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S V E R I G E .  
Stockholm. Utförseln af svenskt 

smör har under, första qvartalet i år 
stigit till 6,469,000 kg. mot ̂ 5,890,000 
kg. motsvarande tid i fjor.. 
. Om Sveriges längd fås ett någorlunda 

riktigt begrepp, dä man hör, att det är 
lftngre från Kwokimuodka (Sveriges 
nordligaste punkt) till Ystad än frän 
Ystad till Rom. 

"Till Viktor Rydberg från Maratons 
oliverl" var inskriften på en krans, som 
nyligen anlände till Göteborg för att 
läggas på Viktor Rydbergs graf. Dan 
var bunden af skalden Verner von 
Heidenstam den 1 april 1876 af bladen 
från ett lummigt olivträd bredvid de 
stupade athenarnes grafhög å slagfäl
tet vid Maraton. 

Till minne af sista ståndsriksdagen. 
Ett par medlemmar af den sista stånds
riksdagen i Sverige, 1866, ha satt sig i 
spetsen för åstadkommandet af ett mö
te i Stockholm mellan nredlemmarne 
af ståndsriksdagarne 1862—63 samt 
1865—66. Dagen för sammanträffan
det Ur bestämd till den 8 juli, hvilken 
dag Sveriges sista ståndsriksdag afslu-
tades. 

Svenska Eldslandsexpeditionen var en 
ligt bref från docenten Nordenskjöld 
till baron Dickson, den 20 mars åter 
församlad i Punta Arenas, färdig att 
afresa på en regeringsbåt till fjorden 
"Ultima Etperanza" på 52 graders syd
lig bredd. Sedan beger sig expeditio
nen troligen till Ushuwia vid Beagle-
kanalen. Därifrån gå hrr Norden
skjöld och Dusén tillbaka, men hr 
Ohlin återvänder hem. 

Hur svenska stålet biter vill storfurst 
Wladimir af Ryssland pröfva på. 
Eäkilstunamagasiaet tfid Malmtorgs-
tan har nemligen i dagarne till stor
fursten levererat ett par dussin rak-
knifvar af Dannemorastål, inlagda i 
synnerligen eleganta fodral från hofle. 
verantören O. Gillbergs verkstad. En 
ligt ipgången skrifvelsa har storfur
sten uttalat sin stora belåtenhet med 
det vackra arbetet som utgör en he
der för vår stålindustri. 

In- och utförseln af spanmål. Under 
årets förstp qvartal infördes till Sveri
ge 9,993,000 kg. råg mot 28,625,000 kg. 
motsvarande tid i fjor, 14,212,090 kg. 
hvete mot 20,280,000 kg. i fjor, 88,000 
kg. korn mot 523,000 kg. i fjor, 662,000 
kg. majs mot 3,023,000 kg. i fjor, 739,-
000 kg. rågmjöl mot 1,919,000 kg. i fjor 
samt 1,140,000 kg. hvetemjöl mot 4,-
277,000 kg. i fjor. — Till utlandet ex
porterades under årets tre första må
nader 19,956,000 kg. hveta mot 10,558,-
(XKKkg. i fjor. Den öfriga exporten är 
icke at nämnsärd. boiydelse. 

Stockholm eller Berlinf Inom den in 
ternationela komitén i A then har 
Stockholm varit starkt påtänkt såsom 
plats för de tredje olympiska spelen. 
Vid komitéas sammanträde den 9 apr. 
talade Rysslands representant general 
Butovski varmt för att spelen år 1904 
skulle förläggas till Stockholm, hvar 
tM han framhöll svenskarnes utmärk
ta förmåga att knnna organisera och 
discsplinera samt uttalade önskvärdhe 
ton af att få se den så högt värderade 
svenska gymnastiken väl framstäld vid 
detta tillfälle. Häri understöddes han 
af Frankrikes representant baron de 
t/oubertin, af ordföranden hr Bikelas, 
grgkisk skrifställare, samt Sveriges re
presentant major Balck. De öfriga 
röstade för Berlin. Frågan är oafgjord 
och kommer sannolikt att hänskjutas 
till respektive myndigheter, möjligen 
regeringarna* enär kejsar Wilhelm 
stftlt sig mycket sympatisk f&rde olym
piska spelen. Regeringen i TYankrike 
har emellertid tagit initiativet med af-
seende å sitt lands ställning till denna 
fråga. Dan har nemligen gjorts en 
framställning i kamrarna att bevilja 
tre millioner francs till ordnandet af 
de olympiska spelen i Paris 1900, hvar-
till kamrarna lemnat sitt bifall. 

- Borås. Till S års straffarbete och att 
1 5 år utöfver strafftiden vara medbor
gerligt förtroende förlustig dömdes 
häromdagen drängen Lars Axelin An
derson, hvilken enligt tidigare om
nämnande med en slägga slagit ihjäl 
hemmasonen Johan Adolf Andersson i 
Backa, Vestergården af Bollebygds 
socken. 

