da! 
ave. ooh Hatch Rtreét, hvarje KOndag^kl. 
10:30 t. m. ocli 7:46 på qviiljen. earn t. livtirje 
torsdags qväll kl. 7itö ööuaasgskol&iijrjirj* 
sondag eltcr jfuUstjensiei.s HIAT. b. A.UU-
canson pastor. Bostad: 10u> Mathilda ave. 

Sv. Luth. Församlingen 1 Merrlam Park 
båller sina srudstjenster 1 Bralnard Hall, 
Prior ave. Söndagar: sfiiKlasrsskola kl. 2:30 
e. m. och grudstjemt kl. 3:30e. m. Vecko-
gudstjenst: kl. 7:30 e. m A. Sundberg, pa
stor. Bostad; 2529 S. 22 st. Minneapolis. 

MINNEAPOLIS 
Den Svenska Evangeliska Lutherska Au

gustana församlingen håller sina gudstjen-

Jameson, 
Hevener & Co., 
— Wholesale Seed Merchant».»* 

Agents for~o~ 

Pillsbury's Best Flour, 
Send for pi-ice listfaf seeds. 

181, 188 & 185 E. 0th St.. St. Paul, Minn. 

gflnc- och intagning' af nya medlemmar hvar 
tredje månad. Söndagsskola kl. 3 e. m. samt 
svensk bibelklass. Hvarje torsdag- predikan 
kl. '/s8e. m. Dörrarne hållas stäng-aa under 
predikan derföre flr det nödvändigt att kom
ma i tid sft att man kommer 'n. Ungdoms
föreningen möter 1 kyrkans basement ons
dags qväll kl. !48e. m. Hvarje fredag sön
dagsskolläraremöte kl. {46 e. m. Gudstjenst 
söndags och onsdags aftnur vid 2436—25 Ave. 
S. Församlingens pastor CARL J. PETRI. 
träffas i slu bostad 1424—9th Street S., vid 
hörnetaf 15th Ave.och9:de gatan, alla hvar-
dagar emellan kl. 11 f. m. — 2 e. m. och 5—7 e. 
m. och i sakristian efter hvarje gudstjenst. 

D?n Svenska Evangelisk-Lutherska Beth-
lebemsförsamllngen 1 Norra Minneapolis 
håller sina gudst jenster 1 kyrkan vidjliörnet 
af Lyndaie och 14 ave. N. kl. 10:30 söndags f. 
m. samt kl. 7:45 e. m. Söndagsskola raea bi-
belkiass kl. 12—1:30. Nattvardsgång s^amt in
tagning af nya medlemmar lörstasöndagen 1 
hvarje månad. Tisdagen möter ungdoms
föreningen i kyrkans kaptll våning kl 8e.m. 
Ons. bönemöte i hemmen kl. 7:45 e. m. Tors
dagar gudstjenst 1 kapellvftningen kl. 7:45e. 
m. Gudstjenst i Camden Place kl. 3 söndags 
e. m. Församl. pastor J G. HULTKKAN8. 
Bostad: 1411 Dupontave. N. 

Den Svenska Evangelisk a Lutherska Ema
nuels församlingen i ö. Minneapolis håller 
Bina gudstjänster hvarje söndag kl. Vjll f. 
m. och 9i8 e. m. Söndagsskola och bibelklass 
omedelbart efter gudstjensten3 slut. Predi
kan livarje torsdag kl.Me. m. Bönemöte 
1 kyrkans undervåning hvarje tisdag kl. 8e. 
m. Ungdomsföreningensammanträder hvar-
annan onsdag kl. 8 e. m. i kyrkans under
våning. Nattvardsgång och intagning af 
nva medlemmar nvar sjette söndag. Kyr
kan är belägen vid hornet af Monroe str. 
och 13 ave N. E. O. A. NEI.SON, pastor. Bc-
stta: 740 Madlsou st. N.J  E. 

