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M I N N E A P O L I S .  

Sångföreningen Unga Svea kom
mer att hafva on storartad pionio på 
Ryd marks ö den 26 dennes. 

, Tillök. Dan i dagarne utkomna 
nytt "cily dlreotory" innehåller 93,735 
namn eller 1,183 ilere än förlidot &r. 

Sommarskolan vid statsuniversl-
tetefr, som är särskildt afeedd att gifva 
undervisning ät statens skollärare, ta
ger sin början den 27 juli. 

W. W. Tatro, som i mänga år varit 
Ägent för "The Humane Society", bur 
resignerat. Orörmåga att utfå sin lön 
samt stridigheter inom föreningen an-
gifvas som orsak hjirtill. 

Konkurs. Klädeshandlaren P. P. 
Svenson af "Big Boston store" har sla-
"slagit vantarne i bordel",som det he
ter. Tillgängarne uppgå till $20,000. 
Skuldsumman uppgéa oj. H. O. Pe
terson är utsedd till utredniugsman. 

Ordflöde. Ett massmöte hölls i 
söndags eftermiddag ute i det fria vid 
Plymouth och Morgan avenues, då det 
ena talet atiösto det andra under hela 
fem timmars tid. Den beryktade tnrs 
Lease frän Kansas, dr. Ames m. 0. 
uppträdde som talare. 

Vann priset Tillie Anderson, den 
käcka svenskan från Chicago, tog för
sta priset vid don bicykle kappäkning, 
som hölls föriiden vecka. På tolf tim
mar åkte hon något öfver 230 mil. En 
annan svenska, Ida Peterson, utmärkte 
sig ock genom sin snabba åkning. 

Lu rad. C. M. Deson, en farmare 
Iräu Aitkin, Minn., blef i fredags ft-ån-
röfvad §20 i södra Minneapolis Dat är 
den gamla historien: nya bekant ska-
per, beseeude af staden, vad, framdra
gande af pengar, så försvinnande af 
"vunnet-" och pengar och till sist kla
gan inför polis. 

Gjorde pengar. Laornard A. Par-
tello och hans hustru Celia arrestera
des i huset na 1024 Washington ave. 
söder i lördags just dä do som blist 
voro sysselsatta med att tillverka fal
ska silfver dollars. De tillhöra antag
ligen ett falskmyntareband som bedrif-
vit 6itt yrke både här oöh i St. Paul. 

Svenska cv.lutli. församlingens 
qvinnoförening gifver en aftonun
derhållning i kyrkan ä hörnet af. 13 
ave. och Mouroe st. N. E. torsdagen 
den 23 dennes. Ice cream ooh cake 
esrveras och ett intressant program 
utföres. Intrfidesafgiften är endast 15 
cents. Alla öro hjärtligt välkomna 
att med oss tillbringa en angenäm af
ton. 

Silfvermän hålla möte. Ett stort 
antal förkämpar för cten omtvistade 
hvita "motaHen- kommo i torsdags till 
samman» i staden. Pä qvälleu hölls 
ett massmöte i expositionsbyggnaden, 
och beräknar man att omkring 7,000 
personer vore tillstädes för att lyssna 
till aftonens talare, hvilka voro John 
Lind, Chas. A. Towns och Frank M. 
Nye. 

Tål ingen olydnad. Då sheriff 
' Bqlrabarg utfärdar orders till sina un--

derlydunde 'menar han ock: "härefter 
rätten och packen eder". Deputy sher-
iS Frank Wode visste icke detta, och 
som en följd deraf har har han nu tid 
att öfvertänka hur det tillgick, då han 
fick tjenstiedigh.et häromsistens. Sher
iff Holmberg, beordrade Wode att tjenst-
göra vid fängelset under kapt. Sand
bergs bortovaro, men .han ansåg det 
under sin värdighet att lyda. Platsen 
var för simpel och derför vägrade han 
att gå. Det dröjde ej länge innan den 
förnäme herrn bief tillsänd sina af-
akedspapper. 2 

Borgligt fall af vansinne. Fred 
Washburn, en nittonårig yngling som 
"bodde hos sina föräldrar vid 2641 Piils-
bury avenue, blef i onsdags våldsamt 
vansinnig och började med en hamma
rs sönderslå husgerådssaker samt ho
tad* att döda hvar och en som vågade 
Ingripa. Slutligen kom polisman Got-
ohell tillstädes och tog vård om yng
lingen. Men han hade en hård strid 
innan han . kunde öfvermanna den 
olycklige och var nära att blifva träf
fad i hufvudet af hans hammare. Uuge 
Worhborn har förut varit under vård i 
hospitalet i St. Peter, hvarifrån han 
utskrefs för några månader sedan. Två 
^eckor sedan utbröt han 1 raseri mot 
gin moder och försvann kort derpå från 
hemmet. Han återkom föriiden v«cka 
och började strax sin vilda lek. 

Blott ett steg mellan lifvet och 
döden- Återigen har en olycka in
träffat som försänkt tvenne hem i en 
öfvsrvåldigande sorg. Återigen har 
sjön kräft trenne offer frän dem som 
lemnat stadens rök ooh värma för att 
vid sjönB svala stränder tillbringa en 
angenäm sommar. Do omkomne ftro 
tvenne döttrar till familjen T. B, 
Milis, n:r 1726 Irving avenue löder, 
Florence, sjutton år gammal och Bir
die, fjorton år, samt Helen Chen3^, 
tretton är gammal och dotter till Wtn. 
Geney, n:r 1776 Fremont avenue söder. 
Olyckan inträffade vid Minnetonkasjön 
nära det ställe, der den förolyckade 
Angslupen Minnie Cook för tolf år se
dan sjönk med ex-borginästara Hand 
och hans sällskap. Do tvenris yngsta 
flickorna hade gått ut för att bada, men 
råkade ungefär tjugo fot från stranden 
&lla i en djup kanal, som gräfts för 
ångbåtstrafikens underlättande. .Lucy 
com satt på stranden skyndade ut för 
Att rädda dem, men sjönk äfven hon. 
Fadern och tvenne syskon till barnen 
ankom mo frän staden för att tillbringa 
uatten med dem, just då deras döda 
kroppar uppburos på- stranden. Man 
kan något länka sig iivilkou sorg för
äldrar och pyäkon måste känt, då deras 
Älsklingar, som de i hoppot g lad t alg-
Ät att snart få möta, upphettades dö
da utur det grymma vattondjupet. 

