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Till stadakassan öfverlemnades i 
onsdags $450,000 af countykassOren El-
mund. 

Köntrakt för asfaltbeläggning af 
Oakland ave. ha stadsmyndigheterna 
afslu'at med Warren—Sharf Asphalt 
Company. 

Dödlighetssiffran under maj må-
aad uppgick till endast 94 mot 125 un
der motsvarande månad i fjor, 105 ur 
1894, 115 år 1893 och 150 år 1892. 

Till sjuksköterskor förordnades 
fem qvinnor, efter genomgängen kurs i 
St. Lukes hospital, af biskop Gilbert 
i Christ Church förliden fredagsqvälL 

Biblioteksstyrelsen återvalde vid 
sitt möte i förra veckan följande em-
båtsmän: Alexander Ramäey,president; 
Maurice Auerbach, vice president och 
William H. Kelly, sekreterare. 

För ondskefullt förtal har skol-
euperintendenten C. B, Gilbert stämt 
Thomas Cochran, T. A. Abbott, R. A. 
Kirke, J. H. Beck och E. Yarnisb, for
drände $?5,000 i skadestånd från hvar-
dcra. 

Åtrade sig. Henry Still well, som 
1 förra numret omnämdes ha ingått vid 
Ballington Booths volentärarmé, har 
närmare öfvertånkt saken med det re-
Bultat, att han beslutit ' fortfarande 
qvarstå inom frälsningtarmén. 

Skadeersättningsmäl har påbör
jats mot Great Northern banbolaget af 
postexpeditören J. O. Rosenquist, hvil-
ken fordrar $50,000 af bolaget för ska
dor, som han erhöll i jernvägsolyokan 
Yid Melby i september förlidet år. 

Fingo pengar öfver. Republi
kanska kampanjkomiténs inkomster i 
form af sedvanlig taxering af respekti
ve kandidater eller frivilliga gåfvor 
under sista stadsvalet uppgingo till 
€3,055.50, medan dess utgifter begrän
sade sig till $2,750. 

Arfstvist. Mrs. Jessie Lonergan i 
St. Louia, Mo., dotter till härförliden 
aflidne A. 5. Lohlker i dennes första 
gifte, har påbörjat rättegång i syfte 
att få det efterlemnade testamentet 
förklaradt ogiltigt, detta emedan hon 
ej blef ihågkommen i detsamma. 

Köttinspektor Janssens rap
port för maj visar att under månaden 
inspekterats 240. kötthandelsbodar, af 
hvilka 228 befunno sig i förträffligt, 8 i 
någorlunda och 2 i dåligt skick. Under 
maj månad beslagtogs 1,373 lbs. 
nötkött, 250 lbs kalfkött och 90 lbs 
hönskött, som rar mer eller mindre 
skämd t 

Håll sig på gatan. Vid stadsfull
mäktiges möte i torsdags upplästes en 
skrifvelse från borgmästare Doran och 
i hvilken vederbörande uppmanades 
att med anledning af den tilltagande 
•urmen"för bicykelsporten antaga en 
lag, föl-bjudande velocipedåkning å 
stadens trottoarer utan något som helst 
undantag. 

Vfcill ha tjugofem tusen. William 
Frie?rich har stämt staden under yr-
ksjn på erhållande af $25,000 för förlu
sten af synen pu ena ögat, hvilket ska
dades under det' han härförliden var 
sysselsatt med gräfningsarbete å Uni
versity ave. för stadens, räkning. F. 
påstår att olyckan inträffade till följe 
af förmannens vårdslöshet eller oför-
etänd. 

Fritt logis för 20,000 personer har 
redan anskaffats af eller erbjudits ar
rangörerna för grand army mötet. Om
kring $50,000 hade redan i slutet af för
liden vecka subskriberats för mötande 
af de erforderliga utgifterna för vete
ranernas värdiga mottagande, och ko-
mhéu, som har arrangementet 
om hand, hy^er godt hopp pa(t 8ub. 
skriptionen skall hinn;,, $75,000, hvil
ken summa berövats vara behöflig. 

Återväg till skolsuperinten-
dent ^ftr i staden blef C. B. Gilbert 
yla skolrådets möte i förra veckan. En 
petition, undertecknad af flara fram
stående borgare, och hvari Vederböran
de ombados att uppskjuta med valet 
till den af Gilbert påbörjade skadeer-
•ättningsrättegången afslutats, hade 
inlemnals och upplästes. Härpå yrka
de ock*några skolrådsledamöter, men 
majoriteten var synbarligen af annan 
mening. 