Hvad sparsamhet kan åstadkomma vi
sar bouppteckningen efter en i Borås i 
dagarne afliden fabrlksarbeterska. Vid 
sin död var hon 56 år gammal, och hen
nes kontanta fordringar utgöra, enligt 
den nu förrättade bouppteckningen i 
det allra närmaste 4,000 kr. 

Eksjö. Inte en droppe krigareblod af 
det kända gammalsvenska fans qvar 
hos en yngling, som vid Kalmar rege
mentes nyligen förrättade inskrifnings-
reviaion begärde befrielse från fullgö-, 
rande af sin värnpligt; han anförde 
nemligen som skäl — och två nämde-
män intygade på heder och samvete 
sanningen — att han är rädd för ka
nondunder. 

Falun. En stipendiefond å 1,000 kr. 
har Falu högre allin. läroverk fått mot
taga efter aflidne handlanden Carl 
Petter Melchereon i Åbo. 

Gellivara. Ett elektricitetsverk är 
under anläggning vid Malmberget för 
drifvande af borrmaskiner ooh vagnar 
samt för upplysning af grufvör och ar
betsfält Elektricitetsverket antages 
komma att kosta en half million kr. 

• Kyrkofärder i Arjeploug. Enda sät
tet för aflägsat boende att komma till 
kyrkan i påsk har varit att gå på ski
dor. Nattvardsbarnen, såväl gossar 
som flickor, hafva äfven nödgats ta sig 
fram pä detta sätt, somliga ända till 6 
mil. 

Göteborg. Lerums gamla kyrka är 
man betänkt på att antingen om- eller 
tillbygga, skrifver en korrespondent. 
Hr Adrian Peterson i Göteborg har 
uppgjort förslag och ritning till bygg
naden. 

Äldre i {jensten. I dagarne har ora-
nämts gom något övanligt, att en loko
motivförare, anstäld vid stadens jern-

1 vägar, kunnat tjenstgöra i 30 år i sitt 
ansvarsfulla och påkostande kall. Lo-
motivföraren Beckman, stationerad i 
Göteborg ooh tjenstgörande å liuien 

Göteborg—Falköping, hade dook, en
ligt hvad som nu meddelas, d(i han for 
att par år sedan tog afsKed, tjenstgjort 
oafbrutet 1 närmare 40 år. 

Arf vinge till sju millioner varnad för 
lösdrifveri. Härom dagen erhöll förr* 
månadskarlen Lars Petter Larsson var
ning såsom lösdrifvare. Han har sena
ste åren saknat sysselsättning ooh me
del till sitt uppehälle samt har genom 
falska uppgifter att han fått ärfva sju 
millioner kr. efter en i Australien äfli-
den alägting kunnat lefvat flott på be
kostnad af andra personer. Han har 
sedan 1889 låtit påskina att han sedan 
arfvet mottagits skulle ihogkomma si
na vänner ooh bekanta,och det var till
räckligt för att den blifvande millionä
ren Bkulle gratis få husrum och en del 
kontanter. Å värdshus lefde han på 
kredit, som han också åtnjöt hos sta
dens droskkuskar, hvilka satta en ära i 
att få skjutsaden rike arftagaren. Fe
ster gåfvos till hans ära, då champagne 
flöt i strömmar. Han inledde äfven un
derhandling med en byggmästare om 
att inköpa ett hus vid Kungsportsave-
nyen för 300,000 kr. Larsson, hvilken 
förut haft tjenst såsom månadskarl hos 
hr August Boije, är 55 år gammal och 
född i Norra Lundby, Skaraborgs län. 
Hans föräldrar, ett hemmanegarefolk, 
äro döda. Han synes hafva varit öf-
vertygad om att notisen var riktig. På 
senaste tiden synes det blifvit en fix 
idé hos honom, att han skulle bli mäng-
millionär. 

Jönköping. Vid Sveriges enda guld-
grufva, Adelfors i Jönköpings län, ut-
drogos i fjol, enligt till bergmästare-
embetet öfver grufdriften afgifven rap
port, 67 kg. rent guld. Detta resultat 
är, jemfördt med föregående års, rätt 
vackert. Grufvans egare, konsul F. 
V. Bieber i Hamburg synes ock hålla 
före, att arbetandet af grufvan,i hvil
ken grufdriften flera gånger såsom allt 
för litet inbringande måst nedläggas, 
till sist skall löna sig. Arbetspersona
len ökas nemligen allt jemt, och bryt
ningen af malmen kommer i år att an
taga betydligt större dimensioner än 
under fjolåret. 

Kalmar. Bäfvarne i Småland tyc
kes man hälla efter. I Kalmar läns 
norra del utbetalades i fjol skottpen-
ningar för 516 räfvar. Året förut dö
dades 486 stycken. 