Andrew Ltmdqaist har förkla
rats vansinnig och afförts till hospita
let i St. Peter. 

En förträff lig" medicin 

SL 
Soandia Bank återvalde vid sitt 

årsmöte den 14 dennes de gauila em-
betsmännen oemligen: R. Sunde pre
sident; R. B. Anderson vice president; 
H. G. Kjolleavig asst. kassör. 

Förluster genom eldsv&da. En
ligt sekreterare Snydcrs vid brandkä 
ren nyiigen offentliggjorda rapport, 
belöpte sig förlusterna genom eldsvå
dor i staden under årets första sex må
nader till $769,652. 

Dödad genom att blifva påkörd af 
en Interurban vagn blef i lördags q villi 
den 65:årige Charles Nelson, boende 
vid 215 Twentieth ave. söder. Olyc
kan skedd* vid vestra ändan af Wash
ington avenue bron och man är oviss 
om hvetn som bär ansvaret. Senare 
underrättelser upplysa om, att mannen 
var Charles Tengwall, som bott i huset 
no. 1.19 Twentieth ave. < söder. T. var 
vida känd i staden, särskildt för sin 
stora språkkunskap. Han talade 8 el
ler 9 språk. Han efterlemnar hustru 
och en dotter, miss MillicentTengWill, 
som studerar vid statsuniversitetst. 

Bestulen på—sina skor. En gam
mal man vid namn William Pover kom 
en dag föriiden vecka till staden från 
Hinckley, Minn., ooh köpte bland an
nat ett par fina nya skor. Som de 
gamle voro väl utslitna qvarlemnades 
de i butiken, der handeln uppgjorts. 
Da nya skorna började snart kännas allt 
för tränga. Pover satte sig derför på 
bron vkl Bridge Square och drog. dem 
af fötterna. Tvenne beskedliga perso
ner ankommo och iofvade "sträcka ut" 
skorna, så ett de derefter Bkulle bli 
bcqväma att bruka Den godtrogne 
mannen gaf dem skorna, och genast 
började vännerna att "sträcka ut1 

sprungo sin vag med de dyrbare per-
6edlarne och kommo aldrig tillbaka 
Birfotad måste nu Pover gå till polis
stationen, dor han omtalade huru det 
gått till för honom att komma "pä bar 
backe". 

Dödsfall. John Anderson, en af 
stadens äldste settlare dog i fredags i 
sitt hem, nrl029 Fifth street söder. D.i 
Auderson för 42 år sedan kom till sta 
den funnos endast 40 hus på vestsidan. 
Han var vid sin död 68 år gammal samt 
medlem af Westminster presbyterian-
kyrkan. — Ex-auditor Francis S. Mc 
Donald dog i lördags i sitt hem, nr 1212 
Eighth street söder, från följderna af 
solstyng som drabbade honom en vecka 
förut — R. N. Thompson, som tjenat 
tvenne terminer såfom sheriff i Henno-
pin county, och söm bott i staden i 40 
är, dog af hjertslag tidigt i lördags 
morgon i sitt hem Fairview vid Lake 
Minnetonka. — Rev. D. E. Wells,un
der femton år paätor för Franklin pres-
byteriankyrkan, dog efter ett långva
rigt halslidande i lördags i sitt hem 
här i staden. — Casper Con tie ny, som 
uppnätt den höga åldern af SO år, dog i 
tisdags f. V. Coatieny var en af sta
dens gamle Bettlare. '' 

Svensk tandläkare. Vi taga ett 
nöje uti att till alla våra läsare rekom
mendera vär nya tandläkare dr. Frank 
E. Moody, som nyligen öppnat kontor i 
rum 28—28 Syndicate Block å Nicollet 
ave. Dr. Moody, som under några år 
studerade rid Gustavus Adolphus Cjli 
ege och derefter besökte statsuniversi
tetets medicinskola, från hvilken han 
i våras grad uerade, har nyligen under
gått examen inför statens tandläkare-
"board", hvar vid han erhöll det högsta 
betyget i praktisk kunskap och det 
näst högsta i teoretisk kunskap,och 4et-
ta i en klass, bestående af mänga med
lemmar. Minneapolis har förut ingen 
svensk tandläkare, och vi &ro förvissa
de om, att stadens svenskar såväl som 
andra komma att så allmänt anlita dr. 
Moody,då deras tänder behöfva tillsyn, 
att han blifver upptages frän morgon 
till qväll. Hans priser äro moderata 
och arbetet utföre» skickligt. Vi för
utspå dr. Moody mycken framgång i 
hans arbete. 

Moonlight Lawn Sooiabl». Sv. 
Luth. Bethlehemsförsamlingens TJng>-
domsförening har besl-utit att hålla en 
s. k. "lawn sociable" i det gröna mel
lan 14 och 15 samt mellan Dupont och 
Emerson ave*. N. fredagsqvällea den 
24 dennes. Ett nfttt program är arran
ge rad t. Bland talare kommer dr. A, 
Lind att uppträda. Statssekreterare 
Albert Berg kommer att vid till
fället sjunga ett par af sina stor
slagna solos. "los cream" och "cake" 
serveras dessutom och detta allt 
för den ringa summan af 15 cents. 
"Sweet drinks" tillhandahållas för alla 
som önska läska sig dermed. Nettoin
komsten delas lika mellan församlin
gen och ungdomeföreningen; det är 
derför att hoppas alt alla blifva mad 
för att uppmuntra företaget. Alla in
bjudas pä det vänligaste. 

