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Sitt årsmöte afhöllo statens banki
rer liär i staden förliden ve^ka. 

Sitt county konvent ar hålla Hen
nepin countys republikaner här' i sta
den tisdagen den 30 juni. 

Apotekaremöt©. Minnesotas apo
tekare hiilla under veckan sitt årsmöte 
uti Lake Park Hotel vid Minnetonka 
«jön. 

Byggandet af en bro öfver Great 
Northern banan vid sjunde gatan å 
norr har öfverliitita till Gillette—Her-
zog firman. 

Nytt Ett egendomligt slags båtar, 
framdrifna på nästan samma sätt som 
velocipeder, hafva kommit i bruk vid 
Lake Harriet. 

Stor férsändning. Fyratio ban 
vagnslast»!* mjöl afsändes pijk en dag 
förliden vecka till England utaf Wash
burn Ci-osby Milling Company. 

Afgängsbetyg från Northwestern 
Conservatory af Musio har nyligen er
hållits af tjutton personer, en herre 
och sexton damer. Bland de senare 
märkes fröken Maria Anderson. 

The Scandinavian Republican 
Ciub 1 nionde wardet har invalt följan
de embetsmän: E Rhode president, L. 
Johnson vice president, 1* E. Strom 
sekreterare, J. W. Hernlund kassör. 

Hans Starby häktades en dag för
liden vecka på anklagelse att hafva 
försökt skaffa sig penningar genom 
förfalskade vexlar. Han lär förut haf
va varit arresterad för samma brott.^ 

Iiösdrifvare sägas vara myckt tal
rika vid Minnetonka sjön. Mycken 
egendom har bortstulits. Invånarne 
deromkrin? tala om att organisera sig 
för att hålla vakt pä de långfingrade 
landsvågsriddarne. 

Tog sig sjelf afdaga genom att 
skjuta tvenne skott mot sitt hufvud 
gjorde tisdagen i förra veckan Herman 
Kaiser, en maskinist boende i-huset 
no. 2615 29 ave. S. Ingen orsak till 
den förtviflade handlingen uppgi.'ves. 

Dödsfall. Sander Segelbaum, en 
af stadens mest framstående affärsmän 
afled helt plötsligt af hjertsjukdom 
sitt hem u Chicago ave. förl. måndags 
e. m. Den aflidne var 61 är gammal 
och hade varit bosatt härstädes sedan 
1877. 

Illa skadad vid bicycleåkning blef 
i söndags en resagent, J. Gittelson från 
Chicago. Vid åkning utför en backe 
råkade han falla och fick hufvudet illa 
sönderrifvet, den' högra handleden 
krossad, ett knä vrickadt ur led och en 
skuldra illa tilltygad samt andra smär
re skador. Den färden glömmer nog 
mannen icke snart. 

Sångföreningen Orpheu3 inval
da vid sitt haifärsmöle dun 7 dennes 
följande embatsmän: ordförande,Victor 
Nilson; vica ordf.,C. E. Dahljsekr. K. O. 
Ekman; kassör, Aug. Ekman. Till mu-
8ikkomité utsågos Hugo Hullman, Os
car Anderson och Gustaf Holmquist. 
Direktör Hullman qvarstär som för
eningens sånganförare. 

Knifhuggen 1 nacken blef muraren 
Carl Malm, boende i husat n:t- 727 
Washington ave. S., förliden vecka 
utaf en vildsint sälle Alexander Roman. 
Roman hade i en krog nekats ett glas 
öl ocb, ursinnig häröfver, rusade han 
ut och anföll Malm, hvilken råkade 
vara i närheten. Malm affördes till 
stadshospitalet och Roman arrestera
des. Malms sår, ehuru svåra, anses 
ej vara lifsfarliga 

Arnes för guvernör. Vid ett po-
pulistmöte i Harmonia hall tisdagen i 
förra veckan blef den ökände dr. A. A. 
Ames uppmanad att uppträda, un
der instundande kampanj sitsom popu-
listernas guvernörskandit, och lofvade 
han mycket riktigt att efterkomma 
uppmaningen. Ames borde genom gam
mal erfarenhet veta hur det-kännes att 
blifva besegrad,men han tycker väl att 
ett nederlag mer eller mindre gör litet 
till saken. 

Svensken är med- En velociped 
kappåkning kommer snart att hållas 
vid Minnehaha kapplöpningsbanan, 
hvarvid Homer Fairmon, en nitton års 
yngling, som vunnit ryktbarhet, som 
skicklig bicykelåkare, samt John Law-
son, "the terrible Swede", som han 
ock kallas, komma att täfla om ett pris 
af $3,000. Lawsson har vistats i Amerika 
omkring två år, ocb var i Sverige an-
sodd som landets skickligaste veloci
pedryttare. Förlidet år tog den käcke 
svansken ej mindre än sjuttioen "worlds 
record". 

Sorglig olyoksh&ndolse. Mrs. 
Ida Anderson, no. 2012 4 st. N., och 
hennes nio månaders gamla barn om-
kommo pfi ett förfärligt sätt förliden 
lördag. Modern förde oförsigtigt en 
kanna gasolin nära intill en kamin med 
den påföljd, att en explosion inträffade, 
Hennes kläder fattade eld och likaså 
barnets, hvilket befann sig vid mo
derns sida. Da nödstäldas jemmerrop 
bragte snar bjelp, men deras kroppar 
hade dock dessförinnan blifvit så illa 
förbrända, att döden följdo inom kort. 
Biträdande brandebefen Run ge blef äf-
van illa bränd under försöket att rädda 
de olyckliga. 