Den sv. ev. luth. St. Pauli församlingen 
firar högmessogudstjenst. hvarje söndags f. 
m. kl. 10. Söndagsskola hålles från 11:20 f. m. 
till 12:30 e. m. Gudstjejnst hvarje torsdags 
afton kl. 7:45. Nattvardsgöng firas den 2:dre 
Böndagen l hvarannaiij manad, då nya med
lemmar Intagas. Kyrkau är belägen å hör
net af 25:te gatan & Sloomington Ave. S. 
Församlingens pastor: E. O. Stone. Bostad: 
2424 15th Ave. S. 2 

S^. Ev. Luth. Ebenozer församlingen 1 
SouthMinneapolls firar högmessogudstienst 
hvarje söndag kl. 10:30 f. in.; söndagsskola 
med bibelklass kl. lA3 e. m.: aftonsång kl. 
7:45 e. m.; veckojaredikan livarjo torsdags 
afton klockan 7:4o;bönemöten hållas 1 husen 
på fredads qv&llfirne. Ungdoms för. möter 1 
skollokalen hvarannaii tisdag kl. 7:45; och 
syföre. möter dess emellan hvarannaii tis
dag kl. 7:30 e. m. Fruntim. före. möter tred
je torsdagen l månaden kl. 2 e. m. Andra 
söndagen i hvarannan ymånad hålles natt
vardsgång, då äfven nya .medlemmar inta
gas i församlingen. Pastor:. A. Sundberg. 
Bostad: 2521) 22nd st., S. . • \  ' • 

De>i svenska Evangelisk-Lutherska Zi
onsförsamlingen håller sina gudstjenster 1 
kyrkan på hörnet af Pilisbury ave. och 33:e 
gatan hvarje söndag kl. 10.30 f. m. och 8 c. m. 
samt torsdagsaftnar kl. 8. Söndagssko
la och bibelklass kl. 12—1:15. Nattvards
gäng och intagning af nya medlemmar för
sta söndagen hvarannan månad. Ungdoms
föreningen håller sina möten l kyrkan 
hvarje lördagsafton kl. 8. Syföreningen 
samlas här och der i husen andra torsdagen 
i månaden kl. 2:30 am. Församl. pastor J 
O. Cavallln; bostad 3324 Pilisbury ave. 

Goodhne distriktet häller sitt nästa mis 
sionsmöte i Red Wing, börjande mftndagen 
den 11 maj kl 7.30 p& q vallen för att se 
dan fortsättas tisdag och onsdag. Diskus
sionsämne: "Det andeliga lifvet." 

Red River Valley-distriktet håller di
striktmöte vid Hope Academy den 20 maj, 
samt missionsmöte i Lake Park-pastora
tet den 21 och 22. Alla pastorerna om
bedjas och uppmanas att närvara. Sam
talsämne vid mötet föresläs af pastor loci. 

ALF. BERGIN, sekr. 

Dö D 

Den 31 sistlidne mars behagade v Ar kil-
re himmelske Fader 1 sitt allvlsarfid 
hemkalla till sin eviga salighet min 
ömt älskade maka 

Hilda Aorelina KUne, 
(född Manneberg), 

i en ålder af 32 år, 3 månader och 20 da
gar. Dödsbudet k«ni hastigt och ovön-
tadt för oss alla. Siirskildt för mig och 
mina två småbarn fir sorgen och förlu
sten af en kär maka och huld moder 
ganska stor. Det miusta barnet, var 
något öfver två timmar: gammalt vid 
hennes frftnffille. Närmast mig och 
barnen sörjes hon af en åldrig moder, 
tre syskon och en broder samt slägtin-
gar och en stor vänkrets. Dödsorsaken 
var kramp och slaganfall. Under hel 
sodagarne lefde hon i tron på sin Fräl 
sare och 1 dödens stund var Jesusnam-
net hennes tröst och Jesu löftesord: 
"Den till mig kommer, honom kastar 
jag icke ut", hennes sista ord. i hvilka 
hon insomnade stilla och fridfullt. 
Hon har vunnit lifsens krona. 

Den högtidliga begrafningen egde 
rum lördagen den 4 april., Mycket folk-
var närvarande. Kyrkan var klädd l 
sorgskrud och prydd nfced blommor. 
Framvid altaret stod dessa ord att lä
sa.: "Hon är icke död. lion sofver". För
samlingens pastor, .T. Alm. höll en trö
sterik likpredikan öfrer sjette akten. 
Herrens namn ett fast slott; den rätt
färdige löper dltoch varder besklrmad. 
Ordsp. B, lä; 10. Es. 12. Qemlandss&n-
gen 2dfl. 

Dassel, Minn., don2maj lfOfi. 
Curl August  Kline.  