Stort intresse för statens experi-
mentalfarm i St. Anthony Park hysa 
Btatens farmare, såsom synes af de tal
rika besök derstildes afläggas. S.l t. 
ex. besöktes landtbruksskolan tisdagen 
f. v. af omkring 250 farmara från Lac 
que Parle ocli Yellow Medicine Coun
ties, och fick bland annat dervid lyss
nas till tal af guvernör Clough. I fre
dags besöktes platsen af ett sällskap på 
flera hundra farmare från trakterna af 
Dilhi och Haz?l Run och -i måndags 
väutades dit sex a åtta hundra farma
re frän Redwood Falls och omnejd. 

Surprenerad. Herr J. B. Linnéer 
af den välkända skohandelsfirman Lin
néer Bios. å Payne ave. blef i fredags 
å. d. på aftonen angenämt öfverras^ad 
af ett 70-tal af familjens närmaste vän
ner, som da infann sig i herrskapet 
Linnéjrs trefliga hem, no. 621 Jesse-
tnine st. för att göra sin uppvaktning. 
Efter att med medhafda kulörta lyktor 
ha vackert illuminerat trädgården, som 
genast tagits i besittning, begaf sig 
sällskapet in till familjen och öfverlem-
nade till densamma en dyrbar piano
lampa. Aftonen tillbragtes sedan syn
nerligen angenämt med tal, sång och 
musik samt intagande af för/risknin-
gar. 

S& bör det vara! Borgmästare 
Doran gaf i onsdags order om att den 
s. k. velocipedförordningen måste till 
punkt och pricka efjiorlefvas. Denna 
förordning antogs 1892 och ändrades 

1 delvis året derpå. Enligt densamma 
få velociped ryttare ej åka fortara än 8 
mil i timmen nere i staden och ej be
gagna sig af trottoarerna inom stadens 
affärsdol. Dessutom måste de om aft-
.aarne vara försedda med tända lyktor. 
Polisen beordrades att tillse det velo-
cipedryttarne ställa sig förordningen 
till efterrättelse och att varna alla,som 
rDryta densamma. Skulle varningen ej 
hörsammas eller förordningen brytas 
för andra gången af någon' person, så 

;åliggor det polisen att häkta den brotts
lig». -

En vilsofarande revolverkula 
kom i fredags e. m. inflygande genom 
fönstret till clerk af distriktsrättens 
kontor. Lyckligtvis anstäldes ej annan 
skada fin att en fönsterruta krossades, 
Hvarifrftn kulan kom Är en hemlighet. 

Tolf tusan dollars utbetaltes i fre-
dags af stadskassör Horst i aflöning för 
de tre sista veckorna i maj till stadsga-
tuarbetskuren. Detta är ungefär dub
belt så mycket som hittills har brukat 
utbetalas till dessa arbetare för en hel 
månad. 

Sommarterminen af församlings* 
skolan 1 Första Sv. Luth. kyrkan tager 
sin början måndagen den 29 dennes. 
Skolan skötes utaf studeranden A. M. 
Edwins och fröken Anna Bodin. Hr 
Edwins biträder äfvenledes pastor L. 
Johnston i predikoverksamheten i för
samlingen. 

Fullfjädrade advokater. Sistlid
na lördag förklarades af statens högsta 
domstol 95 unga advokater mogne för 
sitt yrke. Följande namn tyda på skan
dinavisk härkomst: C. F. Forsell, C. 
E. Swan, CL J. Gunderson, C. O. A. 
Olson, J. Peterson, P. A. Holm, F. 
David son, A. Fredrikson, J. E. Green, 
A. T. Larson, G. A WestphaL 

Spår finnas qvar utaf det demo
kratiska regementet inom flera områ
den. Här må blott anmärkas, att myc
ket återstår med afseende på renhåll-
ningsarbetet. Det vore alls icke för 
mycket att gårdar och gränder i tätare 

"befolkade stadsdelar blefve föremål för 
reguliär inspektion, och att alla för 
helsan skadliga ämnen bortforslades. 

Hvardagsskolan i sv. luth. Erna-
nuelsförsamlingen tager sin början nä
sta måndag den 15 dennes kl. 9 T. m. 
Alla som önska, att deras barn skola 
lära svenska och kristendom, böra sän
da dem. Om behofvet påkallar, kom
ma tvenne lärarinnor att undervisa, 
och församlingens pastor undervisar i 
kristendom. Afgiften är den samma i 
år som förlidet år. I synnerhet böra 
blifvande konfirmander betjena sig af 
skolan för att kunna blifva mottagna 
för konfirmationsundervisning nästa 
höst. 