En storartad konsert afhålles å 
Dania Hall nästa fredagsqrilll den 19 
juni, vid hvilket tillfälle den ryktbara 
eångorskan fröken Valborg Andersen 
från kungliga operan i Köpenhamn för 
förBta gången uppträder hilrstädes. 
Fröken Anderson har skördat riktiga 
triumfer i sitt fosterland, och samma 
är förhållandet här i landet å de plat
ser hon uppträd t såsom t. cx. i Chicago, 
der hon vid danska nationalfesten i 
Central Music Hall tog publiken med 
storm och erhöll smickrande omnäm
nanden i dagtidningarne. Som pianist 
vid konserten nästa fredag uppträder 
fröken Helga Oisen, h vilken just hem
kommit från Berlin, dit hon efter r.tt 
ha genomgått Northwestern Conserva
tory of Musio begaf sig för tvä år sedan 
för att fullborda sina studior under de 
store tysko raästarne. N.igra musik
nummer komma att fyllas af lokala 
förmågor. Inträdesbiljetterna kosta 
50 och 35 ccnts och kunna erhållas i C. 
RasmusbesUs Publ. Co's kontor, nr. 235 
5 ave. ,S., här i staden och å HeimdaU 
kontor,,or. 21$& 7 $t., St.Paul, 

Skilsmessa har Christina Sjögren 
erhållit frän sin man John Sjögren, 
hvilken uppgifves vara en drinkare. 

Modicine doktor Alfred Smith 
har i dagarne afrest på en lusttur till 
Europa och väntas åter efter 3 måna
der. Lycklig resa och välkommen återl 

Olaga utskänkning. För säljan
det af starka drycker utan tillåtelse 
har Orlando Plummer af domare Holt 
dömts till 25 dollars böter elle» 30 da
gar i arbetshuset. 

Trävirke industrien sftges vara i 
ett godt tillstånd. Förliden veckas 
försändning af virke öfversteg den af 
samma vecka förlidet år med öfver en 
million fot. 

Silfvermftn valda. Demokraterna 
i Hennepin county höllo förliden vecka 
sitt möte här*tädes för att utse delega
ter, 112 till antalet, till staUkonventet. 
Silvermännen lyckades invälja alla si
na kandidater. 

Två hundra tusen dollars är den 
summa man beräknar kommer att an
vändas för arbete i staden såsom en 
följd af kongressens antagande öfver 
presidentens veto af den frikostiga flod-
och hamn billen. 

En typografstrejk utbröt i tvil
lingstäderna i förra veckan och fortfor 
några dagar. Dagtidningarne, som 
voro ovilliga att ingå på arbetarnes 
fordringar, hyrdo arbetare å andra 
platser, hvilket uppväckt mycken bit
terhet bland typograferna, rätt många 
af hvilka derigenom blifva utan ar
bete. 

Graden M. Ä. (Master of Arts) till
erkändes Louis Ander*on från St. Pe 
ter af statsunivereitetet vid afslutnin-
gen den 4 dennes. Graden M. S. (Mas
ter of Sciences) tillerkändes F. A. Eck-
man från Cokato och A A Stomberg 
från Carver. De tre graduerade i fjor 
från Gustavus Adolphus College i SL 
Peter, Minn. 

Åto förgiftadt kött, hvilket köpts 
af en slagtare pä platsen, gjorde en 
dag förliden vecka Jo*ua Peak och fa
milj, boende i huset n:r 1203 Franklin 
ave. Personerna insjuknade hastigt, 
och tillkallade läkare lyckades med 
svårighet rädda deras lif. Slagtaren 
har förut varit illa ute för det han såldt 
skämdt kött, 

Det blifver asfalt ändå till slut 
Den långa strid, som förts angående 
beläggningen af vissa gator har slutat 
med en afgörande seger för asfaltmän
nen. Som bekant, sä har borgmästare 
Pratt tvenne gånger vetobelagt beslu
tet att belägga gatorna med asfalt. 
Motparten har ej lyckats ernå den er
forderliga tvä tredjedels majoriteten 
förrän i lördags, dä aldermännen Loge 
och Elliot gingo öfver till dess sida. 
Orsaken till den bittra striden var den, 
att borgmästaren och några af ålder-
männen höllo före,att asfaltbolagcn vo
ro längt dyrare än hvad skäligt var. 
The Assyrian Asphalt Company kom
mer att belägga 35,000 yards efter 
$2.38 pr yard, och Warren-Scharf Pav 
ing Com puny 50,000 yards efter $2.43 
pr yard. Gatorna, hvilka komma alt 
belägga?, äro belugna i sjelfva affärs
delen af staden. 

Midsommarafest. Augustana för
samlingens utflykt till Spring Parkt 

Minnetonka, midsommardagen den 24 
juni lofvar blifva mycket allmän. Ung
domsföreningens medlemmar och eön 
dagsskolharnen sälja dagligen biljet
ter. Dj som icke kunna på förhand 
förse sig med biljetter, kunna skaffa 
sig sädana vid Union Dapoten pä mor
gonen strax före tiden, dä det stora 
excursionstäget afgår. Täget lem nar 
Union Depot några minuter efter 9 på 
morgonen. De som icke kunna komma 
med pä morgonen* kunna lemna strax 
efter mi -dagen eller med täget som 
lemnar depoten 1:50. Det är dock att 
hoppas att de fiesta, om möjligt alla, 
kunna ordna sä, ati de kunna gä med 
på morgonen, helst som programmet 
som lofvar sång, musik och tal utföres 
pä förmiddagen. Församlingens säng-
kör kommer att bjuda päypperlig sång, 
och musik utföres af en för dageu en
gagerad musikkär. Barn som tillhöra 
söndagsskolorna, de svenska och engel
ska, erhålla fri resa, för sävidt de bära 
de "badges", som nästa söndag utdelas. 
L:indamän, som öns.ka pä ett trefiigt 
och anständigt sätt fira denna svenska 
högtidsdag uti det gröna, inbjudas att 
deltaga med i denna utflykt» 