J. O. Hultkrans. 

i 
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L 
möt biiiösa ocli nervösa oorduiutfur såsomvudtn ucii smärtor 1 ntajpBfl. Imfrudvitrk. yrs^l, 
fettm i, och uppsvlUlnlrig efte-' intagen föda. svindel oc!» trösrji .•t.'kiilla frost-brytni ntf'ir. 
upphetsning. förlorad mutluÄ. kot-t andhämtning", förstoppning. fUwafjUias'. so mtlöshet. 
uppsUaluiudo diö-nnmr. ocli alla nervösa ocli bHvando förnimnio!s n o. v. v. dtfless i svmp-
toruor äroon följd af förstoppning, soni de vanligen Ditt fq$sra.<iostn tHxll /»mna lin
dring ef ter 20 minuter. Detta ii i- i ngoii dikt. Hvarje sjukling iir uppnktlgt ombedd att för
söka en askaf deawi piller ocli de skola vl-a sijr vara r-

EN FÖRTRÄFFLIG MBDICINT. 
Plllnr- 1nt:ipna cnlifft föreskrift, f-kola snabbt Återställa qvlnnor till 

fullkomlig ho Isa. DÖ aflSgana säkert svflriglieter ocli oreg-elmcs-iiffSiaibrjji- systoinot. Möten 

Dålig mage, Svag: matsmältning:, Sjuklig lefver 
utöfva de en förtrollando inverka:: —nft-rra doser skola utföra un^liTvt t k pk lifsorganen. 
styrkande ni indomcn. fttei-'siiillaiule d-n I ;i:RO f<">rloride :insi«-tfii»-:r"•>. förando «n 
ffod a por, K. och iinov^cka ilLO.MSTUANDE I1ELSA AF A LLA pyblsK A DELAlt HOS 
SlENSKLlGMETt" N. D'fsa ftro fa!it*. som Intygats af tu-tende p ysonci af olika stflnd, 
och en af do biista jjarantier fiir de nervösa < cli oförmöjrna Sr. alt KTOrnAas HILLKRHAF-
TA fjTÖKHE OMSÄTTNING ÄN NÅOON ANNAN PATKNTMKUICIN I VKltLDK*.: 

HAR INGEN JEMI IKE Ofi'er G,OOO.OOO ankar 'jun om året. 
25c. pä apoteken, eller sandas genom U. S. Asrenter. B. F. Al?&i- & Co.. 365 Canal st.. 

New York. franlco. vid Insändandet af priset. Bok fritt pft t>C5rilrdrn< 

KYRKLIGA NYHETE K. 
Hr G. Bodin, Minnesota-konferen

sens kassör, adresseras: 213 & 7ih st. 
St. Paul, Minn. 

Pa9tor G. O. Schoberg, iir enhäl
ligt kallad till d«t nyar pastoratets i 
Superior lärare. 

Skall inträda i ststsksrkan- Pa
stor J. S. Bröden i Swaburgh, Nebr., 
har beviljats inträde i svenska stats
kyrkan och kommer förmodligen att 
snart afresa till sitt nya verksamhets
f ä l t .  —  B P .  

Inom Lake Superior distriktet 
verka under sommaren följande stude
rande: i Duiuth: K. E. Lind, F. O. Lin
der, A. F. Lundholm; i Cicquet: P. R. 
Meilc; i Two Harbors: A- F. Wicklund 
(Rock Island); i Virginia: A. J. Kall
berg; i Superior: J. E. Shipp; i Ash
land: R. Martinson. 

TäS!1=a "B-" 

Fritt till alla lidande qvintior 
Till alla qvinnor, som besväras af uu-

derlilslidande, »äuder jag medicin f ritt lör 
10 dagars behandling af en enkel huskur, 
som kan genomgäs utau anlitande af läka
re. Medicinen är billig och tillförlitlig för 
alla olika slag af lifmoderslldande. Den 
har botat mig. 

Skrif för erliållando af rfld och upplysning1. 
Mrs. MARIE PETEHSOK, 

Box 6, Not ro Damo, lud. 

Dr. Carl J. Bingnell svensk läkare 
och kirurg, kontor i Simon son's Block, hör
net af Washington och Cedar Aves. Tim
mar: 9—11 f. m.; 3—4 och 7—3 e. m. 

Dr. A- Lind, svensk läkare, S13 
Washington Ave. S. (öfv«rJBackdahls apo
tek.) Kontorstid: 10—12 f. m. c.ch 3—5 o. 
m. Söndagar: 9—10 t m. — Telefon 9-i. 
Bostad: 239 Cedar ave. Mottagningstid: 
7—8e. w.—Telefon 1270. 

Dr. F. £L Moody, svensk tandläka
re, 525 Nicollet ave , rum 28—29 (Syndi
cate Block). Kontorstimmar: 9 till 12 f.ni. 
och 1:30 till 5 e. m. Bästa arbete och 
lägsta priser utlofvas. 

G. A Petri, svensk advokat, kontor: 
285 Temple Court, hörnet af Washington 
•ch Hennepin Av*., Minneapolis, Mina. 

Vi &ro hufvudagenter för "Maltos 
Cannabis" och Owen's Elektriska Bälten 
samt tillverkare af alla i Sverige välkända 
mediciner. A. BACKDAHI. & Co., SIS 
Washington Ave. 8., Minneapolis. 

Till mnsikvänner! Insänd edra 
beställningar pä alla sorters musikinstru
ment, strängar, böcker o. s. v. till 6. B. 
Holn\ 1230 Wash. Ave. S., Minneapolis. 
Agenter önskas. 

KYRKLIGA TILLKÅIiNAGlFVANDEIi 

C U D  S T J  E  N  S  T  E  R  .  
ST. PAUL. 