Alderman Lindahl har inlemnat 
ett välbehöfligt förslag, enligt hvilket 
alla hundegare påfordras att erlägga 
hundlicense efter $2 för hanne och $4 
för hona. Derjamte stadgas straff af 
från $5 till $50 böter eller en kortare 
termin i arbetshuset för hundegare, 
hvilka tillåta sina hundar att under 
sommarmånaderna springa omkring på 
gatorna utan att vara försedda med 
nosgrinama, och polismyndigheterna 
åläggas att arrestera alla personer,som 
bryta förordningen, ifali den antages 
nemligen. 

Missions-förbundets årsmöte 
har i en veckas tid fortgått i missions
kyrkan. Bland frågor som behandlats 
var äfven den om en förening mellan 
Förbundet och de s. k. fria missions
vännerna. Frågan, som väckts af de 
senare, upptogs visserligen, men upp
sköts utan vidare behandling. Följan
de embetsmän valdes: pastor C. A. 
Björk till president, pastor M. Fryk-
man till vies president, prof. D. Nyvall 
till sekreterare, prof. A. Mellandor till 
korresponderande sekreterare och hr 
S. A. Youngquist till kassör. Ordina
tion af nio predikanter förekom i sön
dags e. m. 

Den Norske Forenede 
hvars årsmöte afhälles i första Sv*. 
Luth. kyrkan, återvald^ \ torsdags föl
jande embetsujö^; pastor G. Hoyme, 
president, Tls. Dahlj vica pregI. 
denk 'pastor C. G. Jeusson, sekretera
re och hr Lars Swanson, kassör. Frå
gan om eganderätten till Augsburg 
Seminary var en af mötets vigtigaste, 
och dess behandling gaf anledning till 
ganska skarpt meningsutbyte. Ingen
dera sidan ville gifva upp, och det före
finnes föga utsigt till att frågan skall 
få en fredlig lösning. Hvad "den for. 
kirken" beträffar, så har den beslutit 
att hänvända sig till domstolarne, om 
vederbörande ej godvilligt vilja till 
densamma öfverlemna den omtvistade 
skolegendomen. Förliden söndagsqväll 
ordinerades 13 prestkandldater. 

Blixtens verk. Vid tiotiden förli
den lördags qvii.il under den då rådan
de åskatormen slog blixten ned i den 
elektriska ledningstråden åinterurban-
linien nära Dale st. och följde densam
ma för ett långt stycke, dervid nedbry
tande icke mindre än 35 af de stolpar, 
som uppbära de elektriska trådarne. 
Spårvägetrafiken mellan staden och 
Midwaydistriktet blef derigenom helt 
och hållet afbruten. Lyckligtvis blef 
ingen menniska skadad, men åskslaget 
förorsakade dock passagerarne,som fy 1-
de do här och uer utefter linion q var stå
ende spårvagnarne, många bekymmer, 
enär dessa ej hade någon utsigt att 
hinna bestämmelseorten pä annat sätt 
än att i den mörka, regniga natten gå
ende begifva sig pä hemvägen, hvartill 
ock många måste beqväma sig. Många 
reste tillbaka från Midway till Minne
apolis. 

Bethesda Hospital. Styrelsen har 
nu beslutit att i sommar vidtaga några 
nödvändiga reparationer vid Bethesda 
Hoipital och i sammanhang härmed 
tillbygga det 34 fot på längden samt 
höja hela byggnaden till 3 fulla vånin
gar. Djtta kommer att mer än för
dubbla hospitalets utrymme och sålun
da afhjelpa de mest trängande behof-
ven af mera rum. Dan nya afdelningen 
skall förses med elevator och badrum 
på hvarje våning,samt hela byggnaden 
med ett tidsenligt ventilationssystem. 
Härigenom blir det beqvämaro för de 
sjuka och arbetet för dem som skola 
vårda de sjuka betydligt lättare. Rit
ningarne blifva färdiga den 13 juni, då 
hågade kontraktörer kunna taga dem 
i skärskådande och beräkna kostnaden. 
Alla "bids" skola vara inlemnade se
nast kl. 10 f. m. den 22*juni, då styrel
sen möter för att afgöra åt hvilken 
kontraktet skall öfverlåtas. Hospita
let kommer att stängas under augusti 
månad, medan reparationerna verk
ställas i den gamla afdelningen. De 
som tro, att det är vår kristliga pligt 
att samla sjuka omkring Guds ord och 
vårda dem, uppmanas att göra hvad de 
kunna för att hjelpa oss i detta arbete. 