Olson Earl k sm, 
Svenska 

Likbesörjare 
Oberoende af alla 

'Trusts'. Största lager. 
Billigaste priser! 

Bästa behandling!! 
1503 B. Prank lin Ave. 

Telefon 664—2, 

DR . K. BENDEKE, 
Skandinavisk ögon och öron lftkara 

408 Nicollet Ave* 

nR. A. SMITH, 
" fiäu Kristianfa Universitet 

301 Wash. Ave. & 

RUST LAGERQUIST, 
" Manufacturer of ?< 

i 
O t 

F»sflW*et. Freight 
and Hund Elevators. 

108 2nd'8treet Nor tit. 
.ti. 

J. L. LUNDAHL. 
W Utsökt lager aiskomm Tör flanaer.her* 
rar och barn, £iftgsta priser garanteras. 

'4 O th Ave. N* 

ISPRiSER, 
ST. PAUL ooh MINNEAPOLIS 

Den 4 maj. 
HVETE: 

No. IHABD , .60 
" 1 NOUTHEKN .59 
" a " 58^ 

RÅG\ No. 8 30K@.88 
MAJS: No. .25® .26 
KOliN: Na 8 20@ .26 

No. 4 17(a) .19 
HAFBE: No 8 16K® 
BÖNOR: 

HvitaNavy, pr. buglieL 1.20@ 1.80 
Medium, a .. 1.00@ 1.10 
Bruna, M .. 1.10(® 1.20 

POTATIS: Pr. bushel... A0@ .12 
MJÖL: Patent, pr. bbl... 8.25@ 3.60 

Straight, " .... 2.80@ 3.10 
Råg-, " .... 2.10® 2.30 

SMÖR: Creamery, pr. Ib. .13® .14 
Dairy, " .11® .12 
Sämresort " » .5@ . 8 

OS1: Bästasort, *' • .9@ .11 
Sämre sort, " .4@ .6 

ÅGU: Perdnssin . .1% 
Hö: Upland, No. 1 pr. ton. .5.00@ 8.00 

Timotej, '• .. 7.50® 8.10 
Majs-, mjöl '* .. 9.~5@15.00 
Bran, " 7,2b(cö 7.50 
Shorts, •• .. 7.25® 8.25 
Feed, M .. 9.50®11.76 

FRÖ: Lin, pr. bus @ .86 
KREATUR: 

Oxar,slagtfetapr.lOOib. 8.25® S.50 
"medelmåttiga, " . 2.00@ 2.30 
"sämre sort " . 1.70@ 2.00 

Kor, bästa sort, " , 2.50® 3.00 
"gämresort, " . 1.75(^2.25 

Bvin, pr. 100 lb 3.25® 3.45 
Fflr, pr. 100 1b 2.75@ 4 00 

FJÄDERFÄ: 
Kalkoner, (slagtade,) pr.lb. .10(3) .14 
Höns, (slagtade,) pr. lb. .9® .11 

ULL: Tvättad, pr. lb .18® .14 
Otvättad, " 7(^ .10 

DULITTH. . 
HVETE: 

No. IHARD 8 .61% 
" 1 NORTHERN .60^ 
" il " .58 

CHICAGO. 
HVETE: 

No. 2 Vårhrete 9 .60^ 
LINFRÖ: -89% 
HAFRE: .19^ 
MAJS: .28# 
KORN: 

Na 8 .88® .28 
Na 4 .26 

O. Q. Wilson & Co. 
455 Broadway, ST. PAUL, 

handla med 

Mjöl, Feed, Smör, Ä g g ,  
Hö, Spanmål, samt.... 
Ved och Kol etc. 

Smör! Smör! 
Roll & Print Smör, pr lb. 

lO cents. 
5-lb. kruka godt Dairy Smör, pr lb. 

12£ cents. 
5-lb. kruka fancy Creamery Smör, pr lb. 

18 cents. 
Schoch'sxxxx Patent Mjöl,' 98 lb. säck 

$1.75. 
Oförfalskad Lard, pr lb. 

7 cents. 
Ny Rolled Oats, pr lb. 

U cent. 
Hvete Wafers, pr lb. 

2 cents. 
Bästa Farina, pr lb. 

2£ cents. 
4 lb. franska Sviskon för 

25 cents. 

