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S V E R I G E .  

Stockholm. Dödsfall. Förre leda
moten af rikadagens Första kammare 
prosten H. O. Schönbeck afled barom 
dagen i Stockholm i en ålder at 86 år. 

Svensk militär iutlandzt. Konungen 
har beviljat kaptenen i Första Göta ar
tilleriregemente» reserv G. O. F. Mör-
ner tjenatledighet fr&n ooh med 1 juli 
till 1 juli 1899 för att vistas inom Tysk
land, Sohwai». Frankrike, England ooh 
Byssland. 

En half fierdingsväg protokoll. Från 
Svea hofrätt börjades nyligen flyttning 
af protokoller från 1700-talet till riks
arkivet. "Enligt gjorda uträkningar af 
en embatsman skulle de Inbundna 
exemplaren om de ladea i rad upptaga 
en sträcka af i mil. 

En i Sverige sällsynt fisk, grönlingen 
(oobitis barbatula), som af konung Fre
drik I lär hafva inplanterats i Mäla
ren, men som dook lär hafva utgått, 
har af konservator Svenson vid rika
museum blifvit funnen i en bftok vid 
Ulriksdal. E jes fi.r den blott k&nd pA, 
några få ställen Uödra Sverige, bl. a. 
Andrarum l Skåne. 

Svenska fröhandeln. Under landt-
bruksmötet i Malmö hade landets mera 
betydande fröhandlare sammanträde 
och man beslöt dervld att bilda en frö-
handlareförening, hvilken förening 
•kall ha till uppgift att uppmuntra od
lingen af svenska trädgårdsfrön, hos 
allmänheten sprida kännedom om oli
ka odlingsmetoder samt söka motverka 
osund konkurrens inom yrket. 

Gefle. Landtbruksmöte t Qefle. Er-
ligt vid landtbruksmötet i Malmö fat-
tadt beslut kommer nästa allmänna 
svenska landtbruksmöte att hål lat i 
Gafle 1901. 

Dödsfall. Sjökaptenen Herman Bry
nolf Ltndborg från Gafle afled härom 
dagen under vistande som gäst 1 en 
finsk väns hem l Tornaå. Hjernblöd-
ning framkallade döden. Dun så ha
stigt bortgångne, hvilken var född den 
19 maj 1847 l Norrby sooken, Veeterås 
län, hade alltsedan 1872 i egenskap af 
befälhafvara fört olika af Trafikbola-
gata båtar, senast ångaren "Gästrik
land". I sin krafts dagar gjorde »ig 
kapten Linborg känd såsom en ovan
ligt stark ooh käok sjöman ooh hans 
hjertliga, vänfaBta sätt gjorde honom 
mycket populär,vhvarför ett stor Vän
krets nu deltager i hane familjs djupa 
sorg. 

Gellivara. Norrlands rikedomar 
Norrland eger outtömliga förråd af 
mineralier. Gellivara malmberg be
räknas innehålla minst 300 millioner 
ton jernmalm och skall sålunda kunna 
lemna 600,000 ton ärligen i 500 år. Lou-
sauvara-Kirunavarafälten, som mycket 
beqvumt kunde leverera 600,000 tons 
järnmalm årligen, vänta blott på utväg 
till närmaste sjöhamn. Genom Luleå-
Oloten-banan skulle vägen öppnas äf-
ven till jernberget Routivare, som kan 
bjuda jernmarkpaden lika stor årlig 
"afverkning" Dasaa norrbottniska 
malmfält skulle sålunda kunna levere
ra 1,800,000 ton jernmalm pr år, hvil-
ket efter ett pris af 7 kronor pr ton 
skulle tillföra Sverige en summa af kr. 
12,600,000 årligen eller på 10 år 126 
mill. kr. Man då Norrbotten ej tillgo-

ännu kry samt en »tor mueikftlekare. 
Hans glädje vid åhörandet af en mu
sikprestation är barnsligt rörande. 
Sjelf har han förfärdigat en violin, den 
han trakterar så god t hans af arbete 
knotiga fingrar tillåta. Men ej nog 
härmed. Besökaren öfverraskas icke 
minst af att i den afsldes liggande tor
parstugan finna—ett piano, på hvilket 
dottern spelar. Den gamle ftr äfven en 
stor bokvftn. Bokskåpet är hans stolt
het ooh detta med skäl: Runeberg, 
Starbäck ooh andra goda författare 
trängas här alda vid sida med "Sveri
ges rikes lag", "Uppfinningarnas bok" 
m. fl. "August på skogen", »om han 
kallas, är gemytligheten sjelf ooh vi
sar gerna sina skatter för den besökan

den lefnadströtte ynglingen upp i öfra 
våningen och angjorde snaran 1 ett 
dörrlås. Der fans han hängande död. 
Då den unge sjelfraördaren, som i ftr 
konfirmerats, alltid varit liflig ooh 
glad, kunna hans närmaste och bekan
ta ioke utfundera något motiv lör don 
hemska görningen. 