C. A. Huitkrans 
249 E. 9th st., So. Paul. 

" Ända sedan jag var två år gam» 
mal, plågades jag förskräckligt af ro
sen och fortfor att försämras, tills 
mina händer voro nästan obrukbara. 
Benen i de samma mjuknade upp, så 
man kunde böja dem, och somliga af 
mina fingrar äro ännu krokiga med 

anledning deraf. Jag 
har stora ärr på han
den, hvilka troligen 
skulle vara öppna 
s&r, om icke 

AYERS 
Sarsapariila hade 

f funnits, så vida näm
ligen jag ännn vore 

.. *" vid lif och i stånd att 
bära något. Attaflaskor af Ayers Sar
sapariila botade mig, och jag har varit 
fullkomligt fri från sjukdomen under 
de sista tjugu åren. Redan den första 
flaskan tycktes träffa roten af det 
onda, och ett ihärdigt användande af 
medicinen åstadkom en fullständig 
kur." — O. C. DAVIS, Wuutoma, Wis. 

mw E!VI>A 
VEKI,I>srTSTÄt,I,NINGS« 

LLA. 

Afgångsbetyg från stadens hög
skola hafva följande elever, hvilkas 
namn tyda på skandinavisk börd,erhål
lit: Clara Ekman, Minnie Ekman, 
Anna D. Peterson, V. Nelson, Alice 
Quist, May Alness, Oscai* A. Johnson 
och E. N. Nelson. 

Till polissergeant har borgmästa
re Doran utnämt poliskonstapeln P. 
Larson, till börden norrman. Larson 
innehade förstnämda syssla vid Smiths 
tillträde till stadsstyrelsen, men fick 
då utbyta densamma för koastapelsyss-
lan, för att gifva rum åt en af demo
kraternas favoriter. 

Besökande. Under den sist till-
ändalupna veckan hafva följande 
resande aflagt besök på MINNESOTA 
STATS TIDNINGS kontor: Pastor E. 
Schöld fr. Wheaton, Minn.; hr Theo. 
Wallmark fr.Lindstrom. Minn.: hrläak 
Johnson fr. R'chardson, Minn.; pastor 
H. P. Quist fr. St. Peter, Minn.; hr L 
P. Appelquist fr. Bo; sk o S. DL; stud. 
C. O, Hertzman fr. Lakeland, Minn.; 
pastor Emil Lund fr. Fargo, N. D.; hr 
A. C. Israelson fr. Center City, Minn.; 
fru A. W. Johnson; hr A. G.Vftnstrum; 
stud J. A. Prim; hr Andrew Mandén; 
hrP. G. Sjöblom; stud. O. A.Elmquist; 
hr Axel Anderson, pastorerna C. J. 
Petri och A. Sundberg fr. Minneapolis 
Minn. 

Den nya stadsstyrelsen tog re-
geringstömmarne i sin hand i tisdags 
åtta dagar, såsom omnämdes i förra 
numret. Vid installationen höll borg
mästare Doran ett förträffligt tal, i 
hvilket han tiilk&nnagaf huru han äm
nade förvalta sitt embete, och bYftd 
han derrid yttrade lofrar godt för 
framtiden. Vid stad«ftil] mäktiges or
ganiserande ut»rtga Reardon att leda 
förhandlingar ne vid de båda kamrar-
p'8 gemensamma möten. Till presi
dent för aldermännen valdes Markham 
och till assembly-president O. H. Aro-
sin. Med afseende på hr Arosin3 val 
kan tilläggas, att det är första gången 
i stadens historia någon svensk hedrats 
med presidentskapet inom stadsfull
mäktiges krets. Att den nye presiden
ten äfven kommer att med heder be
kläda embetet, kan man vara förvissad 
om. 

Fritt till sjukliga qvinnor. 
En dam. som 1 Antal led af qvlnnosjuk-

domar. har nppfunnlt en säker och enkel 
behandling 1 hemmet hvilken fullkomligt 
botade henne utan att hon anlitade lälcare-
hjolp. Sändes fritt tillika med full bruks
anvisning' till  en hvar lidande qvinna, 
som uppsrer namn och aöress till  Mrs. H. W. 
FRETTJEII ,  South Bsnd, Ind. 

Lang's Millinery, 421 Wabasha st, 
är en bland stadens bäst renommerade 
modeaffärer. Lagret innefattar det sena
ste som säsongen har att erbjuda af fina 
damehattar och konstgjorda blommor; och 
priserna äro jemförelsevls lägre än lios 
någon annan firma af detta slag i staden. 

P. A. Lanberg, hörnet af Payne ave. 
och York st., erbjuder ett v&lsorteradt la
ger af Dry Goods in. m. till lägsta priser. 