Smultron! 
Hos oss finner Ni Smultron 1 massa, och 

vi sälja dem efter producentens pris. 

S-lb. burk California Apricots 
9 cents. 

8-lb. bnrk California Egg Plum$ 
11 cents, 

8-lb. burk California Green Sage* 
11 cents. 

90 st Tvätt Tvål fö* 
$1.00. 

Importerad Hollänak Sill pr bytta 
70 cents. 

THE 

GROCERY OO., 

Seventh och Broadway, 
ST. PAUL. - • MINN 

V i voro de första som bröto 
mot höga priser och vi äro fort
farande de som sälja efter de 
lägsta priserna. 

5 cents 
pr glas för finaste Sodavatten med ikta 

fruktsaft och Ice Cream. 

lO cents 
pr bush, för bästa Potatis. 

1 cent 
pr paket för bästa Ttädgärds- och Blom

sterfrö. 

2 cents 
pr lb. för Wheat Wafers. 

45 cents 
pr bytta för utmärkt Bords- Sirup. 

37£ cents 
pr bytta för bästa Jelly, alla olika sorter. 

3£ cents 
pr q vart för bästa Navy-Bönor. 

10 cents 
pr burk för nya Kidney-Bönor. 

10 cents 
pr burk för fina Ärtor. 

8 cents 
för 3 Ib.-burkar Cal. Plommon. 

8 cents 
för 3 lb.-burkar Cal. Aprikoser. 

12i cents 
för 3 lb.-burkar Cal. Dessert Peachea 

3 cents 
för full vigt Snow Flake Bröd. 

18 cents 
pr I b. för det finaste Creamery-Smör. 

15 cents 
pr lb. för utmärkt Dairy-Smör i 5 lb kärl. 

8 och 10 cents 
pr lb. för Stek-Smör. 

10 cents 
pr dussin för nyinkomna Ägg. 

Smultron! Smultron! 
Besök oas och gör er uuderrältad om 

våra priser. Ingen kan mäta sig med oss 
vare sig i qvalitet eller pris. 

Grönsaker 
i bästa sortiment och efter dagens lägsta 
priser. 

Yenra Bras. & Co, 
Market House, St. Paul. 

Till biljettköpare. 
Önskar ni köpa en sä

ker biljett till billigt pris 
samt erhålla en årlig be
handling, sa gör eder för
rättning på hufvudkon-
toret, C. H. Bothman & 
Co., midtemot postkon
toret i Minneapolis. Bä
sta emigrantkontor i sta
den. 

Biljetter 
till ooh fr&n 

Sverige, Norge, 
Danmark, Finland 
VEXLAR OCH 
MONEY ORDERS, ' 
JERN VÄGSBILJETTER 
T I L L  O C H  F R Å N  
ALLA PLATSER I 
FÖRENTA STATERNA 
OCH CANADA. 

För erhftllandet af pälitliga biljettor 
samt lägsta pris, bör man slltki tiilskrif-
va eller besöka 

Sunden, Vanstrum & Co. 
General Land tfr Emigration Agents, 

121 S o u t h  T h i r d  S t r e e t  121 
Guaranty Loan Building, MINNEAPOLIS. 

EAST UNION, - MINN. 

Lokalagentur för Scandinavian Mutual 
Aid Association, A. E. Johnson & Co., 
MINNESOTA STATS TIDNIN» och i egen
skap af Notarius Publicus berättigad att 
utfärda alla lagliga handlingar, köpekon
trakt o. s. v. 

EMIGRATIONSBILJETTER 
säljas alltid billigast af gene
ralagenturen O. H. Bothman 
& Co., No. 300 1st Ave. 8., 
midtemot postkontoret i Min
neapolis. Beel behandling. 

.1 

Bveneka Lutherska Kyrko-Brand-
•tods-Bolaget 

1 Burllnffton. Towa, kontrolloradt af Iowor 
koulereuseii.är det billigaste af alla försäkv 
rlngsbolhjr. Uudor eu sex-åriy: tillvaro liai 
del ej beböft Infordra mor äu en lnbstalninjr 
frfln aktleeg&rue. trots åtskilliga skiidoar-
sättnlnjnir utbetalts. Högsta försäkring 
som bevillas en ©grendom ftr $5,000. Pastor 
ror och försan.lindar inbespara mycket ge
nom attförsiikra sft väl lösöre som fast egen
dom i detta bolag. Vidare upplysnings-
meddela 

Paitor LUDVIG HOLMES. President, 
Cor. Smith & Adams Sfcrs.,Burlington, Iowa. 