Örebro. På besö&H fdmlandet. Herr 
Adolf Mogren, till börden bohusläning 
sedan 1870 bojatt i Efcgländ ooh sedan 
några är tillbaka de^gare och en af 
cheferna för firman Lanäor & Larsson i 
Birmingham, har un^r^någon tid vi
stats i Sverige dals f£r a$t besöka släg-
tingar ooh dels för ..besöka några 
större jernverk i Vermland ooh Neri-
ke. Firman Lander & Larson, 
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de, som äfven frapperas Af en för torp- I har till specialité fö^å&ljnlng af svenskt 
stugan sällsynt komfort. 

Lund. Drunknad på fem fots vatten. 
Härom dagen drunknade vid Arilds 
läge en 16 a 17-årig yngling, Elof Teg
nér, enda barnet till professorn vid 
Lunds universitet Eiaias Tegnér. Yng
lingen hade strax på e. m. beglfvit sig 
ut att bada, men dä han efter en half 
timme saknades i sitt hem, begaf sig 

jern, bildade* på 1800-talet af mr Ed
win Lander i Blrmirfghata ooh ingeniö-
ren Josef Larson, svensk och morbror 
till hr Mogren. Hc^Lwson lemnade 
firman i början på 7^-talft, då han blef 
vald till disponent 10$ Dägefors aktie
bolag. ... . . 

Östersund. DöfafaU, Förro tal-
maunen i bondeståndet Nils Larsson 1 

fadern till badstället, der han ondast Tullus afled den 3 juli af hjertfOrlam-

En millionärs vedermödor. Till och 
med en mångmillionär kan råka ut för dogör sig mer än en tredjedel af denna 1 jarnvägslinlen, omea 

ter, der han har lika eller åt-I summa, går landet miste om en årlig I sjöbron i Skåne. Da 
minstone nästan lika svårt att reda sig inkomst af 8,400,000 kronor. Koppar i 
som en vanlig dödlig. Om baron Art- | ha vi i stor mängd i Svappevare, Rag-

gisvare och Schaegeli. Snart nog tor
de också sådana namn som Silbotjocko, 
Alkavara, Kerkevara med Vehevagge 
m. fl. sllfvergrufvor ha god klang pä 

besöka ryska hamnar. D3t rar derför I gilfrermarknaden. I Terrakaisse fin-
nödvändigt att före affärden få pass nes magnesit i ej obetydlig mängd. När . 
till Rvssland genom ryska konsulatet i ra Larjek förekommer den största svaf- skulle vä]t för något. Pannorna ooh 
Stockholm Men döm om våra frans- velklssamlingen inom vår halfö. Dan hornen smälie ihop med skräd ar som 
mäns förvåning då de underrättades ofantliga, den bästa italienska liknan- pistolskott och sidorna voro på bÄda 
att rvska konsulatet ej kunde utställa de, vid Vase t juare förekommande mar- uppristade, så att blodet flöt i ström 

J »I - •• 1 -- outtöm-1 mar. Sadan de bivda stridande fatt el-

kur de Rothschild ioke erfarit detta 
förr,' flok han göra det i Stockholm. 
Från Stookholm ämnade hela sällska
pet styra kosan till Finland ooh Äfven 

fann sonens kläder. Det besannade 
sig, att en olyoka inträffat, 1 det att 
ett par fiskare efter kort sökande lyc
kades finna liket, som stod på en klip
pa på endast fem fots vatten. Huru 
vid olyckan tillgått, kan väl ej med sä
kerhet sägas, enär ingen varit 1 närhe
ten då den skedde. Den omkomne lär 
emellertid ha varit simkunnig. 

Malmö. Kämpande råbockar. En 
blodig strid mellan tvenne gamla rå-
bockar, båda "åtta petsar" hade man 
härom dagen tillfälle iakttaga å sjelfva 

omedelbart intill Ring-
kämpande sam

mandrabbade under högsta förbittring, 
blinda ocb döfva för allt och alla om
kring sig, så att om ett jernvägståg 
händelsevis under enviget passerat li
nlen, detta, såsom tertiua interveniens, 
helt säkert blifvit segrare öfver båda 
kämparne, som ovilkorligen skulle öf-
verkörts, då de i sin blinda lfver ioke 

ning. Han var född 1822. 

N O l t Q I .  
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Jordmånen fir ovantigt fruktbar, 
läget är förträffligt, endast från « 
tia 3 mil fr^n stationen; priserna 
äro låga och beUdningsvllkoren 
mycket tillfredsställande — och 
derför den stora efterfrågan. 

något pass för baron de Rothsohild I mordepoeltloaen är kanske en 
emedan det är judar förbjudet att be- ligare guldgrufva än de vid samma sjö 
träda ryskt territorium. Efter långa 
underhandlingar gick man dock in på 
att som särskild favör glfva baron de 
Rothschild ett pass på kort tid; men 
alla andra parsöner i hans sällskap som 
bekänna sig till den mosaiska läran 
måste för att få passera låta upptaga 
Big som besättning i fartygets rulior. 