John Sandell, Skräddare och Im
portör, 179 E. 7th st., förfärdigar bättre 
kläder till billigare pris än ni kan erhålla 
annorstädes. Vårtyger nu inkomna. 

John Thoorsell, likbesörjare, 327 
E. 7th Street. Bostad: 521 Broadway. 

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

Plumbing och dylikt trbete utföres 
omsorgsfullt och billigt af Holt '»ch Dahl-
by, cor. Bedford och Decatur sts. Kost
nadsförslag lemnas på begäran. 

Simon Nelson, urmakare och 
juvelerare. 188 E. 7th st., utför om
sorgsfullt och billigt alla till yrket höran
de reparationer. 

E. F. Krahmer, M)5 .IracUey st., 
handlar med ved och koL Vista qvalitet 
och lägsta priser. 

Chas. R. Marelius, Svensk Apote 
kare. Recepter expedieras med »törsta 
omsorg. Svenska mediciner samt Dr. Pe
ters Kurlko och Ole-Oid alltid på lager. 
640 Bedford street. 

Groceries! Groceries! Skrif till 
den välkända firman Griggs & Co., 190— 
102 F. Srcl st., St. Paul, efter prislista och 
ni »kall finna deras priser öfverraskande 
billiga. De sälja visserligen icke sina va* 
ror i så små partier som mängea skulle 
önska inen likväl 1 så små att hvarje hus
håll kan förse sina bchof hos dem. 

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

« 

The Northern Exchange Bank 
of St. Paul, hörnet af 7 och Jackson sts., 
beviljar 4 procents årlig ränta från in
sättningsdagen. Mindre belopp mottagas. 
Svenska talas. 

Vexlar ooh postmoney orders 
säljas till dagens lägsta noteringar af A. 
P. Croonquist & Co., 215 K 7th street. 

John Bodin & Co., svenska apote
kare, 829 E. 7th St och 856 Payne Ave; 
Äkta svenska mediciner alltid på lager. 
Recepter expedieras med största omsorg. 

H. G. Peterson, Svensk Advokat^ 
411 Robert st, St Paul. Minn. 

Klftder gjorda efter beställning, bil
ligt hos A. Peterson 4 Ca, S81 E. 7th st 

Almida Johngpn* examinerad barn-
moréka, 672 Cook *., emellan Greenbrier 
och Payne Ave's. 

912 OO M&ns^fkostymer utbjuda» 
under en kort tid till $3.00 hos J. G. Elm
quist, 250 E. 7th street 

Mrs. Betty Xuhdstedt, svensk 
barnmorska med 88 års erfarenhet, som 
afflyttade härifrån den 10 slstl. februari 
till 880 23ud ave. S. Minneapolis, önskar 
härmed underrätta sina många vänner att 
hon återvändt till St. Paul och upptagit 
sin förra praktik med bostad uti No. 1076 
Payne Ave., hörnet af Magnolia street. 

H. J. Hanson,.skandinavisk urmaka
re, har i dagarne flyttat från No. 460 till 
858 E. 7th st., hvarest han hoppas få be
sök af såväl gamla som nya kunder. 

J. A. Jackson, Svensk Advokat ech 
Notarius Public us. Praktiserar vid sta
ten» alla domstolar och embetsverk. Kon
tor: rum 3 och S i Rogers Block, hörnet af 
5th och Cedar streets, St. Paul, Minn. 

Thaung & Jacobsen, likbesörjare, 
No, 823 E. 7th st., nära hörnet af Pine st. 

^Önskas. 
En ung flicka önskas att bUrlda med 

vanliga husgöromåt och att taga vård om 
barnen. Man hänvände sig till No, 80S 
East Maryland street, (Nära Arcade.) 

Önskas. 
Driftiga agenter, herrar eller damer, att 

sälja en lättsflld och väl annonserad linie 
af familjmediciner, som borde finnas inom 
hvarje hushåll. Stor förtjenst ooh en
samt område. Adressera: 

The Japanese Pile Cure Cto., 
ST. PAUL, Mrsnr. 

slÖÄ' 

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

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

Till Fruithurst, Ala., afgår nästa 
stora exkursion från Chicago och omnejd 
den 23 JunL Ovanligt billig resa till 
alla. Se vidare annonsen på 6:te sidan. 

Cunard Liniens ängare "Umb-
ria", som afgick från New York den 30 
maj, anlimde i Queenstown i fredags kl. 
S f. m. Passagerare till Sverige- väntas 
framkomma dit S dagar efter sistnämda 
tid. Ångaren "Etruria" som afgick 
frän Liverpool den 30 maj, anlände till 
New York i fredags kl. 7 f. m. 