Uugdomsmötet i Augustana kyr
kan, hvilket påbörjades i går, (tisdag 
fortsattes i dag från kl. 9 till 12 f. m. 
och frän 2:30 till 4 e. m., h varvid de 
förra numret omnämda intressanta 
frågorna komma att behandlas. I afton 
hålles en storartad kyrklig konsert, 
h var vid följande omvexlande program 
kommer att utföras: 

Program 
Orgel Solo, "PouluJe" 1link 

A. Wennerberg. 
Säng, Selected 

Kören från Sliliwater. 
Bibelläsning och bön.... 

Fastor O. A Nelson. 
Piano Solo, "Rhåpsodie"..., .Lizt 

Miss Mamie Swan berg. 
Deklamation, OriginalPoem 

O. J. Veil ne. 
Sång, Davids 126 Psalm, Palmer 

F.era körér förenade. 
Tal, Dr. O. Olsson 
Sänt, "We parted by the River".;.. 

Oktett. 
Kollekt # 

Sång, Da'vids 150 Psalm,.. »Wennerberg 
Flera körer förenade. 

Välsignelsen,... .Pastor J. O. Cavallin 
SAng ..Församlingen 

Den svenska skolan i Emanuels 
församlingen är nu i full gång under 
stud. G. J. Velincs ledning. Skolan 
hällos i kyrkan ä hörnet af 13 ave. och 
Monroe st. N. E. Afgiften är 75 cents 
i månaden för hvart barn, men om tvä 
eller flero komma från en och samma 
familj, blir den endast 50 cents hvarde
ra. Alla äro välkomna att sända sina 
barn. Högaktningsfullt 

O. A. Nelson. 

Fritt till sjukliga qvinnof: 
Kn dam. som 1 ftr "tailed af qvlnnn«juk-

(lomar. liar uppfunnit ou saker och enkel 
behandling 1 hemmet hvilken fullkomligt 
botade henne utan att. hon ii nil t ado Klkaro-
hicli:. Sändes fritt tillika med full bruks-
nit visning till on hvir lidindo f]vinn:i 
som upuirer namn oeli nflress ttll Mrs. 11. W 
FKfcTTKK, fcoutb Ks&d. Iud. 
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Hr G. Bodin, Minnesota-konferen
sens kassör, adresseras: 213 E. 7th st., 
St. Paul, Minn. 

Nytt pastorsboställe »kall West 
Union sv. luth. församling i Minnesota 
uppföra, och har det förberedande ar
betat redan tagit sin början. A. Hagel 
förestår arbetet. 

Pastor J. A Gustafson fr. Terap
ieton, Cal., är f. n. pä besök hos släg-
tingar och vänner i Bernadotte, Minn. 
Pastor Gustafson åtnjuter nemligen 4 
månaders tjänstledighet för sin helsas 
vårdande. 

Skolskulden, nemligen den för Au-
gustanasynodens gemensamma läro
verk i Rock Island, 111., är nu, såsom 
framgår af referatet frän 6ynodalmötet, 
fördelad pä de respektive konferenser
na. Måtto nu uckså enhvar bidraga 
med sin andel, så att denua bekymmer
samma och besvärliga skuldbörda blir 
aflyftad innan Bynoden nästa gång sam
manträder! 

Största delen af kroppsliga oordningar 
härleda sig af orent blod; och orent blod 
uppstår i följd af en overksam lefver. Bå
da delarne kan återställas medels braket 
af Dr. August König*s Hamburger Drop
pan 

Dr. Carl J. Ringnell svensk läkare 
och kirurg, kontor i Slmonson's Block, hör
net af Washington och Cedar Aves. Tim
mar: 9—11 f. m.; 2—4 och 7—S e. m. 

Dr. A Lind, svensk läkare, 813 
Washington Ave. S. (öfver Backdahls apo
tek. ) Kontorstid: 10—12 f. m. och 8—5 e. 
m. Söndagar: 9—10 f. m. — Telefon 94. 
Bostad: 239 Cedar ave. Mottagningstid: 
7—8e. m.—Telefon 1270. 

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

Vi ftro hufvudagenter för "Maltos 
Cannabis" och Owen's Elektriska Bälten 
samt tillverkare af alla i, Sverige välkända 
mediciner. A. Backdahl & Co., SIS 
Washington Ave. S., Minneapolis. 

KYRKLIGA T1LLKÅNMGIFVAHQEK 
G  U  D S T J  E N S T E R .  

ST. PAUL. I Första Sv. Ev. ÉCTh. Kyian, belSgen 
ft hörnet af Woodwn rd Ave, och John street, 
fl ras ä sön- ooh högtidsdagar liögmessojfQds-
tjenst kl. 10:30 f. m.j.et»:nt aftonbön# kl. 8 
o. m- Hvarje sördagr~hft)Ies söndagsskola : 
med svenska och enpetska bibelklassen uppe j 
t kyrkan kl. 12 m. Hvarje tlsdasrscivfill hftl-
les böno8ammanlcomn^ kl 8. Ungdomsför
eningen sammanträder kl. SlivurJeoRsdajjs-
qväll. Oudstjenst kl. 8 hvarje torsdagf-
qväll. Lt. A. JohhstoK, pastor; bostad) 441 
Mt. Ida street. 