2i v ad folket tänker* Från en aktad, 
äldre danneman har för en tid sedan 
Ingått en längre skrifvelse, hvarur föl
jande må offentliggöras: "Att med 
sänkning af rösträttsstrecka förändra 
en riksdagsordning, som i många år 
visat sig befrämjande för vårt lands 
och folks utveckling på' mångfaldiga 
områden är icke välbetänkt ooh skall 
nog ioke heller befordra statens och 
kyrkans välfärd. Hvarje fosterlands
älskande medborgare bör, innan han 
ifrar för antlngens streckets sänkning 
eller allmän rösträtt, tänka sig väl 
för. Han bör klargöra för sig, hur 
riksdagen då skulle gestalta sig, huru-
dana representanter »naafolket då skul
le få. Den, som vill hafva rösträtt och 
vara valbar, bör vara mogen dertill, 
han bör kunna skilja mellan Kristus 
och Balial, mellan kristendom ooh de-
magogiska slagdängor samt mellan re
volution och reformation." 

Borås. Ny textilfabrik. Enligt Bo-
råsposten har fabrikör David Svenson 
1 Borås af enkefru M. Sundback köpt 
lågenheten Viskaberg med färgeri och 
öfriga fastigheter. Afsigien lär vara, 
att här en ny textilfabrik skall anläg
gas. 

Fornfynd. Professor G. O. A. Mon-
telius frän Stookholm företog nyligen 
Btgräfning af den hällklsta, belägen å 
Gilllby öätergårdens egor, som AxjI 
Palm plundrade förliden höst. Vid 
gräfningen påträffades endast några 
»märre flintslcärfor, lemningar af ben 
samt kol, hvilket noga tillvaratogs i 
och för undersökning. P. måste äfven 
utlemna de af honom funna sakerna.be' 
stående af en guldspiralring, tvenne 
flintlcnifvar, tvanne flintskrapor, några 
pilspetsar ooh diverse hängrprydnadei-
af skiffer, hvilket allt kommer att för 
varas i Nationalmuseum i Stockholm. 
Grafven, som noggrannt blef afritad, 
ftr oirka tio meter läng, en och en half 
meter bred ooh två meter djup, Inne
håller tvä rum med ett cirkelrundt hål 
uthugget i -mellanväggen. Enligt de 
undersökningar professor Montelius 
anställde i gnafven ekulie densamma 
blifvit igenlagd för minst 4,000 år se-
dån. 

Falköping. Monumentet vid Fal-
Jtcping. FalköpingRmonumentet invig
des söndagen den 5 juli. Högtidlighe
ten tog vid i3-tiden sin början med ve-
Bpergudstjenst 1 Åsleds sekelgamla 
kyrka* Volontärskolan å Karlsborg, 
fyra kompanier, under befäl af skolans 
chef, öfver8telöjtnant Selander, parade 
rade. En slörro manskör afsjöng till 
melodien uDat ålr ett yndlgt land" af 
redaktören Gustaf Thorsander författa
de verser. Monumentet har tillkom
mit på iniatlV af redaktören Gustaf 
Thorsander, hvilken jemte kyrkoher
den Johan Ekberg l Åsled verksamt 
bidragit till medlens Insamlande. Vä
stergötlands fornminnesförening har 
bidragit mod en betydlig summa. Ko-
mlterad, förutom ofvannämnde Ekberg 
har stadsfogden W. Hammar i Falkö
ping varit. Ordförande och kassör hat-
varit landshöfding Sjöorona. Monu
mentet består af ett enda stenblook, 
vägande öfver 50,000 kilogram. Bloo-

* ket är 13 fot högt ooh 8 fot bredt. Dat 
s Br framruiladt till Åsled från berget, 

der det är brutit, es väglängd af 6 ki
lometer. Stenen* vackra ornamenter 
ftro enligt ritning af danskfödde, arki-
tekten Magnus Steendorf utförda at 
bildhuggaren Bohnefeldt från Nord 
Slesvig. Inskriptionen lydert 

"Till minne af de skandinaviska fol
kens seger den 24 Februari 1889 reste 
Vestergötlandiornminnesförening och 
ortens befolkning denna sten 180(1 

Svenskarl Normän! Danskart 
Vördon fäderne miuael" 

till
mod 
Ett 

man 

förekommande guldförande kiserna. 
Vidare finnes täljsten, skiffer, platina, 
apatie, kalksten, arsenik samt oerhör
da mängder zink och graniK 

Göteborg. En stor fabrik för 
verkning af velocipeder kommer 
snaraste att anläggas 1 Göteborg, 
aktiebolag är under bildning ooh 
går redan och söker efter lämplig oen-
tral tomtplats. 