Soldaternas sparpenningar. Kalmar 
regementes manskaps å sparbank in
satta medel uppgingo vid sistlidet års 
slut till 8ammanlagdt 130,888 kr. 

Ett värdebref från Amerika ankom 
för någon tid sedan till Emmaboda 
postkontor i Småland. Brefvec inne
höll en vexel å 1,982 kr. och var adres-
seradt till Frank A. Petersson. Det 
blef emellertid, skrtfver Motala Tid
ning, utqvitterädt af orätt person, en 
vedhandlare vid namn Frank A. Pet
tersson. Mot denne kommer nu rätte-
gång att anhängiggöras. 

Karlskrona. Dödsfall Borgmä
staren J. H. J. Nerman i Karlskrona 
afled den 16 april efter en längre tids 
sjukdom. Nerman, som var född 1827, 
sörjes närmast af en son, löjtnant vid 
Kronobergs regemente, samt en döt-
ter. 

Lidköping. OåfVa. En okänd gif-
vare har till förstärkande af köpman-
nafonden i Lidköping och till "minne 
af den 26 mars" skänkt 4,000 kr. 

Kinnekulle—Lidköping. Från Lidkö
ping meddelas, att byggnadsarbetet å 
jernvägen Kinnekulle—Lidköping bör
jas redan i sommar. 

Linköping. Dödgråfvarens him
melsfärd. En medelålders man, f. d. 
dödgräfvare i Linköping, numera till
hörande "Sprängbataljonen", föregif-
ver sig ha fått en "uppenbarelse", att 
han inom kort skall bli lefvande upp
tagen till himmelen. Denna himmels
färd kommer visserligen icke att ske 
med samma pomp och ståt eller på lika 
sätt som profeten Elias', men resa skall 
det i alla fall bli af. Affärden skall 
ske från kyrkogården i arla morgon
stund. För någon tid sedan hade man
nen fått visshet om, att underverket 
skulle ske den 8 mars. Han begaf sig 
också på morgonen ut till kyrkogår
den, der en nyfiken skara, hvilken 
hört talas om hvad som ske skulle, ha
de samlats. Emellertid var tiden icke 
inne, ty mannen blef qvar på jorden. 
Han erfor blott, efter hvad han sjelf 
sagt, några ryckningar i ena benet, 
men riktigt bära i väg uppåt ville det 
oj—don gången. , 

Malmö. Skummiölk till utfodring af 
nötkreatur. Äfven i Skåne har man på 
senare tiden på flera platser börjat an
vända ystad skummjölk till utfodring 
af nötkreatur. Försöken har dock hit
tills utfallit mindre gynsamt. 

iAfvet för en hatt. Härom aftonen 
passerade tre skomakeriarbetare 1 
mycket upprymdt tillstånd. Davids-
hallsbron i Malmö. Dervid tappade 
en Bin hatt i kanalen, och då de båda 
andra sökte fiska upp densamma, föllo 
de i vattnet. Den ene blef med till
skyndande personers tillhjolp räddad, 
hvaremot den andre, 21:årige Nils Jo
hanson, drunknade. 

Mariestad. Ett större kanalarbete 
påbörjas i dagarne för Katrinefors pap
persbruks räkning invid Mariestad i ån 
Tidan, mellan fabrikerna och Marie
fors qvarn. Aktiebolaget, som eger 
pappersbruket, har sitt säte i Jönkö
ping. 

Motala. En qvarn med elektrisk 
drifkraft bygges i närheten af Fifvel-
stads kyrka af grosshandlaren John 
Anderson i Motala. Qvarnen, som 
kommer att drifvas med elektrisk 
kraft, genom ledning öf-verförd från 
Motala, är hufvudsakligast afsedd för 

k. tullmäld. Kraftledningen blir un
gefär 1 mil lång. 

Norrköping. Kyrkovård i nära ett 
haljt sekel. Hemmansegaren J.P.Jo
hanson i Svinarp, Hvarfs socken, har 
varit kyrkovärd i 49 år. Härom dagen 
ingick han i sitt 80:de är, men besitter 
ännu nästan en ynglings spftnstighet. 

J elektriskt ljus strålar nu Rojmyre 
bruk i Östergötland om qvällarne se
dan arbetet med framdragande af led
ning för kraftöfverföring och belys
ning nått sin fullbordan. Samtliga 
maskiner dragas numera med elektri
citet. Den elektriska belysningen är 

på några få undantag när Införd 1 alla 
bostäder samt i alla "verkstäder, iadu-
gård, loge m. m. ooh fungerar till all
män belåtenhet 

Norberg. Naturforskare död på fat-
tighuset. Den 3 april afled å Norbergs 
fattiggård f. målaren August Fredrick-
son i en ålder ai 85 år. Han var myc
ket hemma i alla grenar af naturkun
skapen. Sitt namn förevigade han för 
en hel mansålder sedan genom upp
täckten af åtskilliga dittills obestämda 
insektarter — en bragd som skaffade 
honom Vetenskapsakademiens medalj. 