Den Sv. Ev. Luth. Oustaf Adolf försami. 
häller gudstjenst hvarje söndag kl. W1 f.m. 
och kl. Be. m. Söndagsskola kl. 3 e, in. Pre
dikan hvarje tisdag kl. 8 p. m. och bönomö
te tisdag kl. 8. m. Kyrkan är belägen vid 
hörnet af Sims St. och Weide Ave. Försam
lingens pastor Br O. J. Carlsobt. Bostad 
776 Sims St. 

Emanuels församlingen häller godstles-
ster 1 sin nya kyiUa, hornet af Mathilda 
ave. och Hatch street, ii varje söndag Sk!, 
10:30 f.m. ooh 7:45 på qvilllen. samt hvari$ 
torsdags q vftll k). 7;45 oCudagsskola hvarié 
söndag efter gudstjänstens si ut. L. A. MO-
cansou pastor. Bostad: lCKni Mathilda ave. 

Sv. Luth. Församlingen 1 Merriam Park 
häller sina gud*tjenster i Brainard Hall. 
Prior ave. Söndagar: söndagsskola kl. 2:30 
e. m. och gudstjenst kl. 3:30e. m. Vecko-
gudstjenst: kl. 7:30 e. m A. Sundberg, pa
stor. Bostad: 2520 S. 22st. Minneapolis. 

KLAGA 
öfver d&llga tider och smä inkomster fir 
orätt, dä man pä sina lec'iga stunder kan 
skaffa sig en mycket god inkomst genom 
att arbeta som agent för Lundin & Co. Af 
deras Enbärssirup kan hvar och en sjell 
brygga det omtyckta Enbär »drick ut, den 
förnämsta Jfiskedryck och det bästa blod
renande medel som finnes. "Lundirfs 
Juniper Balsamic Cowjh Dropsf 8r den 
bästa bröstkaramell och förkylningsmedi-
cin d. v. s. "just the thing" att förtjena 
pengar p& om 7åren. Skrif derför efter 
agentvilkor och vidare underrättelser samt 
sirnd "25 cts för 4 proflaskor Cough Drops, 
}H>itofritt eller en flaska Enbärssirup. 
Adressera: Hrr. Lundin & Co., 2443-2447 
W. Kinzie st, Chicago, 111. 

EN KANSAS PEE ST. 
Pastor L. S. Coulton från Circleville, 

Ks., säger: Dr. Warner — Eder "White 
Wine of Tar Syrup" har begagnats i min 
familj och befunnits vara mera än Ni 
påstftr. — Den är en snabb kur för alla 
hals- och lungsjukdomar. 

Vår sex års gamla dotter. 
Vär lilla sexåriga dotter hade en sår 

hals, angripen af rötsår, och hostade oupp
hörligt; gaf »'White Wine of Tar Syrup" 1 
enlighet n:ed föreskrifter och hon började 
snart att tillfriskna och blifva återstäld. 
Mrs. Groves och jag hafva rekommende
rat det till andra, och vi anse det för det 
bästa läkemedel som finnes. 

PARTOR D. H. GHOVES, 
Pastor M. E. kyrkan, Clarksville, Mo. 

Till Fruithurst, Ala-, afg&r nästa 
stora exkursion från Chicago och omnejd 
den 23 juni. Ovanligt billig resa till 
alla. Se vidare aunonsen på C:te sidan. 

Cunard Liniens ångare "Luca-
nia". som afgick från New York den 6 
juni. anli nde i Queenstown i fredags kl. 
9 f. m. Passagerare 1111 Sverige väntas 
framkomma dit 3 dagar efter sistniimda 
tid. Ångaren "Campania" som afgick 
från Liverpool den 6 juni, anlände till 
New York i fredags kl. 4 e. m. 

I enlighet med till herrar A. E. John
son & Co., general agenter för passagerare 
afdelningen, ankommet telegram, afgick 
Thingvalla Liniens ångare '"Norge" 
från Christiansand den 12 juni med 390 
passagerare. Den kan väntas till New 
York omkring den 24 juni och passage
rare för St. Paul och omnejd framkomma 
3 dagar senare. 

Obs! Ändred adress. Vi fästa 
våra läsares uppmärksamhet på, att Lun
din & Co., tillverkarne af deu omtyckta 
enbiirssirupen, flyttat office och salesroom 
till no. 2448, 2445, 2417 W. Kinzie St., 
Chicago, 111., och iir detta således numera 
rätta platsen att träffa dem, vare sig per-
soniigen eller.skriftligen. 

En bjelpare för alla-
Swmson Rhcumatic Cure Co. 

167 Dearborn St. Chicago, III. 
Jag har bekommit den flaskan af medi

cinen "5 Drops" som ni skickade mig, och 
jag har funnit den vara en alldeles ut
märkt medicin och i enlighet med hvad Ni 
uppgifver. Som jag och flera andra ön
ska hafva mera af medicinen så innesluter 
jag penningar för tolf flaskor, hvilka Ni 
torde hafva godheten att skicka mig så 
snart som möjligt. Auo. Axdekson. 
Den 4 juni 1896. North Henderson, III. 

Swanson Rheumatic Cure Co. 
167 Dearborn St, Chicago, 111. 