Botad för amerikafébern blef en äldre 
person från Hallands skogsbygd, då 
han kom till Göteborg och fick se sjön 
och de många stora båtarne. Han re
ste hem igen och har sedan varit vid 
det briljantaste lynne trots grannarnes 
speord ooh retsamma omdömen. 

Nytt rederibolag. Rsderlaktiebolaget 
"Standard" är namnet på ett bolag för 
hvilket k. nr. t på ansökan af Axel 
Törnstea, Ernst Roberg ooh Nils öi-
berg faststäldt ordning. Med ett ka
pital af minst 35,000, högst 100,000 kr. 
fördeladt i aktier å 500 kr., skall bola-
laget med segel- och ångfartyg bedrif-

in- och utrikes passagerare- och 
fraktfart samt derraed förenlig verk
samhet. BolageCfckatT hafva »itt säte 
i Göteborg. 

Helsingborg*" Mfihnen dör i hu• 
strun8 likprocession. En egendomlig 
tilldragelse inträffade nyligen vid en 
bagrafning i Fj9lle i Skåne. En åldrig 
husman Anders Persson skulle tillsam
mans med deltagande vänner ledsaga 
stoftet af sin hustru från hemmet till 
den närmaste kyrkogården. Närmast 
efter liket, som på grund af det ringa 
afståndet bars från sorgehuset^ gick i 
processionen den sörjande maken emel
lan prestmannen som skulle förrätta 
jordfästningen, kyrkoherden Härstedt, 
och en anförvandt. "Just som det lilla 
liktåget skred -»öfver eo 1>po, biirjade 
fötterna vika undan för Anders Pers-
sou, så att han ej vidare förmådde röra 
sig framåt, fastän kyrkoherden ooh den 
i samma led gående slägtingen sökte 
stödja honom.. Träffad af slag, sjönk 
den af sin hustru* död sannolikt djupt 
gripne 70årige maken ned på sjalfva 
bron ooh var så inom några ögonblick, 
äfven han, ett lik. Dat är ej svårt att 
föreställa fllg den häpnad och viller
valla som uppstod inom den efterföljan
de skaran, som nu flck tvu lik att taga 
band om i stället för ett. - r 

Hernösand. DubbelgiddbrMlopmed 
kyrkan. En högst ovanlig fest firades 
härom dagen i Nordingrå kyrkoherde-
tjäll. Kyrkoherde Petrus Brandeli 
och hans svåger, kontraktsprosten och 
kyrkoherden i Stöde .J- C. Ruuth, fira
de nämligen då minnet af att båda för 
50 år sedan, då Hernösands domkyrka 
invigdes, blefvo af erkeblskopen vigda 
till prestembetet. Bamärkelsen fira
de» af de båda fränderna med en hög
tidlighet i kyrkan samt vidare i hem
met, dit slägtin^aif' "bch v&näe? lam
late. 

Hudiksvall. Dödsfall Adjunkten 

ler gifvit hvarandra nog, försvunno de 
på hvar sitt håll, den ene åt Rönne-
holms mosse, den andre åt Ringsjösi
dan, beteoknaade sia väg med blod
spår. 

Skara. Ett S00-årsminne. Den 4 juni 
för 300 år sedan egde en marknad 1 
Skara rum, minnesvärd derigenomH att 
från densamma räknades begynnelsen 
af den s. k. "Örlösanöden", som under 
tre år hemsökte flera provinser, sår-
sklldt Vestergötland. Enligt en i ör-
lösa kyrkobok uppteoknad berättelse 
om händelsen Inträffade midt under 
pågående marknad ett våldsamt regn 
och skyfall, som bortsopade alla broar 
ooh gjorde vägarne fullkomligt ofarba-
ra. öfver åkrar och ängar flödade 
vatten ooh förderfvade all växande 
gröda och gräs. Boskapen m&ste på
följande vinter nedslagtas och jorden 
blef under de tre närmaste årea full
ständigt ofruktbar. Prisen å spanmål 
stego oerhördt ooh en fruktansvärd 
nöd rådde. Människorna dogu mass
vis af hunger och elände, ooh prester-
na hunno knappt med att ordentligt 
{orda de många likea. 

Sundsvall Efter 15 års bortovaro 
inkom nyligen barkskeppat Caesar, 
kapten A. J. Falkland i Sundsvalls 
hamn ooh förankrade. Fartyget tillhör 
Framnäs varfsaktie bolag. Bygdt fler
städes, afgick skeppet år 1881 från 
Sundsvall och har under hela 15 år ej 
en enda gång varit hemma, men väl 
besökt alla trafikerande huf. ~ Fartyget 
kom nu senast frän Skotland, lastadt 
med stenkol, och skall koppra ooh un
dergå reparation vid Vindskärs varf, 
hvarefter det äter beger sig ut pä lång
tur. 