I FÄR8TA. Sv. Ev. LCTII. KVHAN, bolögén 
ä hörnet af Woodward Ave och John street, 
fi laså sön- och högtidsdagar högmessojruds- i 
tjt.-ii.si kl. 10: W t. m- sa:iit aftonsång- kl. 9 ; 
c. m- .Hvarjo eör (lag Tifilles söudag-sskola 
n>ed svenska, uchcnjfelska bibclklasson upp* 
I kyrkan kl. 12 m. Hvarjo tlsdag-sqväll hfi.1-
les' bönesurnrcankomst kl 8. Unedomrtför- i 
enl ngen ^nmuiaiitrUder It 1. 8 hvarje onsdasr»-
qvilli. Gudstjer-st kl. ti livarje torsdags-
qvall. L. A. .TOUBSTOK, pastor; bostad: <41 
Mt. Ida et re o t, j 

Den Sv. Ev. IjUth. Oa«taf Adolf församl. 
hällor ffadstjenst livarje soiulug kl. lAU t.vn. 1 
och kl. 8o. m. Sändayssk^ihi k!. 3 c. tn. Pr«-
dikan hvarje tisdsig- kl. P c-, m. ocb bönemö- | 
to tisdag kl. 8. ni. Kyrlain är belägen vid > 
hörnet af SlmsSt. oelj wcide Ave. Försim-
II iigons pastor är O. J. CAULSOJT Bostad 
776 SI ms St.. 

Emanuels försatnllngren hällor g-udstjen-
ster 1 sin nya kyrKa, hiirnet af Mathilda 
ave. ooh Hatch street, hvarje söndag1 Skl. 
10:30 f. m. ocli 7:45 på qviilien. e;-»uit liVarte 
torsdags qväll k i. 7:45 SöudagsEkolivhvaxl» 
söndag efter gruU.-its • m. i,, n. tij-
canson pastor. Bostad: Mathilda ave. 

Sv. LiUtli. För?amlinjTL'n i Merriam Park 
håller sina irndstjenster i Ijratmird Hall, 
Prior ave. Söndasrar: sBridaa-sskola kl. 
e. m. och giidstjeinfc kl :;:30c. m. Vecko-
pudstjenst: kl. 7:30 o. m A Sundberg, pa
stor. Bostad: 2529 S. 22st .Minneapolis. 

l-IBästa ! 

wericlsn. 

* 

FÖR 31ÄN OCH QVINNOR. 

FÖRSTA MS SISTA 
TILLFÄLLE 

DR. HORNE'S 

$20.00 Elektriska 
K1IATTI 

6.66. 

BD ©EPTAST-JB IT&IZ BÄTTRING.* 

För endast 

Bis ta i! 
OFTTA ANBUD GALLER ENDAST FOR 60 DAGAR. b™S. 

HSEffS 
FÖRBÄITRAöE 

S. H. Eckman, svensk advokat» 680 
Pailadio Bld'g., Dulutb, lliun. 

I enlighet medtlll herrar A. E. John
son & Co., general agenter för passagerare 
afdelningen, ankommet telegram, afgick 
Thingvalla Liniens åu^are "Hekla" 
frän Christiansand den 17 juli mad 363 
paseagarate. Den kan väntas till New 
York onikriujr den 34 juli och passage
rare fox St. Paul oeh omnejd iramkouxma 
Sdagar aeuara. 

"Efter att hafva auviindt flera olika 
medel utan öpskväidt resultat blef jag 
fullkomligt Rterstnid med«ls St. Jakob3 
Oljan fiån nouialgi och ausigtsvärk, 
hvar af jag besvärades omkring 2 måna
ders tid."—W. R. Peck, Oerblin, Kana. 

SREFLÅDA. 

Ptxn umeran t, Grant co., Min n. • 'Sh od-
dy" iir ingenting annat lin fOrarbotaua 
ylUtrasor, som vid väf verier na blan
das i ullon för att sålunda åstadkomma 
billiga tysrei*. Att, såsom Ni angifver, 
18,000,000 pund "Shoddy" eller upp-
kardado lutn"por årligen tmportoras, 
visar, att ullpvoduktionen betydligt 
kan utvidgas, blott denna nåringsgren 
erhåller nödigt tullskydd. 

Har Äftn st6rsta jJisningsstyrka.—F6r. Stat Regoringfs Senaste Rappwt, 

Baking 

" r 
FULLKOMLIGT REP8T— 

Cunard Liniens ångare ^'Etru-
ria", som afgick fr&u New York den 11 
juli, anli nde i Queenstown i fredags kl. 
4 f. m. Passagerare till Sverige väntas 
framkomma dit S dagar efter sistnäiada 
tid. Ångaren "Umbria" som afglck 
frfia Lriverpool dan 11 juli, anlände till 
New Ym'k i Xredags kl 0 a. in. 

MINNEAPOLIS 
Den Svenska Evangelisk .i Lutherska An-

(rr.stana rirsamlin^cn hftli"r sina pudstjon-
ster i kyrkan pi\ Uth Avcimy och 7:de pat an 
söder, alla söndajrar kl. l,;11 f. m. ooh V;8 e. m. 
F<ii-sta siinrtaircii i h%-arje :;,iitiad natt.vards-
g-Antr och intajrninir a' oy ; medlemmar hvar 
iredje rafinad. Siindag-ssk .ln kl. ii e. ni. ̂ arat 
svensk bibelklass. lTvar.ii- torsdag- nredikar. 
kl. 1i8 c. m. Diirrarntf fitiinpda under 
predikan derföre är det isiiii vändigt, att kom
ma i tid s& att man korrtin^r 'n. Ungdoms
föreningen möter I kyrka as basement ons
dags q vall kl. '-.8 o. m. H ' irje fredag _sön-
dacsskolläraremöte kl. (3-udstjenst 
fiör.dajrs och onsdag-s aft-fiur vid 34<JG—25 Ave. 
S. Församlingens pastor OAJIL .T. PETRI. 
träffas i sin ncstad lGi !.'t!i Street S.. vid 
hörnet af lSt-h Ave.ocli9^o ?atan, alla hvar-
dag-ar cmcllaa kl. 11 f. m. — 2 e. m. och 5—7 e. 
m. och i sakristian efter .hvarje gudstjonst. 