Som Jag för en tid sedan sände efter nå
gra .flaskor af eder berömda medicin "5 
D r o p s " ,  o c h  h a r  f u n n i t  d e n  h v a d  N I  u t -
lofvar dan för, ty den har gjort både mig 
och och inin moder frisk, så haf godheten 
och sänd mijr så nifmsra flaskor som Ni 
kan för inneslutna penningar med det 
snaraste. JOHN A Deiiucn. 
Den 19 maj 1896. Alcest^r, 8. D. 

6wat\son Rheumatic Cure Co. 
1G7 Dearborn St, Chicago, III. 

Var af den godheten och sänd mig så 
snart som möjligt 6 flaskor af "5 Drops '. 
Jag får såga att den är och blifver den 
b ä s t a  m e d i c i n  j a g  n å g o n  g å n g  h a f t  i  m i t t  
hus. Vänligen 

Al.BERT IVEIS, 
Den 39 april U96. * Rockport, Mass. 

Önskas. , 
Driftiga agenter, herrar eller damer, att 

sälja en Hittsåld och väl annonserad llnie 
af tamiljniediciner, som borde finnas inom 
hvarje hushåll. Stt>r förljenst och en
samt område. Adressera: 

The Japanese Pile Cure Co.f 

S® PAUJ^Minn. 

MINNEAPOLIS 
Den Svenska Evangeliska Lutherska Au

gustana församlingen häller sina gudstjen-
ster i kyrkan pil Jlth Avenue och 7:dc gatan 
söder, alla söndagar kl. HH f. m. och H8o. m. 
Första söndagen 1 hvarje nmnad nattvards
gäng och Intagning af nya medlemmar hvar 
tredjo niänad. Söndagsskola 1:1. 3 e. m. samt 
svensk bibelklass. Hvarje torsdag predikan 
kl. %8 e. m. Dörrarne håll;is stängda under 
predikan derföre är det nödvändigt att leom-
ma l tid så att man komnior 'n. Ungdoms
föreningen möter i kyrkans basement ons
dags qvilll kl. ;^8 e. m. Hv:u-je freilag sön
dagsskolläraremöte kl. Wf e. m. Gudstjenst 
söndags och onsdags aftnar vid 2436—25 Ave. 
S. Församlingens pastor Carl J. Petri, 
träffas i sin bostad 1424—Ot.h Street S.. vid 
hörnet af l.>th Ave.ochö:de gatan, alla hvar-
dagar emellan kl. 11 f. m. — 2e. m. och 5—7e. 
m. ocli i sakristian efter hvarje gudstjenst. 

DenSrenska Evangelisk-Lutherska Beth-
lehemsförsamlingen 1 Norra Minneapolis 
håller sina guds' jenster l kyrkan vid,hörnet 
af Lyndalc och 14 ave. N. kl. 10:30 söndags f. 
m. samt kl. 7:45 e. m. Söndagsskola med bi
belklass kl. 12—1:30. Nattvir'dsgftng samt in
tagning af nya medlenamar törsta söndagen 1 
hvarje månad. Tisdagen möter ungdoms
föreningen i kyrkans kapell vän ing kl 8e.m. 
Ons. bönemöte i hemmen ki. 7;4T>e. m. Tors
dagar gudstjenst 1 kapellvnningen kL 7:45e. 
m. Gudstjenst i Camdén Piice kl. 3 söndags 
e. m. Försami. pastor J. G. Hitltkrans. 
Bostad: 1411 Dupont ave. N 

Den Svenska EvangeMsku Lutherska Ema
nuels församlingen t ö. Minneapolis håller 
sina gudstjänster hvarje söndag kl. Vjll f. 
m. ooh 9s£8 o. m. S5nd igssk"la och bibelklass 
omedelbart efter gudstjenstons slut. Predi
kan hva ]e torsdag kl.-li^e. m. Bönemöte 
i kyrkan.^ undervänlng hvarje tisdag kl. Be. 
m. Ungdomsföreningensammanträder hvar
annan or-dag kl. 8 e.- m. i kyrkans under
våning. tattvardsg&ng c 1> intagning af 
nya med.jmmar livar sjeUe söndag. Kyr
kan är belägen vid h^rno1 af Monroe str. 
och 11 av. N. E. O. A. WfctsoN, pastor. Be
st 1 a: 740 Madisou st. N. E. 

Den sv. ev. luth. St: Piiull församlingen 
firar högmessoguastjenst hvarje söndags f. 
m. kl. 10. Söndagsskola liölles från 11::0 f. m. 
till 12:30 e. m. Gudstjenst hvarje torsdags 
afton kl. 7:45. Nattvardsgång firas den 2:dre 
söndagen i livarannan månad, «lå nya med
lemmar intagas. Kyrkan ör belägen ft hör
net af 25:to gatan & Bloomiugton Ave. S. 
Församlingens pastor: E. O. Stone. Bostad: 
242-1 15th Ave. S. 

Ev. Luth. Ebenezer församlingen 1 
South Minneapolis firar högmessogudstlenst 
hVHrje söndag kl. 10:30 f.m.; söndagsskola 
med bibolklass kl. yt'A e. m.; aftonsång kl. 
7:45 e. m.; veckopredikan hvarje torsdags 
afton klockan 7:45;bönemöten hållas i husen 
på fredads qvällarne. Ungdoms för. möteri 
skollokalen livarannan tltdag kl. 7:45; och 
fiyföre. möter dess emellan livarannan tis
dag kl. 7:30 e. m. Fruntim. före. möter tred
je torsdngen i månaden kl. 2 e. m. Andra 
söndagen i livarannan månad hålles natt
vardsgång. då äfven nya medlemmar inta
gas i försam lingen. Pastor: A. Sundberg. 
Bostad: 252l> 22nd st., S. 