Vadstena. Birgittafönstret 1 Vad
stena klosterkyrka, hvilket nu är fär
digt, lär enligt kännares utsago vara 
ett af de vackraste glasmålningsarbe
ten, som vårt land har att uppvisa. 
Helgonet framställas i stående ställ
ning nedskrifvande sina uppenbarelser 
i en bok, som hon håller med venstra 
handen. Bilden omgifves af en tem
pelportal i götisk stil. Dat dyrbara 
fönstret &r skänkt af konsul O. Ekman 
i Göteborg ooh är utfördt af artisten 
K Callmander. 

Varberg. Öfverkörd af tåget. Hem-
mansegare Per Olson från Träslöf, 70 
år gammal, öfverkördes nyligen af tå
get 5 mil söder om Varberg. Han dog 
ögonblickligen. Olson, som åkte, fick 
hä&teo skrämd, så att han rusade mot 
tåget. 

Veatervik. Bröllopsorgier. Obduk
tion förrättades härom dagen 1 Hannäs 
å liket af en skolgosse som aflidit un-

Föreläsningsanslag åt Sigurd Jbsen. 
Stortinget har med 9 rösters majoritet 
beviljat ett anslag af 3,000 kronor åt 
Sigurd Ibsen för hållande af föreläs
ningar i sociologi eller sam hällslära. 

Nytt norskt lån. Enligt "Aftenposten" 
har statsrådet beelutit att framlägga 
proposition om bemyndigande för re
geringen att för konvertering af 1886 
&rs lån upptaga ett nytt lån på något 
öfver 30 millioner kr. 

Protektionismen i Norge. I "Verdens 
Gang" läses såsom allmänt omdöme om 
stortingets beslut i tullfrågan bl. a. 
följande: Resultatet af den vidlyftiga 
tulldebatten vardt, utom några få och 
obetydliga ändringar i tullsatserna, 
tillsättandet af en parlamentarisk ko-
mlté för att utarbeta ett utkast till ny 
tariff, grundad på diffarentalsystemet 
ooh åsyftande skydd för näringsgrenar
ne 4 allmänhet. Härmed är gifvet, 
att till nästa år skall komma att före-
ligSf* ött protektion i# tiskt förslag, 
hvarom efter all sannolikhet stortin
gets landtmän och hidiiälriidkare kun-
na Tarda eniga. Föliden skall då varda 
ett uppgifvande af deti i allt väsentligt 
frlhandelsvänllga ti^pautik vårt land 
hittills fört. j>-

Norge på Stockhoh&gu dälhiingen. Un
der ett stortingssaman*:» tr;ide, l hvil
ket suppleanten öfv^iMeiöjtnant Krogh 
tagit säte ooh stämma i stallet för den 
sjukrapporterade Berner, fäldes utslå 
get i utställnlngsfrå'gan. Vid anstäld 
omröstning bifölls netnhgen med 58 rö
ster (högern, de möderate, Sunde och 
Brunchorst af venstern samt Krogh) 
mot venstern»£6 röxter den kungliga 
propositionen om beviljande af ett an
slag af 115,000 kr>- Söv Norges delta
gande i Stockholmsutställningen. E -
ter denna utgång koaxet naturligtvis 
icke till omröstning öfver Steens för
slag. I detta förslag motiverades ett 
afslag med hänvisning på de nuvarande 
förhållandena mellan Sverige och Nor
ge. I betraktande af att majoriteten 
var så knapp som möjligt, 1 röst, kan 
man icke värja Big för 4Ien misstanken 
att Berners sjukdom ooh suppleantens 
Inkallande haft sin grund i ett på för
hand träffadt aftal, amedan man ändå 
drog sig för att genom . ett afslag kasta 
ut en ny handske mot Sverige. 

Landköpare böra Ih&gkomma att bättre 
löfskogland Icke finnes att få Ka» "t 
och bese detta års afkastnlug, och ni skall 
genast bltfva öfveibevlsfld. 

Skrlf efter kartor och upplysningar an
tingen till hufvudkontoret eller till K 
Muller, min agent 1 Printice, Wisconsin. 

Fri resa för landköpare och half Irakt-
afglft för transport af kreatur, maskine
rier och husgerådssaker. 

rttTl fl fl Ål O* Pra'" IaUIH rieland, brukadt 
och obrnkadt,nästan i alla counties 1 Min
nesota. Jag har farmar 1 närheten af stä
der och jernvägar, med goda husbygna-
der, extra god jordmån i gamla settle
ment som kan säljas för mindre än hälft 
pris. 

E. H. HOBE, 
315 Jackson st.. St. Paul. 

(3 block från Union Depot och nära 
Intill Merchants Hotel.) 

• k. Foten... 
fir visserligen ingen hufvndsak, men den 
hjeiper oss att komma fram här I verlden 
cm vi behandla rien rätt. Den trifs qäst 
J mjukt öJcta läder, men vanskötes 
mest i papper, lump och nufver» 

Erfarenheten lfirer detta och derför tillhandahålla vlendaat 

Prima Skodon, 

3 3 
3 
3 
3 
3 
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Finaste Fotografier 

efter lägsta pris 

erhållas uti-

ANDERSON'S 

PHOTO-STUDIO, 
231 E. 7th street, ST. PAUI> 

DANM AR K. 