Dr r. Sven ska Evangelisk-Lutherska Bet^-
lehemsförsamlingen'-'1 ?* jrra Mi'incaoolls 
håller sina puds jenster I kyrkan vid hörnet 
af LyndaVe och 14 ave. If. kl. 10:30 .söndags f. 
m. samt kl. 7:4.">e. m. Sönlaffsskola med bi-
belkiasskl. 12—1:30. Xattv^rdspAng snmtin-
tagnlngaf nva medlemmar första söndagen 1 
tavarie mö nåd. Tisdagen möter tinpdoma-
föreningen i kyrkans kapi-Uvftningkl Ro.m. 
Ons. bönemöte i hemmen k 1. 7;4ö c. m. Tors
dagar pudstjenst l kapell v ininpen kl. 7:45e. 
m. Gudstjenst i Camden 1'iaoe kl. 3 söndags 
e. m. Församl. pastor -T G. HULTKRANS. 
Bostad: 1411 Dupont ave- >'• 

Den Svenska 'EvangeStek '• Lnfh?rska Ema
nuels "fnrsamlinpren 1 O. Minneapolis håller 
Bina (Tudstjenster hvarje söudafr kl- Vill f-
m. och K8 e. m. Söndagsskola och bibelklass 
omedelbart efter gudst.ieöstens slut. Predi
kan hvarje torsdujr 1-m. Hönemöte 
i kyrkans undervålun>,'• hvarje tisdag- kl. 8e. 
m. Ungdomsföreningensa.mmanti-äder hvar-
acnanonsdaK kl. 8 o. m. i kyrkans under-
vftninjr. Nattvardsg&np och intaeninp- af 
nya medlemmar hvar sjetto söndag. Kyr
kan är belägen vid hornet af Monroe str. 
och 13 ave N. E. O. A. N KliSOS, pastor. Bc-
stta: 740 Madison st. N. E. 

Den sv. ©v. luth. St Pauli församlingen' 
firar högmcssoguastjeiist hvarje söndags f. 
tn. kl. 10. Söndagsskola hälles frfln 11:.'.0 f. m. 
till 12:30 c. m. Gudstjenst hvarje torsdags 
afton kl. 7:45. Nattvardsgång firas den 2:dre 
söndagen 1 hvarannan månad, dft nya med
lemmar Intagas. Kyrkan ur belägen å hör
net af 25:te gatan & iUoomington Ave. S. 
Församlingens pastor: E. O. Stona. Bostad: 
242-1 15th Ave. S. 

S f. Ev. Luth. Ebenezer församlingen 1 
South Minneapolis firar högmessogudstlenst 
hvarje söndag kl. 10:30 f. m.; töudagsskola 
med bibelklass kl. H3 e. m.; aftonsång kl. 
7:45 e. m.; veckopredikan hvarje torsdags 
afton klockan 7:45;böueni3ten hållas i husen 
p& fredadsqv&llarne. Ungdoms för. möteri 
skollokalen hvarannan titdag kl. 7:45; och 
iyföre. möter dess emolUn hvarannan tis
dag kl. 7:30e. m. Fru ti t. im. före. möter tred
je toi*sdagen i månaden kl. 2 e. m. Andra 
söndagen i hvarannan månad hålles natt
vardsgång, då äfven nya medlemmar inta
gas i församlingen. Pastor: A.Sundberg. 
Bostad: 2529 22nd st., S. 

De'» svenska Evangoiisk-Uutberska Zt-
onsförsamlingen håller sina gndstjenster i 
kyrkan på hornet af PlUsbury ave. och 33:e 

.gatan hvarje söndag kl. 10.30 f. m. och 8 e. m. 
samt torsdagsaftnnr kl. 8. Söndagssko
la och bibelklass kl. 12—1:16. Nattvarda
gång och Intagning af nya medlemmar för
sta söndagen hvarannan månad. Ungdoms
föreningen håller sit a möten i kyrkan 
hvarle lördagsafton kl. 8. Syföreningen 
samlas här och der i husen andra torsdagen 
l månaden kl. 2:30e. m. Försam!, pastor J. 
O. Ca vallin; bostad 33?1 Plllsbury ave. 

E F T E R F R Å G A N .  

Om någon af dem, som läser dessa ra
der skulle kitaaa till vistelseorten på Gu
staf A. Yidmarlc, eller som han äfven kal
lat sig, Alfred -Gustafson, vore underteck
nad mjrckct lacksnm att erhfUia hans 
adress. Vidmark lemnada denna plats d. 
13 sistl. maj förglömmande i hastigheten 
att redovisa för ett par hästar som han 
sålde och livilka tillhörie mig. Vidmark 
är en medelålders man, af vanlig längd, 
väger omkring 190 lbs., har ett djupt urr 
i ansigtet och krokiga liagiai- på venstra 
haudsa. havs A. Janson, 

Bancroft, Idaho. 

Red River Valiejr-dl&Hktel h&Uer mia-
sionsmöten ä följande tider och ställen: 
Fertile den 22 juli. Union Lake den 23 
och Twin Valley den 24 juli. Derefter 
böljar mötet 1 Warren den 87 och fortsat
tes l Viking kl. 10 f .ni. den 88, Vega 
den 29 kl. 10 f. m, Éiim och Nyskoga 
den 30 kl. 10 och Betliosda den 31 kl. 10 f. 
m. Bröderna ombedjas,och uppmanas all
varlige» att punktligt infinna sig, sig 
sjelfva till gagn oah andTa till mycken 
glädje. Kommen alla!, SEJCR. 