Norrtelje. Inga karlar I Nyligen 
anstäldes inför rådhusrätten i Norrtel
je vittnesförhör för dödsfalls skull an
gående ett inbördes testamente, som 
två ogifta qvinnor upprättat. De stodo 
icke i något slägtskapsförhållande till 
hvarandra, men tycktes ha delat ljuft 
ocll ledt samt förordnade nu, att den, 
som öfverlefde den andra, skulle vara 
berättigad till all qvarlåtenskap, hvil
ken de gemensamt förvärfvat. De ha
de gjort ett enda förbehåll, nemligen 
att testamentets giltighet upphäfdes, 
om någon af dem—inginge äktenskap. 

Nyköping. Af skedet i ostkaret. En 
händelse, som lätt kunnat bli ödesdi
ger, inträffade för kort tid sedan i Sto
ra Sundby socken. En del ungdom var 
församlad till ett samqväm i andra vå
ningen i dervarande mejeribyggnad. 
Dä samqvämet var slut och de närva
rande skulle säga hvarandra farväl, 
bar det sig icke bättre, än alt golfvet 
brast sönder, hvarvid alla de församla
de i sällskap med rummets samtliga 
möbler föllo ned i ett ostkar i våningen 
Inunder. Några smärre skrapor ocb 
vrickningar blefvo dock lyckligtvis en
da följden af olyckshändelsen. 

Skara. En vacker qrafvård har Sten-
gårdshults pastorats församlingar i 
Vestergötland nyligen låtit uppresa 
pä Skara kyrkogård öfver deras under 
förra sommaren i Skara hastigt aflid
ne unge komminister Ragnar Klef-
beck. 

Prestmöte kommer att hållas i Skara 
den 18, 19 orh 20 nästa augusti. Till 
mötets preses är förordnad kyrkoher
den i Mariestad, kontraktsprosten, dok
tor F. Landahl, som dervid kommer 
att försvara en af honom utgifven af-
handling: Om dopet såsom nådemedel. 

Skellefteå. Synnerligen väl har 6äl-
fångsten i Skellefteå skärgård slagit ut 
i år. Vid Sandvikens och Sillskutans 
fiskelägen hafva under de senaste vec
korna dödats omkring 90 sälar. Vid 
Bjurå klubb landade ett större isflak, 
hvarpå funnos 70 a 80 dödade sälar. 

Sköfde. Folk af den gamla stammen. 
Ett något mer än 63:ärigt äktenskap 
upplöstes nyligen i Sköfde genom dö
den, i det att der boende sadelmaka-
ren H. Dunder då afled i den höga ål
dern af 87 år. Med sin efterlefvande 
83:äriga maka har D. varit förenad i 
något öfver 63 år, firat silfver-, guld-
och diamantbröllop och hade kunnat, 
om han lefyat, inom någon tid firat 
jernbröllop. Da åldriga makarne haf
va intill det sista varit raska och krya 
och Dunder bedref ända till i fjol sitt 
yrke. Båda hafva ock haft glädjen se 
kring sig uppväxa en talrik krets af 
barn, barnbarn och barnbarns barn. 

VesterSs. Donationer. Aflidnaen-
kefru Brita Kristina Bergman har do
nerat 9,000 kr., af hvilken summa årli
ga räntan skall utgå till nödstälda 
handtverkare och arbetare eller deras 
enkor i Salu, 2,000 kr. till barnhemmet 
i Vesterås, 4,500 kr. till Vesterås bor
gerliga pensionförening, 3,000 kr. till 
nattherbarget i Vesterås och 1,000 kr. 
till Vesterås barnkrubba. Af den åter
stående förmögenheten skall bildas en 
fond, af hvilken räntan skall användas 
till pensionering af personer, tillhö
rande arbetsklassen. 

Vexiö. I samma graf jordades å 
Markaryds kyrkogård den 12 april två 
makar, som i nära 63 är varit i äkten
skap förenade. Mannen, undantags
mannen Johannes Jönson frän Trälora, 
afled den 7 april omkring 84 år gam
mal, och hustrun, Gunhild Nilsdotter, 
hade dagen förut aflidit vid 88 års ål
der. En stor skara följde de aktade 
gamle till deras sista hvilorum. 

En stakförening. Velooipedsporten 
kan ingenstädes hafva mera intressera
de idkare än i Vernamo. Men då velo-
cipedryttarne icke hålla sig pä vägar 
och gator, utan med förkärlek åka 
fram på gångbanorna, äro de just icke 
omtyckta af de promenerande, hvilka 
jemt och samt svätva i fara att blifva 
öfverkörda och förderfvade. Nu har 
i köpingen en förening stiftats, som 
har satt sig det ädla målet före att r&n-
na en stake i hjulet för hvarjom och 
enom cyklist, 6om icke håller sig inom 
de för honom utstakade mariginalerna. 