Om ni önskar insätta edra penningar 
uti ett fullkomligt säkert och ovanligt 
vlnstgifvande företag, ett söm är rekom-
menderadt af en ansedd och tillförlitlig 
bankir, så köp aktier uti 

The Johnson Nickel Mining Co. 
Grufvorna, som äro belägna i Cook och 

Lake counties, Mina.. hafva nickelmalm i 
sigte i omätliga qvantitéter. 

Priset är numera.... / 

ffSeC# 
pr Aktie! 

Rapporter och prospektér sändas på 
begäran. 

Besök eller tillskrlf 

TiB Jotan Mel Mini! Co, 
704 Manhattan Bid'g. 

ST. PAUL, MINN. 

ÖNSKAS. 
Personer öuskaa att. sälja porträtter af 

St. Louis "Tornado" eller "Catnpaiu" m. 
fl. taflor och böcker. Fr&n »5 till $10 dag
lig förtjenst. Anmälan torde göras ge
nast. Insänd 25c för hvarje tafla. 

O. & S. Silberman, 
Dept MS, BL Paul, Minn. 

i snia 329 E. 7th street. 
866 Payne Avenue, 

ST. PAUL, 
erhållas alla sorters svenska mediciner, elektriska Ml ton. elek t risk a hatte-
ripr wh bråckband Sarsluld uppmärksamhet fästes vid BODIIN b LOUtjtL 
Sll^AM BODIN'S CORN CURE och PROF. STOCKTON S HAIR 
TONIC, hvilka äro på hvar sitt område oöfverträffade. 

JOHN BODIN & CO. 

A. L. ALNESS, President. J. A. SWENSON, Cashier. 

En qvinna i lågor Ute i Kristianc-
havn timade härom dagen en förfärlig 
tilldragelse. I Dronniogens gade n:r 1 
bor en f. d. sjökapten Barthelsen, en 
gammal man. Hans hustru var 62 år 
ooh sonen, en 30-åring, är sinnesrub
bad. Mannen är ook svag till förstån
det, hvadan hustrun höll i hop hushål
let. En dag uppskrämdes vioe värden 
af hjertgripande nödrop Då han ru
sade ut ur sin lägenhet flok han se ma
dam Berthelse komma Bpringande med 
kjorteln i lågor. Mannen stod och 
stirrade på henne liksom han Ingen
ting förstod. Vice väfrdeb kastade om
kull den gamla ooh gjorde allt för att 
släcka lågorna. Han okades, .men 
hoa var så illa förbränd, att då hon 
omBlder hunnit till Kommunehospita
let, dog hon strax derpå. Lukten af 
hennes förbrända kÖtf var så olidlig 
att den polisman, söm förde henne till 
sjukhuset, ioke kunde Bi t ta 1 vagnen. 
Hela hennes kropp var nästan förkol
nad. Också visade det ; sig vid nårma-
re undersökning att hoa- innanför klä
derna haft pappersblad „ genomdränkta 

G.P. SANDBERG, 
SVENSK 

TANDLÄKARE. 
Allt till facket hörande ar

bete utföres med största om 
SOrg. Telefon: 1473. 

Hörnet af 7th ocfi Sibley, 
Krahmer Block, - ~ St» Puul 

Dr. E. M. Lundhalm 
Legitimerad läkare och kirurg 

fr&n STOCKHOLM. 

Krahmer Block ) 81 b ley Streets... 

Pä studieresa; återkommer 1 mldteu eller 
slutet af angusti. 

Bostad: 320 E. Sth st., ST, PAUL, 
Telefon: 664-9. 

af petroleum. Den hemska olyokan 
der mer ftn vanligt sorgliga omstäadig- I ställes härigenom 1 en ny gåtfull da 
heter. För kort tid sedan sammanvig- ger. Mannen ooh soaen intogos i 
des enda barnen till två landtbrakare ma dag som olyckshändelsen inträffade 
inom denna församling, ooh så samla- på Kommunehospitalatp sjette afdel« 
des under aftonens lopp på bröllops- [ ning till observation 
gården en stor mängd folk, hufvudsak-
llgen ungdom, för att taga festligheten I Stor* ekar af smä ekollon 
1 betraktande, hvarvid eganderättens | B* en rad ur den gamla -rälkända versen. 

Dr. Olof Sohlberg-
ra 

i? i s 

THE SSIÄM AiERIOAN BANK, 
ST. PAUL. MINNESOTA. 

Inbetftldt kapital:$125,000. Auktoriseradt kapital: 9600,00a 

ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING. 
Betalar högsta ränta på depositioner. Säljer vexlar och Money Orders p& 

Europa. General agentur för alla första klassens emigrant Uttier. Agenter ta» 

tfrfu Ofverallt i landsorten-mot högsta kommission. 