Om Nels illortenson, eller n&gou som 
känner hans nuvarande vistelseort, skulle 
få se dessa rader torde hans adress ben&get 
Insändas till hans fader P. Mortensou, 
1135 Francis st , St Paul, -Minn. Morten-
son, som iir bördig från Skåne i Sverige, 
har senare tiden vistats 1 Dead wood, 
Englewood och Lead City, 9. Dakota, pft 
slstnämda 
hospital. 

plats lå£ lian sjuk på ett 

V 1 G D B . 

Af pastor O. Joh. Edman 1 ST. lutherska 
kyrkan 1 Carver, Minn., den 1 juli 1«W: Ur 
lians Nicholson och fröken Emma IL Ber-
gtn; båda från Minneapolis, Minn. 

Lake Superior-distriktet håller sitt n&-
sta missionsmöte i Superior, Wis., den 3 
och 4 augusti. På uifoldagsqvällen pre
dika pastorerna som följer: i Pilgrim för-
sanal.. Krantz; 1 Steel Plant, Nelsenius; I 
Old Town, Swenson; i S. Superior, Elm-
qvist; i Poplar, Ohsluud. Tisdag f. m. 
kl. 10 håller distriktet sitt affärsmöte hos 
past Monton- Pä qviilleu hälles diskus
sion 1 Steel Planten 3fver 1 Kor. 3: 10 
15. Samtidigt hSllas predikningar l de 
öfriga församlingarnn af studerande, som 
verka- inom distriktet. PS- onsdagsqvftl 
Jen de« 5 kominer pastor A. F. Elmqvist 
att installeras i Elim församlingeu, West 
Duiuth, oeh pä torsdagsqvällen den 6 
pastor J. A. Swenson i Zionsförsamlingen 
Cloquet. Konförensous ordf., Dr. E. No-
reiius kommer att förrätta installationen 
och alla distriktets pastorer väntas att as-
aistera. 

V. V. V. 

Varley's Vigor of Vitality. 
Den bilsln biodronandemedicin; 
$1.2ft per llaska. 

Varley's Liniment. 
l>cn biista smiirtsilllaren: « 
Ö0e och |1 per flaska. 

Varley's Lung Tablets. 
Garanter:)» bota alla lungsjukdomar; 
50e per flaska. 

Varley's Laxative Tab lets. 
ITtmsirlrt» för kronisk f irstoppnlng; 
15c por finsk*. — Aijentcr dvnkas 

VAflUr CHEMICAL CD., 867 W. Pol/i 8:., Chicago. 

D Ö D .  

Ililrmed tiilkänuugiivos att llerreu 1 
titt allvlsa råd den21 sistl. j»nuarl 
liÄdankallado min ömt älskade maka 

Johanna Larson, 
i en ftlder af 08 år, 1 månad och 9 dagar. 
Hon var född 1 Laira $oeken. Elfsborgs 
ulti, Sverige, hvarl^iiåaJhon anlände till 
A riicrika 1852. Hön t-orjes af mig, två 
barn af utt föregående äktenskap och 
uf en talrik vänfcrottfe. VI hade varit 
löreäadu 1 äkteu^K;i(tt'de sista 11 åren 
Hon dog i tron pA.sllj> Frälsare och ln 
g!CK för Josu skull i " 
het. "Salige öroVlfe 
dö." !s 

Carver, Minn., i |ti!j TP0". 
A N oi'K vs I 

uds folks roll, 
e »om l Herren 

Eiektfiska 

D8.I!80 
Garanteras att utan mo-

dlciner SOTA ftil-ande 
sjukdomar: 

Rcuraittom, 

ISöfterua, 

afeéiralgia, 
Htggyra, 
Förstoppning, 
Förlamning, 
USEJRVOAITEI, 
UyggradB^J ok» 

dom, 
Trifg lefver, 
lialfjåkommor, 
Sj ur£j ti k domar. 
Sömiilösliet, 
JRorvö® förHlapp-

niDg. 
Kalla lemmar, 
Qvimio»jnkdo> 

mar, 
fisaärtevf ryggen 

oob léminarne, 
Samt andra uitem-
oior boel miai ocb 

qTinaor. 

1«« 
bvt< 

ttdnlsfme 

Vi g&ra detta speciella anbud för att fort göra Bältena kända och 
alt il agenter i nya granskap. Läs hvarje ord. 

För att fort f&bältena kända, och för att fä nya agenter för Dr. Home's 
Elektriska Bälten och tillbehör i s& inftnga zjt gracskap som möjligt, ha vi ba-
statat att nnäer Gö da^ar sfiija vSr nr. i Dr. Home'» Xya Förb&ttradä $20 Elek
triska Bälte £er enda&t fåM, Till detta pris &r det ui&jiigt lör hvar ocb en aom 
lä&er denna aniion» alt £å etta£ våra Bälten till billigt pris. 

JSrnt ii» vi crbjadit att ftälja dessa b&lten tii! ett 
e&daat men vi ba fartnit Ktt tiderna äro hftrda och något mäste göraa. 
Deaentom 5nsiia vi agenter i ert gransk&p och vi äro öf att, om ni kö
per ett b&lte, ni blir belåten med det; att ni antingen blir vär agent eller hjelper 
osa att fg 63. 

KOM I HÅG, att de bäTten vi erbjuda eder f8r endast $6.65, Sr vårt nr i 
Dr. Home's Föibättrsdo Vanliga $20 Eombi&atio&g-BiUie för män eilev qvin
nor. Det 6;aii stfilias sä, bvjltea som helst i familjen ken bara det. Snspein 
Bosr fritt iae<I hrajje bSite. Det Er vårt bästa bälte — det BÄSTA I 
VERLDEN, utan nndantf.g. Varar i åratal. Vi ha sålt hundrade, ja, tusenden 
af deai för Srtda tfll f.^0. B^Uec, 8om icke voro bättre ån dessa, ha eSlte för frftn 
$00 t*il $100. Ingen familj skalle vara utan ett af deeea bälten. Ett b&ite Sr den 
bf.ätD. och billigaste doktorn, osb alltid till hands." Bst inbe^parar oitt pris i 
doktorsrJlkniagar tio gftnger om. Toeenden hafva blifvit botade af dessa elek
triska balten, hvilket eynes af de mänga intyg vftr katalog inneh&ller, ocb de 
knnDa bota eder, om ni ger dem ett försök. 