A. J. SVANSON, Sekreterare. 
1^1 South SU,. Bmrilugtoa. 

St. Paul Leading ' " 

fiisif & np 
-HOUSES...... 

Nicols & Dean. 
Established lttft 

Dealers In 
Wagon- <0 Carriage Makers* 
Blacksmith- A Horae-Shöers* 

Supplies. 
Cor. 6th A Sibley Street*. 

Arthur & Abbott/ 
Handla i parti med.... 

EkiperinysartiMar, Kortvaror,\ 
Strumpvaifor, MvUmåfriHrj 
Sxttsaret*. 

228—230 E. 4th street 

ESTABLISH*» IMS, 

J. H. Schurmeier 
Wagon & Caniagi Company, 

j 405—415 Rosabel sfci 
Bollderpa-d Dealers in 

Carriages, Sleighs. 
Farm- and Spring- Wagont 
qnd Buggies for Farmed 

11 or Write to our nearest agents: 
Bergrft'ell & Olson. North Branch, Mink 
Lorens Bro's. Center City, „ ; 

L. 
A Ilunskb^. Rush City, 
Clins. Elmq'ulst. Star kP.O, 
Neln Halvor=ou, Mora, 
Olof Hedieii, Dalbo, 
l>ari(l ataw>rt- svFca&ala. 

Griggs Bros., 
Wholesale Dealers in.... 

S E E : i > s .  
Write for prices .stating quantities wanted» 
Agents for— 

The Kilmer Hay Bale Ties. 
Cor. 3rd and Cedar Streets. 

McQuire 
& Mulrooney, 

Wholesale Commission Merchants. 
Fruits, Game, Poultry, and aU 
kinds of Country Produce. 

Cor. 3rd & Minnesota sta. 

Abbott Brothers. 
Sash, Doors A Mouldings^ 
Office Fixtures etc., etc. 

Write for Catalogue and prices. 

420 Sibley street. . 

H. C. Burbank 
& Co. 

Manufacturers of 

Clothing. 
220, 222 & 224 E. 3rd street. 

• — —, 

Griggs, Cooper 
& Co. 

Importen A Wholesale Orocera. 
Headquarters for Imported F%sh( 

(Jhtete, Teas A Coffees. j 
Manufactures of the Highest Gradf 

Spices, Extracts and Syrups^ 
ti®-r®52 East 3rd street. j 

Foot, Schulze 
& Co. 

iMunnfaotnrers of.... 
—v'-Fine S h o e e , —  

NorthyeeUfji uenta for.... 

**6oodyear Ofove" and 
Rhode Island rubbers •. •• 

283—2£7 E. 3rd Street 

Farwell, Ozmun, 
Kirk & Co. 

— Wholesale Hardware. — 
Cutlery, Guns and Sporting Goods^ 
Silverware, Butcher Supplies.... 
Suracuse and Crawford Bicycle». 

Cor. 3rd St & Broadway. 

Noyes Bros. 
& Cutler if Oldest and Largest Drug Warehoua 

in Ilse Northwest. 
Jobbers in— 

Faints, Oil, Glass, Chemicals 
Cer. Sibley ft 6th steeta. 

Lindeke, Warner 
& Schurmeier. 
Wholesale dealers Jn 

Dry Goods and Notions, 
Cor. 4th A Siblej Streets. 

Wemott, Howard 
& Co. Agents. 

Importers and Jobbers la.... 

Crockery; Glassware, 
Lamp Goods, Etc, 

185—887 Jackson Street 

Cutlery  ̂

J. H. Allen & Co. 
Th* oldest Wholesale G-rooerj 

House In the Northwest.* 
pTnll line of Groceries and Importers ofM, 

Norway Herring. 
Oer. 8rd A Sibley Btreeta, 

• C. F. LUNDBECK • 
LINDSTRÖM, : MINN. . 

är billigaste platsen i Chisago co. 
för uppköp af 

Seldon och Skovaror m. m. 
.... Besök liouom!.... 

1 

I  V E  P A G E  