Ystad. Brudgummen sa' nej och 
flydde. Härom dagen skulle genom 
vigsel landtbrukaren P. och fröken 
Kr. ingå ett kristligt äktjit förbund. 
Akten hade fortskridit så långt, att 
vigselförrättaren framstälde spörsmå
let: "Inför Gud den allvetande och i 
denna kristna församlings närvaro frå
gar jag dig P., om du vill hafva denna 
Kr. till din äkta hustru och älska hen-

i nöd och Just?" Till förbluffelse 
för alla närvarande svarade brudgum
men, "Nej". Presten, som, sedan han 
hemtat sig, trodde att han möjligen 
hört fel, eller att frågan blifvit miss
förstådd, upprepade spörsmålet, men 
fick till svar: "Nej, det vill jag visst 
inte", afgifvet under en afvärjande åt
börd med händerna. "Det der skulle 
ni hafva tänkt på förut!" genmälde 
presten allvarligt. I samma ögonbliok 
rusade brudgummen ut, kastade sig 
upp i vagnen, gaf snärt ooh kuskade i 
susande fart mot sitt hem. Bröllops
skaran begaf sig efter, jagande den 
flyende brudgummen, som ej upphanns 
förr än i hemmet. Han kunde ej öf-
vertalas att ändra sitt beslut. Något 
skäl till detsamma hade han dook ej 
att anföra. På eftermiddagen befans 
P. nedbäddad i sin säng och uppmana
de de nyfikne att icke besvära sig. 

Östersund. Skogsköp i Jemtland. 
Hemmansegaren Erik Ersson i Full
sjön, Borg vattnets socken, har försålt 
sittvkogshemman till Ströms trävaru-
aktiebolag för 100,000 kr. Bolaget eger 
nu hela byn* 

N O  R O B .  

Den kommunala rösträtten. Samman
satta justitie- och konstitutionsutskot
tet har med 8 röster (venstern) mot 6 
(högern) uttalat sig för införande af 
allmän kommunal rösträtt genom all
män lag. Af de 8 voro 7 för rösträtt 
såväl för män som qVinnor. Fiertalet 
var för proportiotisviil, men splittrade 
sig i fråga om system. Likaså föreslog 
flertalet referendum, förbundet med 
kommunal rösträtt. 

En förnärmelqe mot Sverige. Under 
flaggdebatten uttalade f. d. statsrådet 
Thorne, att ett beslut om att nu taga 
ut unionsmärket ur norska flaggan må
ste uppfattas soi£ en förnärmelse mot 
Sverige. Några venstertidningar äro 
med anledning af detta yttrande myc
ket förgrymmade på hr Thorne, och 
Dagbladet begagnar tillfället att upp
vakta hr Thorne Med sina sedvanliga 
artigheter säsong "unionelt trälsinne" 
och likställer honom i detta hänseende 
med "de dåligare elementen af hans 
parti". Med anledning af dessa utfall 
mot hr Thorne skrifver högertidnin
gen Aftenposten följande: ('Med fara 
för att af Dagbladet inrangeras bland 
vårt partis 'dåligare element' måste vi 
förklara oss helt och fullt ense uti 
hvad hr Thorne yltrat. Och vi frukta 
på Dagbladets vägnar för, att icke 
blott hälften af nationen eller mera, 
som tillhör de konservativa och mode
rata partierna, är 'dålig' nog att i 
detta hänseende sluta sig till oss och 
hr Thorne, utan» att till och med ett 
stort antal någorlunda besinningsfulla 
venstermän äro smittade af denna cdå-
llghet' och med ^iyert Nielsen mena, 
att det hade vartt 'noksaa heldigt', 
om flaggsaken icke framkommit i är. 
Saken är ju för enhvar fördomsfri iakt
tagare klar nog. Kan verkligen nå
gon vara blind för, att ett norskt be
slut om att 'rensa' norska flaggan 
från de svenska färgerna måste beröra 
svenska känslor pä ett obehagligt sätt? 
Visserligen skall det i Sverige finnas 
åtskilliga, som betrakta det såsom all
deles likgiltigt antingen norrmännen 
göra sin flafga grön eller gul, rund 
eller fyrkantig. Men detta resonne-
mang, som ibland framkommer i tal 
och skrift, skall alllid ha en bismak af 
någonting, som icke just kan kallas för 
obegränsad högaktning. Men det är 
kanske likgiltigt för os3 hvilken stäm
ning, som fins bland det svenska folket 
gent emot oss? Och det är kanske 
'Krumryggethed' och 'Traellesind' 
att i sina handlitargfer också taga hän
syn till de folks känslor, med hvilka 
man står i förbindelse? Vi veta alla, 
att det blott är oföretåndigt eller okun
nigt folk, Bom talar gä." 

D  A  N M  A R K .  