De'i svenska Evangelisk-Lutherska Zi-
onsförsamlingen håller sina gudstjenster 1 
kyrkan på hörnet af PlUsbury ave. och 33:e 
gatau hvarje söndag kl. 10.30 f. ni. och S e. m. 
samt torsdagsaftnar kl. 8. Söndagssko
la och bibelklass kl. 12—1:15. Nattvards
gång och intagning af nya medlemmar för
sta söudagen livarannan månad. Ungdoms
föreningen håller 9ina möten i kyrkan 
hvarje lördagsafton kl. 8. Syföreningen 
samlas här och der i husen andra torsdagen 
1 månaden kl. 2:30 e. m. Försami. pastor J. 
O. Ca vallin; bostad 3324 Plllsbury ave. 

Red River Valley-dislriktet håller möte 
å plats och tid som följer: Missionsmöte i 
Detroit den 30 juni—2 juli. P. P. He
denström, Vallqvist, Lund & Nor«!quist 
besöka detta möte. Distriktmöte l Moor-
head der. 7 juli kl. 10 f. m. Missionsmöte 
i Sanbom-pastoratet å följande tid ooh 
ställe. Hobart den 8 juli kl. 10 f. m. 
Hofva och Vasa den 9 kl. 10 f. in. Valley 
City den 10 kl. 10 f. m. Kommen alla 
bröder och uppmunlrcn kvarandra. 

Alf. Berqin, sekr. 

Red River Valley clistrijctet håller sitt 
nästa missionsmöte i Detroit pastoratet 
som följer: Tisdagen den SO juni i Lunds 
församling, Ricliwood; 1{1. 10 f. m. hög-
méssogndstjenst, kl. 1:30 e. m.diskussion: 
"Konfirmation". Onsdagen den 1 juli i 
Upsala församling; kl. 10 J. m. högmecso-
gudstjenst och nattvardsgång, kl. 2 e. m. 
diskussion: "Den Tredje Artikeln". Kl. 8 
på qvällen gudstjenst i DétroitCity. Tors
dagen den 2 juli i Svedlunds församling; 
kl. 10 f. m. högmesso!;udstjenst, kl.2 e m. 
diskussion: ''För sam I ingens kyrkliga 
uppbyggelse". Alla distriktets pastorer 
och studerande inbjudas att närvara och 
uppmanas att komma till Detroit på mån
dagen den 89 juni antingen på morgontå
get eller qvälltåget. c Pastoii Locl 

Jameson, 
Hevener & Co., 

Wholesale Seed Merchant«... 
Agents for-^—> 

Pillsbury's Best Floun 
Send for price list of seeds. 

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

KANOEISPRISER. 
ST. PAUL och MINNEAPOLIS 

Den 15 juni 
II VETE: 

No. IHabd 
M 1 Nokthekh 

RÅG: No. 2 
MAJS: Na 
KORN: No. 8 

No. 4 
HAFRE: No 8 
BÖNOR: 

HvitaNavy, pr. buskel. 
Medium, •* .. 
Bruna, " .. 

POTATIS• Pr. bushel... 
MJÖL: Patent, pr. bbl... 

S t r a i g h t ,  "  . . . .  
R&g-, " .... 

SMÖR: Creamery, pr. Ib. 
Dairy,* " 
Sämre sort " • 

OS1: Bästasort, " • 
Sämre sort, " 

ÄGG: Per dussin 
Hö: Upland, No. 1 pr. ton. 

Tlmotej, '• .. 
Majs-, mjöl " .. 
Bran, ** .. 
Shorts, " .. 
Feed, " .. 

FRÖ: Lin, pr. bus 
KREATUR: 

Oxar.slagtfetapr. 1001b. 
" medelmåttiga, " . 
"sämre sort " . 

Kor, bÄsta sort, " . 
"sämre sort, " . 

Svin, pr. 100 lb 
Får, pr. 100 lb 

FJÄDERFÄ: 
Kalkoner, (slagtade,) pr. 
Höns, (slagtade,) pr. Ib. 

ULL: Tvättad, pr. lb 
Otvättad, " 

DULUTH. 
HVETE: 

No. IHabd fl 
" 1 Nobthekn 
' • a  "  

CHICAGO. 
HVETE: 

No. 2 Vårhvete i 
LINFRÖ: 
HAFRE: 
MAJS: 
KORN: 

Na 8 
Na 4 

• 5«K 
.66 H 
.hö% 

.28 @.30 
.23@ .24 
.20(a) .25 
.17(3) .19 
.16 @.17 

1.20(3 1.S0 
1.00@ 1.10 
1.10(3 1.20 

.8 @ .10 
3.20(9 3.50 
2.70@ 3.00 
2.10@ 2.20 

.13® 

.11® 
.5@ 
.9® 
.4@ 

.14 
.12 
. 8 
.10 
.6 
.7 

. .5.00@ 7.00 
7.50(c$ 9.00 
9.75® 15.00 
0.25(a) 6.50 
6.75@" 7.25 
9.50® 11.75 

• ® .76 

8.25® 8.60 
2.25® 2.75 
1.70@ 2.00 
2.50® 8.00 
1.75(a) 2.25 
2.75® 3.05 
2.75® 4 00 

lb. .07(9) .12 
.9® .11 

.18® .14 
.7(g .10 

• 57K 
.56Ji 
.53*4 

.56}* 

.86 
• 173* 
.27 

.23® .30 
.22 

t 
Tillkännagi fves, 

att Herren 1 sitt allrisa råd 
behagat lilklankalla 

Carl Julin 1 Erik<on 
som föddos i Stockholm. Wis., den T 
juli 1S77. och alled efter ett långva
rigt lidande den 9 sistlidne maj i en 
ålder af 18 år. 10 månader och 2 dagar 
Den. mänskligt att döma, alltför ti
digt bortgångne bogråte* af moder 
ocn 7 syskon. 