Vi ius^a j»crg&r i fi>r»Hott. Vi Rro villiga att sRnda eder 
ett bftlte till n&rai^ste express office. C. O. D., med rättighet till undersöknings 
sa ni kan ge ocb bedöirraa det lika bra eom pä vårt kontor ellsr i en bntik. Är 
ni bsl&ten med det, eå betala esprees-agenten priset oeh trakten, s& 6r det ert; 
eljest skickas det tillbaka till oss. Kan ni tänka 6r ett mera reaonabelt anbud? 
Vi &ro de enda fabrikanter som Rftnda Elektriska Bälten C. O. D. för undersök
ning, ntan n&got i förskott. Vill ni medsända kontanter med ordern, sä betala 
vi frakten och garantera bältet för bvad det utgifvits för eller betala vi $100. 

Vi ha här erbjudit ett tillfälle tom icke Nerkom mer pft en lifetid. Drar 
ni icke fördel deraf, g& bkyil er ejelf; vi göra en fCrluet hvarie bälte till det 
priset, men vi anse, att det &r oss billigare att pft detta Bätt göra b&lterna k&nda 
pft nya stallen, än att sända ut rese -agenter med dem. Önskar ni ett bälte så. 

fyll nt nedanstående blankett ocb sänd oss genast. Dröj icke. Gtir det i deg eljest kanske ni glömmer af det. Adressera tydligt: 

| Br. Home Electric Belt & Truss Co,, Dept. S. 9, 112-114 Dearborn St., Chicago, III., U. S. A. || 

Denna 

KUPOMC 
gäller för 

$13.34 
, Om den sändes jemte vid
hängande order-blankett 
för ett $20 bälte af någon al 

Minn. Stats Tidnings 
siisare, fcfce senare än 60 
dagar fr&n dato. 

mm! 

"The Dr. Horne'8 
Electric Belt and Trosa 
Co., som ger ett sådant 
liberalt anbud till pu
bliken, är icke n&gon 
ny och oförsökt affär. 
Fastan don kanske är 
obekant för mänga, ftr 
den dock gammal och 
välkänd, och har till
verkat Elektriska Bäl
ten i 20 är. Af firmans 
annons finnar ni, att 
den för en begränsad 
tid erbjuder ett$20 bäl
te f9r endast £6.66, för 
att göra bältena kända 
1 nya granstep, Den 
»om har behof af ett 
bälte bör nu passa pä 
tillfället. Anbudet är 
ärligt menadt och kö
paren kan fä bältet 
sändt till närmaste 
expressofflce och un
dersöka det Innan det 
betalas, Då firman tar 
denna risk, visar det, 
att don har förtroende 
för sin tillverkning. 

is.xjjE»ona"ca-. 1886. 
DR, HOKNE ELECTRIC BULT & TUUBS Co., Chicago. DL 

Mlno Herrar!— Häri iaueslutes $6.66, hviika iesatokupongGOS vCrde 818 34, 
botalar lör ett af odra nr. l Dr. Home's Nya Förbättrade Vanliga, §10 Elektriska 
Bälten, hvllketnl torde sanda mig pr express, alia fia'-ttkostn : ;öer förutbetalda. 

OB8.— Om ni Gå önskar, sända vi bältet C. O. D. för undersökning, men 
ni fär då betala, frakten både fram och tllbaka. Bänder ni blanketten utan 
pengar 8& förstå vi er att vilja ha det pä det sättet. 

Namn 

Plats State 

Närmaste Express Office 

Mäter om lifvet .tum 

Huru pengar böra 

sändas. 
Om möjilgt sä sH&d Ex

press Money Order, sors 
kan fäs af hvilket som belf 1 
expresskompani. 

Om ni föredrar kan Bl 
sända Postofiice Money-
Order, Reglstreradt bre£ 
eller Bankvexel; Qbeefce 
måste vara certified. 

p, g._ Behöfver ni intet bälte sä var god och visa annonsen för nägon som har behof af ett, och gör bäde honom ooh oas <jn tjenst. 
önska en god agent nä hvarje plats, men endast de, som försökt vära balten och af egen erfarenhet kanna deras vi-rde. 

REFERENSER: bestraffande Tär pftiltllghet referera vi til American Express Oo., Chicago, och de tusental öfver hela 
na- som bogagnat vära bälten under de sista 20 ären. 

V i .  

Förenta Btate 

IIR. K. BENDEKE, 
W Skandinavisk ögon ocb öron likar* 

4:08 NicoUet Ave, 

f.UST LA6ERQDIST, 
Manufacturer of Pa 

Lås våra priser, besök 
oss, och en hvar skall 
finna detfördelaktigt att 
göra sina uppköp af spe
cerier hos oss. 

12 i cents 
pr lb för bästa sortens Creamery Smör, B& 

länge värt lager af 3,000 lb varar. Detta 
smör är billigt efter 10c pr lb. 

8 cents 
pr dussin för fint Minnesota Sweet Corn. 

24 cents 
pr bus. för bästa Minnesota Nypotatis. 

75 cents 
för. Kbns. låda Cal. Freeitone Peachea. 

$1.00 
f&r $n half buthel läda finaste Blåbär. 

SO cents 
pr korg för fina Gem Meloner. 

$1.50 
pr 16 qvarts låda finaste Vinbär. 

lä cents 
pr lb för b&sta Rolled Oats. 

20 cents 
•t för vanlig storlek ny Limburger Ost. 