J. H. HULLSIEK & SON, 
Wholesale Commission Merchants, 

Handla med: Smör, ägg, frukt\ vildt, fläderfän m. m., m. m. 
Ingående förfrågningar egnas bästa omsorg. 

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

« "The Rockaway" 
Svensk Restaurvnt, 

Bästa bet jening! Lägsta pH^er! ltQ_ __ W. O. Williams, kgare. 163 B. 7th St. ST. 
fry Eesande torde taga ett utklipp ftf denna annons dä de besöka 3t Paul 

PAUL. 

Tis 

FWREXTA §TATEKSTA8 POSTAXGFAKTYG. 
Den enda transatlantiska liuie sgju segi&i uuuer Amerikansk flagg. 

AMERIKA — SKAN D1NAV1EN • •la 

Philadelphia 
OCH 

Liverpool 

NEW YORK 

Southampton 
HVABJB 

ONSDAG. 
BILJETTES till och fr&n de förnämsta städer i Sverige, Norge ocli Danmark. 

INTERNATIONAL NAVIGATION 
FBAHCIB C. BBOWN, West. Geu. Fasa. Agt. 

• ' 

irrARJB 

LÖRDAG. 

COMPANY, 
143 L.A SALLE ST.. CHICAGO; 

Kontor 

889 E. 7th st hörnet af Pine. 
Timmar: 10-181, m. 2-5 e. m. 
Söndagar 18-1 e. m. 

t Telefon 664. 
ÖTT Sims st 

Bostad -j Tel<jfon gig. st. PauL 

vid högre allmänna l&rorerket 1 Hu- I helgd ej ens togs i h&neyn 1 s& fall, att 
diksvall fil. d:r J. A. Wiström har afli
dit i en ålder af 65 år. 

Till förmån för missionen. Bokbinda
ren och bondesonen J.Eriksson iStooks-
bo, F&rila, hvilken afled den" sistlldne 
april, har testamenterat all sin qvar-
låtenskap, som enligt bouppteoknin-
gen uppgår till omkring 1,700 kr., till 
Evang. Fosterlandsstiftelsens mission i 

spirituösa tillgreps, dels ur i en berså 
undansatta buteljer med den ödesdigra 
påföljd, att en 10-arig gosse efter för
tärandet af de sålunda tillgripna varor
na blef redlöst liggande 1 n&rheten af 
gården, hvarifr&n han föret på morgo
nen upphemtadea utan medvetande. På 
aftonen samma dag afled han. Två t>ov 

llsförhör hafva hållits, hvaraf framgått 
Indien, Afrika, Sjömansmissionen, Kol-1 att flere dylika ungdomar varit delak

tiga 1 händelsen. Genom l&karebeslgt-
ningen &r nu konstateradt, att dödsor
saken varit ett vid högra örat bekom
met slag, som spräokt hufvudsk&len,-
ooh har sålunda ett våld begåtts under
del onyktra tillstånd en del af denna 
förhoppningsfulla ungdom kommit 1 
under aftonens tillgrepp. Den, en 15-
åring, som varit vållande till gossens, 
död, har erkänt sig hafva slagit ho-; 
nom. 

Vexiö. Tidigt trött på lifaeL JUijj 
15-årig gosse, Algot Anderson, sotT^df 
en torpare under Sjösås prestgård pete 
i tjenst hos urmakaren Hartwlg i Sjös
ås, beröfvade sig llfvel medels häng
ning. Under n är.Urens frånvaw^iok 

portörBskolan samt Fjellstedtska sko
lan, Israelsmissionen, barnhemmet i 
Nazaret ooh Söderhamns Kolportörs-
kassa. 

Jönköping.* * Snöbollskastning på 
midsommardagen torde väl höra till 
ovanlighoten, men så kunde ske 1 vissa 
delar af östbo i Småland. Dar föll 
nemligen, i synnerhet vid Kärda, en 
stark Éagelskur, som var så riklig, att 
Bmå drlfvor bildades. Bär och &er-| 
roade sig derför pok ungdomen med 
att krama snöbollar ooh med dessa| 
traktera hvarandra. 