Ueml. »ången (g.imla boken) 335. 
Stockholm, Wis.-, den 10 juni 1896. 

Mrs. Lkna Ekiksost. 

För slägt och vänner tlllkännaglfves. 
att llerreu 1 sitt allvisa råd genom 
en salig dCd bchiigat hemförlofvu 
min ömt Slskado make ' 

JP. John Liiidquisl, 
1 en ålder af 71 år. 4 ViiånSder och 11 da
gar. Han föddes l $$;»irkerydt  Jönkö
pings län Sverige; utvandrade till 
Amerika år bosnto si« I Sher
burne so.. Minn.; Jly ttado derlfrån tlH 
Minneapolis. lindM* d$ .senasto 7' -
siren hade han varit ̂ iu.kllg' samt. ailed 
han den 20 maj 181W. Mlairsörjos af mljr 
samt öfrige s!:ijfiln«w' i>»}» vänner. 

lian* »älsklingssång var: "Hem, hem, 
mitt kära hem."' > . i f 

Minneapolis, Minft.. <&(•? U juni 1896 
UtCC.KNA CV Lindquist. 

dr 

D« 

I Besvärligheten | 

I är nu öfverstånden! 

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

bandia med 

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

Grotte & Norbeck, 
12 First Ave., JV., 

MINNEAPOLIS, :  MINN., 

Kommissions-handlande 
med 

SMÖR, ÄGG, OST, FJRDERFÄ, 
GÖDKALFVAR, o. s. v. 

Skrif ef rer prislista. 

»l» Earl å si, 
Svenska 

Iiikbosörjare 
Oberoende af alla 

'Trusts'. Största lager. 
Billigaste priser! 

Bästa behandling!! 
1503 E. Franklin Ave. 

Telefon 664—2, 

. K. BENDEKE, 
Skandinavisk ögon och öron läkar* 

408 Nicollet Ax e, 

. A. SMITH, 
frftn Kristiania Universitet 

•iOl Wash. Ave. 8. 

RUST LAGERQUIST, 
v Manufacturer of Pusensjer, Freight 
and Hand Elevators. 

108 2iul Street North, 

I L. LUNDAHL 
»'Utsökt laser af skodon för damer, her • 
i ar och barn. Lägsta priser garanteras. 

23X Zölh Ace. N. 

V. V. V. 

Ändringen af vår nya lokal är nu afslutad 

och allting företer en mycket inbjudande anblick. För dem som 

vilja hedra osa med sina besök erbjuda vi särskilda godtköp in

om hvarje olika afdelning. Våra skyltfönster visa några ensta

ka exempel på hvad vi utlofva, och vi äro förvissade om, det 

hvarje besökande skall blifva öfverraskad af våra ytterst låga 

priser, vårt rikhaltiga urval och våra utmärkt goda varor. 

3 
3 
3 

3 
3 

s= För 

Var)ey's Vigor of Vitality. 
Den bils t a blodrenande medicin; 
$1.-5 por flaska. 

Varley's Liniment. 
Den b'isra sniäristillaren: 
50c och $1 per flaska. 

Varley's Lung Tablets. 
Ga i-an teras bota alla lungsjukdomar; 
50e per flacka. 

Varley's Laxative Tablets. 
UtmiirKta för kronisk förstoppning; 
lEc per flacka. Agenter önskas. 

VARLEY CHEmCAL BO., 4jflf-IK. Chicago, 

Hår år ett anbud: 
erbjnda vi eder kostymer, för hvilka andra 
begära 818 till $20. Detta läter otroligt, 
men är icke desto mindre en fullkomlig 
sanning. En hvar kan lätteligen sjelf 
öfvertyga sig härom. 

Vanligt pris $15, $18, $20. 

£ För 
$13. 

SO 
kan ni söka ut den finaste kostym som ni 
hittills sett — importerade Prins Albert 
kostymer, —Clay Worsted, importerade 
G:anit, fransk Worsted, Filchburgs ele
ganta ''Cutaway" s&lJ skåps kostymer, gpe* 
clelt infCrskrifna. Ert val efter $13.öO. 

Värda $20, $22 och $25. 

B För 
$s. 

kan ni utvälja en kostym af vära smakfulla, 
svarta kostymer, öfver 200, i Cheviot, Oxford, 
Cassemere, engelsk Tweed eller i andra mo
derna tyger. af vår egen till^rkning och som 
blifvit gjorda att säljas efter $8, 69 och 810. 
För att visa Eder skilnaden emellan fabrikaa-
tens pris och mellanhandlandens, lemnas de 
till $5.00. 

1 Af Benkläder kunna vi visa eder 2.000 par af 
säsongens smakfullaste mön
ster till följaude låga priser: 

Helylle Hairline, Casacmere och Cheviot, billiga 
efter $3.50, specielt pris 

Helylle Worsted, svarta och randiga, i olika mönster 
och kulörer, billiga efter $5, specielt pris 

De finaste byxor som ni kan finna någonstädes efter 
$8, iemua vi till 

$2.00. 
S3.00. 
S5.00. 