Danska riksdagen. Riksdagens sam
manträden afslutadcs den 20 april Be-
dan regerlngenfty skollagförslag anta
gits 1 olika-skiek-ttf båda tingen och 
dervid förfallit. 

Dödsfall TråfiVmihistern Ingerslev 
har nyligen aflidit, träffad af hjert-
slag, 64 är gammal. — En mycket känd 
Köpenhamnspublicist, redaktör A J. 
Meyer har aflidit i en ålder af 57 år. 

Åtal mot landstingsledamot. Lands
tingets arbetsordningsutskott hemstäl
ler att tinget måtte ge sitt samtycke 
till att ingeniören vid statsbanorna 
Ernst får väcka åtal mot landstingsle
damoten Lunn, som i tinget beskyllt 
Ernst för att ha mottagit honorar af 
privatbanors entreprenör samt för an
dra liknande origtigheter. 

F l  N  L A N  D .  

Jernvågsbyggnad Finska senaten har 
antagit ett förslag om byggande af en 
järnväg Uieåborg—Torneå. 

Dödsfall. Chefen för senatens mili
tärexpedition, generallöjtnanten vid 
generalstaben August Alexander Jär-
nefelt afled den 15 april. 

Den störste dåre i verlden 
Sr den som envist uraktl&ter vården af sin 
belsa och ioke brukar sig-af de medel som 
upprätthålla och öterstulla densamma. 
Mänga, som annars anses förståndiga, Ifita 
denna.försummelse komma stg till last. Dy
lika personer firo att bftde beklaga och för
döma. Bristande matlust, sömnlöshet, af-
magring, dålig iriatsuxältning-, oordningar i 
magen och symptomer af gallsjuka äro alla 
varnande exempol på en annalkaude sjuk
dom. Att förbise dessa varningar är en 
oförlåtlig dårskap, som strängt straffar den 
försumlige. Det berömda och fullkomligt 
tillförlitliga botemedlet mot alla kroniska 
sjukdomar, Hostetters Stomach Bitturs, 
skall, om användt i t|d, afvända dessa fa
ror och kurera dem, om de redan infunnit 
sig. Dot utöfvar deséutom en säker bot 
mot kroniska ooitdui agar 1 matsmältnings
organen, lefver- ocb njurlidande, förstopp
ning, nervositet, reumatism ooh malaria. 

Dåli^r förtjenst 
•ger ingen rätt att klaga öfver, dfl man 
kan skaffa sig «n god extra förtjenst ge
nom att använda ea del af sin lediga tid 
att sälja Lundins Enbärssirup, hvaraf 
man bereder det omtyckta Enbärsdrickat, 
vftr tids bästa läskedryck och förnämsta 
blodrenande medel, och • 'Lundin's Juni
per Balsamic Cough Drop&\ den erkändt 
bästa bröstkaramell ooh förkylningsmedi-
ein. Som iagen fabrikant ger sina agen
ter bättre vilkor, lönar det sig skrifva ef
ter agentvllkor och närmare underrättel
ser. Sänd dä äfven 2S cents för 4 prof-
askar Cough Daops portofritt eller en fla
ska Enbärssirup. Adressera: Hrr. Luk-
DIN & Co., 7 & 9 So. Jefferson st, Chi-
cogo, 111. 

Creamery...., 
Machinery & Supplies, 

all kinds of the/ jlatpst improved Appli
ances. Agenoy ''Hor-'the De Laval and 
Alpha Separators '•> 

Write us for prloes,and Catalogue. 
ov • 

F. B. Färgo & Co., 
32—HiI Fairfield Ave,, 

ST. PAUL, MUUf, 

•i 

on S % 

TTLE 

:« FILLS 

botas säkert medelst 
dessa Piller. 

De lindra äfven fikommor orsakade af 
dyspepsi, dålig matsmältning och hastigt 
intagen föda. Ett tillförlitligt medel mot 
svindel, äckel, tröghet, dålig andedrägt, 
slemraig tunga, liöftvärk och Ovkbksam 
Lefver. De reglera magen. Rent ve
getabiliska. 
Små Piller. Liten dosis. 

Lågt pris. 

Tl.BUOOD A COS 

"SliSlE Pil 
IjtULU BLACiT] 

KPEJ 
STp*Ul MlHM*5°rA 

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

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

MALAREFÄRGER 
äro fullkomligt tillförlitliga. Tillhanda
hållas öfverallt. Begär dem. 

G.P. SANDBEP.G, 
SVENSK 

tem TANDLÄKARE. 
Allt till facket hörande ar

bete utföres med största om
sorg. Telefon: 1478. 

Hörnet af 7th och Sibley, 
Krahmer Block, - - St. Paul 

Gr. E. M, Lysirthoim 
Legitimerad läknre och kirurg 

från STOCKHOLM. 

Krahmer Block J Hfirnet af 7th & 
( S.biey Streets... 

Mottagningstid: 10—12 f. m., 2—4 e. m, 
7—8 e. m Söndagar 9—10 t m. 