I enlighet med till herrar A. E.John
son & Co., general agenter för passagerare 
afdelningen, ankommet telegram, afgick 
Thingvalla Liniens ångare ''Thingvalla" 
från Christiansand den 29 maj med 868 
pasiagerare. Den kan Yäntas till New 
York omkring den 10 juni och passage
rare för St. Paul och omnejd framkomma 
3 dagar senarei 

Jameson, 
Hevener & Co., 

.Wholesale St ed Merchants... 
Agents for-—*— 

Pillsbury's Best Flour, 
Send for price list of seeds. 

181, 183 & 185 E. 6th St., St. Paul, Minn. 

UlllpCI SBiWR 
ilfissyLLdi stsaLiii 

ST. PAUL ochJMUNNEAPOLlS 

Den 8 jnni. 
EVETE: 

No. IHARD . .59 
" 1 NOKTHKHS 58 
M 2 " ; . .57^ 

BÅG: No. 2 28 @.80 
MAJS: No. 23@ .24 
KORN: No. 8 20@ .25 

No. 4 17@ .1» 
HA FRE: No 8 16 @.17 
BÖNOR: 

HvitaNavy, pr. bushel. 1.20@ 1.30 
Medium, '• .. 1.00@ 1.10 
Bruna, " .. 1.10<a> 1.20 

POTATIS: Pr. bushel... .8 @ .10 
MJÖL: Patent, pr. bbl... 8.20@ 8.50 

Straight, " 2.70(| 3.00 
Råg-, " .... 2.10@ 2.20 

8MÖR: Creamery, pr. lb. .18® .14 
Dairy, •• .ll<£ .12 
Sämresort " » .5@ . 8 

OS1: Bäatasort, u . .0@ .10 
Siiiure sort, *' .4@ .6 

ÅGU: Per dussin . .7 
Hö: Upland, No. 1 pr. ton. .5.00@ 7.50 

Timotaj, •• .. 7.50(3) 9.00 
Majs-, mjöl " .. 9.75@l5.00 
Bran, •• 6.25(a) 6.50 
Shorts, " .. 6.75<i 7.25 
Feed, " 9.50® LI. 75 

FRÖ: Lin. pr. bns @ .85 
KREATUR: 

Oxar,slagtfetapr.lOOii>. 8.25® S.60 
"medelmåttiga, " . 2.25@ 2.75 
"siimre sort " , 1.70@ 2.00 

Kor, b.'lsta sort, " . 2.50® 3.00 
"sämre sort, " . 1.75(a} 2.25 

Svin, pr. 100 lb.j 2.80@ 3.10 
Fär, pr. 100 1b... 2.75@ 3 75 

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

XJLL: Tvättad, portt» 18® .14 
Otvättad, «* 1 i .7(g) .10 

DTJIilTTH. 
HVETE: 

No. 1 HARD 9 .61 % 
" 1 NoRTH&BKi .60% 
" a " ; .583* 

CHiCl-GO. 
HVETE: 

No. 2 Vårhvete.. t -60# 
LINFRÖ: .81 
HAFliE: .18 
MAJS: .27 
KORN: 

No. 8 26 @ .84 
No. 4 .25 

O. Q. Wilson & Co. 
455 Broadway?* 8T. PAUL, 

handla med -

Mjöl, Feed, Smör, Ägrgr, 
Hö, Spanmål, samt — 
Ved och Kol etc. 

Q rotte & Norbeck, 
12 First Ave., N„ 

MINNEAPOLIS, : MINN., 

Kommissions-handlande 
med 

SMÖR, Äd&C OST, FJEDERFÄ, 
GÖDKALFMIt, o. s. v. 

Smultron, California och 
rsbf 

. Wisconsin 
Körsbär, Krusbär, röda och svarta Hal
lon, nya Äpplen, Apelsiner, Lina oner och 
Bananer. 

Krusbär, pr qvart 
b cents. 

JSödertelje Kringlor pr lb 
18 cents. 

2 lb. burk Sngar Corn för 
4 cents. 

Nyrökad Skinka pr lb 
9 cents. 

Armours» Star Skinka pr lb 
14 cents. 

Fint Japanskt The pr lb 
22 cents. 

Boiled Oats pr lb 
H cents. 

60 st Laundry Tvål för 
$i.oo. 

Brick Ost pr lb 
8 cents, 

Ice Cream Freezers: 
2 qvart $1.40, 3 qvart $1.70, 4 qvart 
$2,05, 6 qvart $2.60,8 qvart $8.25. 