Linköping. En ovanlig torpare är 
Aug. Anderson vid Bohyttan, Tjällmo 
sooken. Ehuru 71 år gammal, är hac. 

som vi brukade uppläsa under vftr skoltid. 
Dessa ord kunna med fullt skäl tillämpas 
pä de sm ft. opassllgheter, som vi ringakta 
tills de hunntt utveokla sig i större omfång 
Brist pfc matlust, en "mindre" oordning 
1 matsmältningen, skall snart g& öfver, 
menar man, men kan jlk& fullt förvärra 
sig. ooh under tittyn försummas det tills 
sjukdomen blifvit kronisk, ooh dä, om ioke 
fullständigt botad, förblir den ett envist 
plågoris med derpå följande sjuklighotor 
från ett slag till ett annat. Hur mycket 
bättre skulle det icke vara att frän början 
tillgripa Hostetters Stomach Bitters ooh 
hämma sjukdomen från dess första insteg. 
Var försigtig vid första utbrottet, enär 
sjukdomen annars kan taga "book" pä 
eder> Malaria, reumatiBm, njurlidande. 
dyspepsL förstoppning, gallajuka ooh ner 
vogltst äro alla af 6ftdan beskaffenhet att de 
utveokla sig ooh böra derför 1 god tid "af-
kl|ppas Tid knoppningen" med denna ut» 
märkta Bitters. 

Dr. S. L. Chappell, 
Tandläkare. 

n. Ave.. } STi pAUL> 876 P»3 Oor. $ells st., 
Svenska talas. 

Dr. IvarSiqveland 
— Tandlåkare — 

å I jag utför eDdast första klassens arbete. 

13S E. 7th St., - - St. Paul. 

TIIX SAMT pi 

CROP 
PAY
MENT 

AAJLlAyP PLANEN 
GRAVES & ViWTON COMPANY. 

Ageuter önskas. St. Paul, Minn. 

A L L E. N S 
U LC£RINF SALVE. 

ter oofe varaktig bot mot kroniska sår-
naaer. hona&r ooh gamlajsi&r af alla olika 
slåft hur gamla och nvad ursprung som 
helst, samt ett skyddsmedel mot kWJfta, 

Bäki 
td< 

hur 
nt ett sk^. 

flnésöoh blodförgiftnln 
Sändes portofrlH mot 8i 
apotekare, el ler skrlf till 

LEN. Dru 
8T. PAUL, 

Brick botas säkert 
eller ingen betalning-

tngen operation, ingen 
tidspillan. Fri examine-
rlng. 
The Blackburn TVussCo 
lltt-ll" Germanta Life Bid 

81. Paul, Minn. 

örfelar aldrig, 
egär det af er 

J. P. ALLEN. Druggiat * Ohomlot. 
^ UL, ! Ml tlNN. Bräck 

kureradtl hemmet. Bok fritt. 
Adressera Dr. w. 8. BIO B, 
Box 847, Smith ville. Jefferson 
Co., New York. 

ScauUao 
i Galesburg, Illinois. 

Denna förening hai nu varit I verksam
het 12 års tid, och har visat sig vara sin 
uppgift trogen, nemligen uppehållandet 
af én billig och pålitlig llfiföisälkrinsalfår. 
Den har redan betalt öfver 8800,000 till 
aflldna medlemmars efteiiemnade, och 
dessutom åsidosatt en grundfond, som nu 
öfverstiger $80,000, lnsatti "United States 
Bonds". Ooh emedan den redan har ett 
medlemsantal öfvérstigande 10,000 skan
dinaver, hvarlblaud finnes många fram
stående affärsmän, sä synes det som om 
skandinaverna i detta land skulle finna in
tresse uti att göra sig notrgrant bekanta 
med föreningens plan och affärssätt förrän 
de taga llflörsilkrlngar i andra föreningar 
eller bolag. För vidare upplysning om 
medlemskap m. mM hunvände man sig till 
lokatagen ten på platsen, om sådan finnes, 
eller till föreningens generalagent för sta
ten Minnesota. 

G. A. WAHLQUIST. ^ 
Look Bo* 854. Dui/cth, Mihk. 

Etioch Karlson, Lokal-agent. 
1880 Oryital Lake Ave., Minneapolis, Minn. 

VITALIS AI1LEN, 
" GOTHA, MINN., 

GENEBAL MERCHANDISE, 
Farmredslcnper m. m. Uppköper alla slags 
farmproduktor till högsta priser. Bästa 
tillmötesgående i allaafseen. 

Agent för denna tidning. 

MOLINE OBGLARKE 
äro de bästa orglar som till
verkas här i landet. I mu
sik och varaktighet öfrer-
träffa de alla undra. De, 
som önska en af dessa ut
märkta Kyrko-, eller 
Kammar- Orglar, böra 
icke försumma att skrlfva 
efter katalox och prislista. 

PETERSON & CO, 
MOLINE, * ILLINOIS 

msTwci_ÄS! 50% nedsSttnln 
r4<ir W K(*r U'lltne- FOItDÖ 

\Xit stur.i la^ei iti S10 
«DICS$4.99 ur, liaU 

nfl( 
)oi 
M 

5IZC nf»K'Utuinj af 50 |>u»c. \ Aia ur ull* 
(ter 60 tlttg.iv. bdiul ilpniu auiionsotfc 
filer ad letts arh vi "koin meil ex|.t«K» sjl». 
<U «der detta fiu», rikt juvelerads ui töf 
fn uiiilc(Noki\iug ; Miser ni «lrt se »t 
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