Bostad: 320 E. 8that., ST. PAUL. 
Telefon: 664-2. 

Dr. Olof Sohlberg. 
#29 E. 7th st hörnet af Plne. 
Timmar: 10-12 f. m. 2-5e.ni. 
Söndagar 12-1 e. m. 

[ Telefon 664. 
( 677 Sims st 
( Telefon 818. St. Paul. 

Kontor 

Bostad 

n i K 

«aj 

Den popnläre 

Fotografen.... 
utför. 

Finaste arbete 

till lågsta priseri 
Beaök min atelier och öeslgtiga 

mitt vackra arbetet 
171-173 E. 7th 8t., ST. PAUL. 

% 

B " k Foten... I 
är visserligen ingen hufvndsak, men den 
hjelper oss att komma fram här i verlden 
cm vi behandla den rätt. Den trifs qäst 
i mjukt akta fäder, men vanskötes 

. mest i t apper, lump och nå/ver• ^2 
Erfarenheten lärer delta och derför tillhandahålla vi endast 

£ —• Prima Nkodon, 3 

£ Elmquist's Skomagasin, 229 E. Jth. 3 

^uiUiiiiiUiiiUiUiiiumuuuiiiiiiUMiUiuauuuuuuiui^ 

• • • 

329 E. 7th street, 
850 Payne Avenue, 

ST. PAUL, 
erhållas aila sorters svenska mediciner, elektriska bälten, elektriska batte
rier och bråckband. Särskild uppmärksamhet fästes vid BODIN'S COUGH 
BALSAM. BODINS CORN CURE och PROF. STOCKTON'S HAIR 
TONIC, hvilka äro på hvar sitt område oöfverträifade. 

JOHN BODIN SL CO. 
•. L. ALNESS, President. J. A. SWENSON, Cashier. 

TIE AIEB BM, 
ST. PAUL, MINNESOTA. 

Inbetaldt kapital:$125,OOO. Auktoriseradt kapital: 9600,000b 
ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING. 

Betalar högsta ränta på depositioner. Säljer vexlar och Money Orders pA 

Europa. General agentur för alla första klassens emigrant linier. Agenter ÖBp 
skas öfverallt 1 landsorten mot höjrsta kommission. 

J. H. HULLSIEK & SON, 
TV^liolesale Commission Merchants] 

Handla med: Smör, ägg, frukt, vi dt, fjäderfän m. in., m. m. 
Ingående förfrågningar egnas bastå omsorg. 

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

-8 "The RockaTsray" * 
Svenak 

Bästa betjenimf! Lägsta priser!— 
W. O. Williams, Egare. 163 E. 7th St. ST. PAUI* 

KW Resande torde taga ett utklipp af denna annons dä de besöka St Paul. 

Dr. S. L. Chappell, 
Tandläkare. . 

} ST. PAUL. 676 Payne Ave., 
Cor. Wells st, 

Svenska talas. 

Dr. IvarSiqveland 
— Tandläkare — 

Jag utför endast första klassens arbete. 

135 E. 7th St., St. Paul. 

Brack botas säkert 
eller ingen betalning-

Tnpen operation. Ingen 
tidspillan. Fri examine-
rlng-. 
The Blackburn Truss Co 
116-117 German!a Lire Bid 

St. Paul, Minn. 

Henry N. Benson, 
Advokat ochjlotary Public. 

Utestäende fordringar inkasseras, full
makter utfärdas och rättegångar föras vid 
alla statens domstolar. 

Kontor i Dick's Blocks St. Peter, Minn. 

GRAFVARDAR 
af.... 

svensk granit, 
italiensk och 
Inhemsk 
marmor, 
I stort urval 
och till 
lägsta priser. 

Besök eller tlllskrlf 
oss innan köp afaiutas 
annorstädes. 

E. NELSON, 
(förut John Peterson & Oa) 

941 Jaokson st., t ST. PAUL 
Nära Oakland Cemetery. 

IL," Svensk Restaurant, 
414 Jackson st., St. Paul. 

Bästa och snyggaste plats i staden för erhållande af god och vältillreddq 
måltider. Stek, fisk och vitdt serveras efter beställning. Särskilda 
bord för damer och sällskapen 

en ©US T. 
CLINTON, MINN., 

Rekommenderar sitt välsorterade lager 

Specerier, Dry Goods, Fårdigsydda Kläder, 
Hattar, Mössor och Skodon o. s. v< 

Alla sorters farmprodukter mottagas i utbyte efter gällande mark. 
nadspriser. 

FftKEXTA STATEKXAS I»OSTÅXGFARTTG. 
Den enda transatlantiska linie som seglar under Amerikansk flagg. 

AMERIKA - SKAMDINAYIEN, 
Via A TI* 

NEW TORK 
OCH 

Southampton 
HYARJX 

ONSDAG. 