Svenskt delikatess spis-bröd, pr paket 
20 cents. 

Lybecker Bismarck Sill, pr stor burk 
50 cents. 

Östersjö Delikatess Sill, pr stor bark 
50 cents. 

Delikatess Anjovis, pr kagge 
50 a 75 cents. 

Holländsk Fetsill, pr kagge 
75 cents. 

Lysekil Anjovis, pr lb 
10 cents. 

Svenska Lingon, pr gallon 
30 cents. 

Medwurst, pr lb 
12£ cents. 

Imp. Hamburger Medwurst, pr lb 
5Ö cents. 

Nyinkomna Ägg, 3 duss. för 
25 cents. 

Schoch'sxxxx Pateut Mjöl, 98 lb. säck 

$1.75. 
(Jemförligt med bästa mjöl i handeln) 
Godt Java och Mocka Kaffe, pr lb 

29 cents. 
85 st. White Seal T väl för 

$i.oo. 
5 lb kruka finaste Creamery Smör för 

90 cents. 
51b kruka utmärkt Dairy Smör för 

75 cents. 

C3T Beställningar från landsor
ten utföras med all noggran-
het. 

T H E  

itlJ 
GROCERY CO., 

ST. PAUL - - MINN 

illkännagifyande. i 
• 

y • 

^ Undertecknade få härmed vörd- ^ 
+ samt tillkiinnagifva det vi denna £ 
a dag under firmanamnet £ 

The Slerl 

WALTER NELSON. 
»VMSÄ APOTEKARE, 

ST. PAUL, TUNN, 
Agenter Vaskas Vfverallt. 

f 0. NELSON, 
• 1 Specerier och Delikatesser af 
bästa slag och till lägsta priser 

862 Decatur Street. 

Theo. F , Koch, 
E. NORTON, föres t .fö j svensk a afdelningen 

176 £• 3rd st., St. Paul Minn. 
SJcrif efter prliäiMa. 

öfvertagit John A. Bloms speceti- X 
handel i hörnet af 7th och Rosabel ^ 
sts., och rekommendera vi oss uti ^ 
landsmännens benägua hågkomst. • 

St. Paid, Minn., d. 1 juni 1896. £ 

Andrew Johnson, N .  Brink, t 
;; Aug. Gustafson, Emil Lund. | 
••••••••••••••••••••»••••i 

VITHIOD 

är ett välkändt sveuskt settlement invid 
St. Paul <& Duluth jernvägen, med lika 
afståud från Nordvesterns största städer 
St. Paul, Minneapolis, Duluth och Su
perior. Endast 3 a 3 timmars resa till 
hvilka af dessa städer som helst. Lan
det 1 detta settlement är mycket bördigt, 
lättbrukadt ooh särskildt lämpligt för 
vexelbruk ooh ladusårdsskötsel. Hel-
sosamt klimat, rik tillgäng pä vatten, 
sjöar och naturliga vattendrag, med 
outtömliga förråd af fisk och vlldt. Flera 
svenska familjer äro redan bosatta på 
platsen och hafva sv. luth. församling. 
Landet l detta settlement erbjudes un
der en begränsad tid från ?3 till $5 pr. 
acre, hvaraf endast fjerdedelen erlägges 
kontant, återstoden lemnas på 10 års af-
betalningstid. 

Innan köp af tand af slutas annor
städes bör inan icke försumma att in-
hemta fullständ ga upplysningar öfver 
detta bördiga land, hvlika beredvilligt 
meddelas, om man besöker eller till-
skrlfver 

IsKSisa fcyJötea 

Nyinhommet Vår- och ' - * - — 
S o m m a r l a g e r  a f — •  •  -  -  •  -

Manskostymer, 
i rikhaltigt urval, tr&njgé.50 till högre pris; 

Gosskostymer, 
i alla olika fasoner, till 85c., $1.00, $1.25, 
$1.50, $2.00 samt till högre priser. 

Vi hafva äfven intagit 
ett ytterst smakfullt sortiment af: 

SOMMARHATTAR, 
UNDERKLÄDER. 
NEGL1GEE-SKJORTOR, 

samt allting öfrigt hörande till en väl ordnad 
herrekiperingsaffär. 

Beställningar på Herrlcostytner utföras om
sorgsfullt och efter nutidens lägsta priser. 