Dessa priser säga mycket, men längt ifrän allt De upplysa er icke 
o m  h v i l k e n  o m s o r s  v i  i a k t t a g a  v i d  u p p k ö p  a f  v a r o r n a  —  i c k e  o m  h u r u  d e  
äro tillverkade %Iler huru de för öfrigt se uL Ni miste personligen öfver
tyga er derom. Besök oss derför, och vi skola uppbjuda allt för att vinna 
edert förtroende. 

| L. G. Hoffmann & Co. | 
£ Ryan Block, hörnet af 7:de & Robert, 3 
g  S T .  P A U L .  M I N N .  g  

fimimmmmmmimimmmimmimji 
D E A D  S U R E  

X * * 

Krusbär, 6 q vart för 
2b cents. 

Stora Georgia Vattenmeloner 
35 cents. 

Smultron, S qvart för 
25 cents. 

Minnefota Smultron pr qvart 
12£ conts. 

Fina Aprikoser, pr korg 
35 cents, 

Hallon S qvart för 
25 cents. 

Ny potatis, pr % bushel 
20 cents. 

Nya Ärtor pr % bushel 
15 cents. 

Södertelje Kringlor pr lb 
18 cents. 

Nyrökad Skinka pr lb 
9 cents. 

Armonr» Star Skinka pr lb 
14 cents. 

Fint Japanskt The pr lb r 
22 cents. 

60 st Laundry Tvftl för 
$i.oo. • 

Svenskt delikatess spis-bröd, pr paket 
20 cents. 

Lybecker Bismarck Sill, pr stor burk 
50 cents. 

Östersjö Delikatess Sill, pr stor burk 
50 cents. 

Delikatess Anjovis, pr kagge 
50 a 75 cents. 

Holländsk Fttsill, pr kagge 
75 cents. 

Lysekil Anjovis, pr lb 
10 cents. 

Medwurst, pr lb 
12£ cents. 

Impi. Hamburger Medwurst, pr lb 
50 cents. 

Schoch'sxxxx Patent Mjöl, 98 lb. säck 
$1.75. 

(Jemförllgt med bästa mjöl I handeln) 
Godt Java och Mocka Kaffe, pr lb 

29 cents. 
S5 st. White Seal Tväl för 

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

90 cents. 
5lb kruka utmärkt Dairy Smör för 

75 cents. 

Eiula verkligt tillförlitliga medlet mot 
vägglöss; 25c pr tiaska; 5 iiaskor sända vi 
lör §1.00. 

DEAD SURE COACHVOCH POWDER 
—mot kackerlockor, loppor, löss o. s. v.— 
Sändes porlofritt för 00c per ask. 

Om eder groceryhandlande eller apote
kare ej har ofvanstående ord ra direkt från 

Dead Sure Clmical Compiiy. 
Box 152 B. Minneapolis. Minn. 

MANLIG KRAFT 
säkert och fort återatftld 

MAGNETIC NERVINE MrVÄ**? 
art återställa helsun från allmäu svaghet 
och nervavnffhet fOrorsakad g«nom sjuklig-
bet och öfveritnstränffQinu. Styrka cc'0( 
frUkhot tillföre* sys'eruets nllu olika 
lar. Tusentals lntvg fifver dess poda egen*. 
•k;ipor. Ilvarjc asic rilcker on mftnarts tid. 
Bändes nortofritt mot jl; 6 askar lör ?5 jem-, 
tc skrlftlip parantl att fiterlemnapannln-» 
rar ne. om det förfelar att bota. Olrkul&t 
fritt. Adressera 

John Bodin & Co.» 
Oor. Tth & Pine st.. St. Paul. Mivh. 

T 
IEE 
2 U  å t  a l l  

(W Beställningar från landsor
ten utiöias med all noggran-
het. 

T H E  

GROCERY CO.. 

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

Väggohyra. 
Mar Vägglöss, Merlac^or o. a. "Bugs" 
på 10 sekunder; förstör Sgscn och 
gör huset helt och liflllet fritt fråa 
dessa besvftrliga smftkryp, hemmets 
vftrsta plåtra och husmedrena fflrtvif-
lan. MINNEAPOLIS CHEMICAL 
CO. har efter träget arbete och mån
ga experimenter slutligen i "thh killes" funnit det rRtta utrotnings-
medlet för all slatjs ohyra i hemmen. * THE kilt,v.r" hnr anvAnts af tusen-
den och stått profvet. FOfSÖK 611 fläSKä! 
Pris 25c.r Hoteli "size" SI. 

t3F~0riIers från landsorten mottagas 

k. BACKDAHL & CO., Sole Agents, 
313 Wash. AT8. s„ 283 Cedar Are., Minneapolis, Him. 

I 
Xj 
TJ 
!£S 

Utbetaldt till arf'agara 
öfver 

Reservfond 
otver 

$5Q,Q3Q.— 

The Miaaesoia Scaidiaaviaii Relief 
Ajsociata of Redwing, Mil. 

erbjuder en säker och billig LilTörsåkring; 
till alimanhetcn, och har under sin nära 
aderton i\riga verksamhet ärligt och red
bart fullgjort alla sina förbindelser. 

Derföre ar det till hvars och enslntresae 
att uöra sig underrättad om denna för
ening och lng& som medlem uti densam
ma. 

Vidare underrättclso lemnas af 

A. G. Rosing, 
(Sekreterare) 

Redwing. Minn.; 

John A. Anderson» 
(General A^ent) 

åjiUhjiel^ Minn. 

v * Vi * ** ' " 