Philadelphia 
OCH 

Liverpool 
BVÅBJS 

LÖRDA0. 
BILJETTER till och från de fSrnSmsta städer i Sverige, Xorge och Danmark* 

INTERNATIONAL NAVIGATION COMPANY, 
FRAKCIS C. BROWai, West. Gen. Pass. Agt. 143 SALLE ST.. CHICAGO* 

LAUD 
CRAVES & VINTON COMPANY. 

Agenter  önskas.  S t .  Paul,  M iun .  

TILL SALU PA 

CROP 
PAY
MENT 
PLANEN 

VITALIS AH LEN, 
GOTHA, MINN., 

GENERAL MERCHANDISE, 
Farmredskaper m. m. Uppköper alla slags 
farmprodukter till högsta priser. Biata 
tillmötesgående i alla afseea. 

Agent för denna tidning-. 

Fftr barn nndeTtandperiodii 
. V „ 

Ett fammalt och välkändt läkemedel, 
•ra. Wlnilow'i Soothing Myran 

haxbllmt niTänilt ISVVKUVUVLZI åa af million*» 
M0DR4» för dor*8 BAUK UMDÄB TAKDSl-KIOKNIKOKW 
med CTMäBKT BS8UITAT. D»T LDOX4B IUUNKN, VPF-WJUKA» GOMMAHN1, BXILLAlt alls. SMtBTOR, BCTAB 
VäB8B*F&MxiN0AB ooh Hr det bSsta mcut'1 mot 
Pliitaa. S&ljea af spevtektre hrar gom belik Gif 
akt «tt beggr* MRS. WINSLOW» SOOTHING 
8YÄUP, och tag insron ftnnaa iort. 

TJago-rcra eent» flaskan. 

AUG. MILLER & CO. 
Svenskt Garfveri, 

Beredning och fftrgnlng af alla sorters 
hndar ocb skinn utfOres omsorsfullt ocb 
billist. 
CROOKSTOtf, I I MINN 

i Galesburg, Illinois. 
Denna förening har nu varit i verksam

het 12 ftrs tid, och har visat sig vara siu 
uppgift trogen, nemligen uppehftllandot 
af en billig och pålitlig lifförsäkrlnsaffiir. 
Den har redan betalt öfver 8800,000 till 
atlldna medlemmars efterlemnade, och 
dessutom åsidosatt en grundfond, som nu 
öfverstiger $80,000, insattl "United States 
Bonds". Och emedan den redan har ett 
medlemsantal öfverstigaude 10,000 skan
dinaver, hvarlbland finnei många fram
stående affärsmän, så synes det som om 
skandinaverna 1 detta land skulle finna in
tresse uti att göra sig noggrant bekanta 
med föreningens plan och affärss&tt förrän 
de taga lifförsftkringar i andra föreningar 
eller bolag. För vidare upplysning om 
medlemskap m. m., hänv&nde man sig till 
lokalagenten på platsen, om sådan finnes, 
eller tlil föreningens generalagent för sta
ten Minnesota. 

Q. A. WAHLQUIST, 
Look Box 854. DuiiCTH, M ikm.  

Enoch Karlson, Lokal-agent. 
HM Crystal Lake Are., Minneapolis, Minn 

MOLINE ORGLAP.NE 
Iro de bästa orglar som till
verkas här i landet. I mu
sik och varaktighet öfver-
tr&ffa de alla andra, 
som önska en af dessa ut
märkta Kyrko-, eller 
Kammar- Orglar, böra 
icke försumma att skrifva 
efter katalog och prislista. 

PETERSON & CO, 
MOLINE, ILLINOIS 

stew f-ni "T"̂ "ett n a* 
WIHO BB |f g 9 fl UlLDFYLDT *7Cfr 

* s" 1 III 1 I VB och KEDJA 
hvarje läsare af denna tidning» 

i?!*» Klipp ut detta och täiid det och c&n adress till oss och vi vilja sända eder 
FRITTför unders ökning det bästa odi enda lUtta Åsoerieun fickur nfigoniin utbjudit fiir detta pris. Det Jir 14- K» 
solldt gnid fyldt. med Utfå America* 
verk, 20 &rs K&raatl, och ser ut som 
ett Kolidt guldur» Bom sUljes för $40* 
Undersök def; pä exprcsskontortt.och 
om ni tror det vara t?tt jodtköp. betala 
dä $7.50 och expresskoituaden, i an* nat fall betaL intet, hti vacker guld-fGrgyld kedja, sSla 1 vissa butikorflf $3, erh&llea fritt med bvarje ur. 

Vårt storartade erbjudande* ' 
EftlTT..Ett.?f dessa »7 M «vaa.nkedjs, om ni k Of. or «Uer att». !«r SEX. Skrif I dae, ty i.rii «SI> irblott 60 dagar. ROYAL Br'6 UÉL 

•li t»U» Bldf, Chlcaga, IU. v 