A. PETERSON & CO., 
(Förut Croonquist & Peterson). 

231 E. 7th street, t ST. PAUL. 

Nytt Vårlagrer af 

ärdigsydda läder 

Herrar och Barn 
nu-inkommet 1'största urval ooh till ytterst l&ga priser hos...... 

m 

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

BT Beställningar; som ingå pr post, egnas bästa omsorgt 

NECLIGEE-SKJORTOR 
fe 

OCH 
\Y 

dfS? lod 

till speqielt låga priser hos 

FLOAN & LEVEROOS. 
7th & Sibl ey Sts., - ST. PAUL. 

Ägghvits-Sjukan 
ärden farligaste af alla njursjuk

domar. Smärtor i ryggen, oegent-

ligheter i urinen, svällning af 

! benen och underlifvet äro de första 

I symptomerna. 

t)v~j. H. flUcliEflfl'S 

LEFVEROCH njur-balsam 
har i tusende olika fall och för många år bevisats Tara ett 
enastående botemedel mot denna fruktade sjukdom. 

Till salu öfverallt.Pris $1.00 pr. flaska. 
THE Dr. J. H. flcLEAN MEDICINE CO.. St. Louis. Mo. 

r --iHrS 

ST. PAULS AFFMNi 
C 0. AHOERSOR, 
• Handlar med kött. fläsk o. s. v. 

Reel behandling och lägsta priser. 
960 Payne Ave. : 930 Arcade st. 

ANDERSON 
ft Glas- o 

JOHNSON, 
Glas- ooh Poralins Handel. 

Vi hafva alltid ett välsorteradt lager Rf 
porslin, lampor, glasvaror, bord- och fick-
knifvar samt kokkärl m. m. 

946 Payne Ave. 

UEDMAN BROS., 
Dry Goods, färdigsydda kläder, ekl-

peringsartiklar och skodon m. m. 
916, 918, 920 Rice Street. 

ALBERT 6. JOHNSON, 
fl Möbler och husgerädssaker m. m. 

Auktion hvarje lördag kl. 10 f. m. 
22 (0 24 E. 7th Street. 

A LINDAHL. V&lsorteradt lager af 
I fiok-ur, vägg-ur, vigselringar m. m. 

Reparationer utföres omsorgsfullt och bil-
1'Bt. 880 Payne Ave. 

Q J. LUMEN, 
Attorney-at-law. 

Rogers9 Building, 
Cor. 5th éb Cedar Streets. 

p MATHEIS, 
Vi MATTOR. r  MATTOR, TAPETER, OLJEDUK, 

KULLGARDINER, GARDINER, 
MADRASSER, BOLSTRAR och 
FJEDER. 854 E. 7th st. 

R MARTINI, 
111 "PEO 'PEOVLE,3 BAKERY.* 

Ailasorters finare bakverk levereras efter 
©•ställning. 338 E. 7th Street. 

N. NELSONS Brandförsäkrings 
och Lån-Agentur 

är flyttad till Knauft's kontor, 
Manhattan Building, 

Cor. 5th & Robert sts. 

CHARLES NORBERS, 
^ Kostym-Skräddare. 
Bint suitt ocli omsorgsfullt arbete. 

186 E. 7tfist. 

OHNA. PETERSON & CO. 
Spanmfil, mjöl, hö, foderämnen..., 
eamt kol, ved och farmprodukter. 

C 1 10ayneave. £ Aftnnnehaha st. 

J 

A SACHWITZ. 
Färskt, saltat Färskt, saltadt oob rök;idt Fläsk och 

Köttsaint tillverkare af finare Medwurst 
oehKorf. 256 E. 7th st 

C SUNDKVIST, 
P cl sv er för herrar och damer, 

samt Hattar, Mössor och Handskar. 
Reparationer verkställas billigast under 

sommarmänaderna 332 E. 7th st. 

t * 1 * S 

r m-k 

ANDREW SCHOCH GROCERY CO. 
n PARTI och MINUTHANDEL l 

Specerier och Delikatesser 
Corner Seventh and Broadivay 

U A. VUCKEL, 
•" Första klasser sens färskt och salt kött, 

fisk, vildt smör och ägg, m. m. 
Cor. Payne ave. <8 lieaney st 

WALLBLOM Furniture & 
Carpet Co. 

Möbler, Mattor. Barnvagnar. Kaminer samt 
Olas- och Porslinsvaror m. m. 

400-402 Jackson st. 

Jr -

K I C K A !  
Denna IielSOSRIIItna och nllrtmde 

lUglsedryck kan nu beredas i hvårte 
hem ined NELSONS EXTBAKT AF 
MALT OCH MUMIiE. Med en 25c 
flaska kan man bereda från 3 till 5 
Kellons af vår nationaldryck, nr A I.T, 
DB1CKA. Adresserat 