87 cents 
för 5 lb jar extra fint Creamery Smör. Fi

naste smör i marknaden. 

5 cents 
pr lb för inkokad Skinka eller Tunga. 

8 cents 
pr lb för ny och utmärkt god "full cream" 

Ost 

9 cents 
pr gallon för bästa Pickling Vin&ttik». 

10 cents 
pr flaska för vanliga 25c il;ukor sorterade 

Plcklei 

$1.69 
för 10 gallon kaggar fin Bords Sirup. 

Köttvaror: 
Sweet Tickled Pork, pr lb 6c 
Basta Boiling Beef pr lb .......3c 
Selected Pot Boast pr lb Cc 
Selected Shoulder Roast pr lb..........6c 
Selected SUouldor Steak pr lb..........7o 

Passenger Freight 
and Hund Elevators. 

108 2iul Street North. 

I L. LUNDAHL. 
W"Utsökt lager afsl kt lager af skodon för darner, her 1 

och barn, Lägsta priser garanteras. 
232 20th Ave. N. 

LAND 
Vi hafva flera hundra tusen acres ut

märkt farmland till salu i Isanti, Kanabec, 
Stearns, Pope, Grants Morrison, Mille 
Lacs, Benton och Anoka counties, Minn. 

Förspill ej tiden med att göra skriftliga 
förfrågningar, utan besök oss och vi skola 
med nöjo göra sällskap, resa ut ocb visa 
landet. Priset är endast fr&n 

$2 t i l i  $7 per acre 
och pft lång betalningstid. 

Landet är af bästa beskaffenhet, bördigt 
och lättbrukadt. 

BILJETTER Ull»''*, från Sverige köpas 
alpi billigast bos oss. — 

Köp ingen biljetfförrän ni har vfira priser. 

MONEY ORDERS ÄVJfufpl 
hvilket som belst postkontor i Skandina
vien. 

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

|2| South Third Street |2I 
Guaranty Loan Building, MINNEAPOLIS. 

Profver fritt! Om ni rlll antasra en 
lättskuit ombudsbe-
fattnlng- mod $2.47 
daglig lön. bör ni in

sända, adress [brefkort dug-er] för att fä 
profver och fullständiga upplysningar om 
vår nya syssla. Ingen humbugl första 
frän t«r ort får det. Adressera: SW. EMPIj. 
CO., 2U05 S. 8th Ave., Minneapolis, Minn. 

SURE" 

BEDSUS POISON 
i.lida vurkuyt iiiil'urliiiiga. mediet mot 

vägglöss; 2&c pr flaska; & flaskor sända vi 
för 81.00. 

DEAD SURE CGCKROCH POWDER 
—mot kackerlockor, loppor, löss o. s. v,— 
Sändes portofritt för 50c per ask. 

Om eder grocery hand lande e'ler apote* 
kare ej har ofvansiåendo ordra direkt frft» 

Dead Sure Chemical Crapy, 
Box 158 B. Minneapolis. Minn. 

T 
lE-I 
B 
K 
X 
Xi 
Xj 

ät all Vaggohyra. 
Dödar Vägglöss, Katerlackar o, a. "Bugs" 
p& 10 sekunder; förstör äg*?en och 
gör husiit helt ocn hftllet fritt från 
asssa besvftrliga smfi-kryp, hemmets 
VÄrsta plågft ocli husmodrens ffirt.vif-
lan. MINNEAPOLIS CHEMICAL 
CO. har efter tr&get arbete och mö.n-
ga experimenter slutligen i "THI 
KILLER" funnit det rfttta utrotnings-
medlet för all slags ohyra i hemmer, 
*'THB KiijLEE" har anvRnts af tuaef i< 
den och stått profvot. FÖISÖX BH UäSKiS 

Pris 25o., Hotell "size" $1. 
'Orders frän landsorten mottagai 

Herrar Pastorer 
behagad* observera, att svenska prest 
kappor, prestkragar, s. k. Luther-rockar, 
broderade altarkläduad«r m. m., kunna 
erhållas importerade eller pä beställning 
hos fröken M. WÄNNRB, brodös och fln-
sömmerska, 106 E. 14th st. S., Mlnneapo-
lis, Miun. Ref. Ptditor P. A. Weuner, 
Litchfield, Minn. 

Yeria Bros. & Co. 
7th & Cedar Sts.. St. Paul. 

För barn tinÄér tanflperioåea. 

Stt gammalt och välkändt läkeKisdeL 
Mrii. WiM«low'« Soothing Myr«p 

har blifvit anväudt i firvsa KKUTI å» af MILLIONS* 
ÄODBIB för DORFTS BABK UNDBB TI.NDSPBICKNI.HOKH 
MODUTAMTCTMSTJLTAT. DET LUOWAR AIB, L'FP-
IöJCCAE OOMMAUNI, RTILL1H Ällft OMlaBTOU, BOTAB 
VIU)EKBTJU»J*I^OAB ooh är det bästa ui©däl cioj r>t ipBi. fiKljos af apoteteare hvar som holttj^uu 
»IctTtt, beKir«. HUS. WISSLOW» BOOXHIM» 
8YHUP, ocU^ag insrea (innan sort. 

Tjugo "fem cents Äa»kan. 

• C. F. LUNDBECK • 
WNDSTROM, : MINK. 

nr billigaste platsen . i Cblsafto co. 
för uppköp af 

Seldon ocli Skovaror m. nt. 
. . . .  B e s ö k  h o n o m ! . . . .  

hhubhi 

a 0 A. BACKDAHL & CO., Sole Agents, 
S13 wasi. Ave. S.. 283 Cedar Aie., Bimeapolis, Mian 

Nedanstående blankett kan använ
das vid prenumerationsafgiftens in
sändande. 

Bräck 
kureradtl hemmet. Bok fritt. 
Adressera Dr. W, S. HIOK, 
Box 347, Smithvfil®. Jofferaoa 
Co., New York. 
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