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Lundholm har nu 
sin stuäioresa till 

Doktor E M. 
JUerkomm.it från 
ftitern. 

C. H. Bronson fr&n sjette ward®t 
tittr utnfUrits till clerk i arbetakommU-
aarie Copelands kontor. 

Konkurs gjorde I förra veokao 
Smith Fruit Company, som drifTit 
ko romisslonsaffår i na 92 E. 3 st. 

Som demokratisk kandidat för 
iföngressen från det fjerde distriktet 
Uppträder advokaten James Mullen, 

Inkomsterna vid härvarande post-
Itontor för juli månad stego till $35,214 
tnot $31,875 under samma rofcnad i fjor. 

Uotabelt bröllop. Domare Grier 
M Orr firade i onsdags Bitt bröllop 
med mrs Etta S. White från Roches
ter, Minn^- Vigselakten förrättades I 
brudens föräldrahem. 

En meteorsten, vägande omkring 
MO pounds, eger mrs Alexander, no» 
*86 Carroll st., sedan den häftiga ha
gelstormen härom måndagen, då den 
föll ned i hennes gårdsplan. 

Anställning önskas. En svensk 
yngling af 22 är, nyligen ankommen 
frkn Sverige, önskar anställning ii 
larm. Han är van vid jordbruksarbe
te. Adressera L. denna tidnings kon-
*pr. 

Inmanad i häkta härst&des blef 1 
förra veckan en Sven Bartleaon, hvil-
ken af Förenta Staternas kommissarie 
Morey i Winona anklagats för att 1 
norra Iowa olagligea ha sålt maltdryc
ker i större partier. 

Qväfd till döds under uch 1 följd 
•f ett häftigt anfall af astma blef förti
den fred agsqväll krögaren J. F. Huff-
emith i sitt hem, no. 217 E. 7th st. Den 
aåidne var 47 år gammal och elterlem-
sar maka och en dotter. 

Vanartig son, A. D. Will, en väl
klädd person omkring 25 år gammal, 
ftdömdea i förra veckan af domare 
Twohy en 60 dagars termin i ar bets hu-
*et, emedan han tilldelat sin moder ett 
elag i ansigtet, då hon en afton före
brådde honom för att han kommit 
hem i öf.verlastadt tillstånd. 

Stor skadeersättning. J. M. Fon
da har Btämt svårvägsbolaget under 
yrkan att erhålla $50,000 1 skadestånd, 
emedan han för ett år sedan vid 7th 
och Walnut sts. blef öfverkörd af en 
spårvagn, hvarvid begge benen så illa 
skadades, att de .sedermera mus te am
puteras. 

Minskade ut£ift9r. Enligt den 
rapport, som upplästes vid brandstods-
nämdens reguliiira möte i förra veckan 
uppgingo branddepartementets inkom
ster föj- årets sju första månader till 
1175,538.13 och dess utgifter till $119,-
315.86. Under'motsvarÄhtie tid I fjor 
stego utgifterna till $133,36.). 80, och 
har följåktligen i år en inbesparing af 
något öfver $14,000 blifvit gjord. 

Besökande. Under den sist tlll-
ändalupna veckan hafva följande 
resande aBagt besök på Minnesota 
Stats Tidnings kontor: hr J. P. 
Carlson (rån Northfiuld, Minn.; pastor 
B. Anderson fr. Sherburne, Minn.; pa-
ator C. J. Bengston fr. New Sweden, 
lowa; teol. studerandena E. J. Floreen 
och S. L Wilson fr. Augustana Coll., 
Bock Island, III.; pastor Alf. Bargin fr. 
Warren, Minn.; past. J.Magny fr. Bal
aam Lake, Wis.; hr • Frank Anderson 
fr, East Union, ..Miuo.; pastor M. F. 
Nordström fr. HoSnjan, Minn.; stud. J. 
O. Veline fl* Minneapolis. 

Lefnadströtta. Eu 30:i\rig man vid 
namn Percival L.ickie sökte 1 torsdags 
begå sjelfmord ute vid Wildwood ge
nom att skjuta sig för pannan. Otn 
den olycklige, som b'ef inforslad till 
ttadshospitalet i sanslöst tillstånd, viste 
man ingenting förrän i lördags morse, 
4å han återfick medvetandet på en 
ftund. Han uppgaf därvid sitt namn 
eeh sade sig ega två bröder i Chicago. 
Dessa blefvo genast underrättade om 
hvad som förefallit. Mannen hade an-
lEndt till St. Paul en vecka förut för 
att söka arbete som juvelerare. Vid 
hitkomsten hade han $40 på fickan. 
Denna summa förstörde han emellertid, 
och då han fann sig utan medel och 
utan utsigt att erhålla sysselsättning, 
fattade han det förtvi(lade beslutet att 
(lada sitt eländiga, timliga lif. Att han 
•kulle vinna sin afslgt be t vi Hades ej 
heller i lördags, ty hans tillstånd an
sågs, vara hopplöst. — John Kallendor-
fer, 29 år gammal och boende hos sin 
syster mrs. Morris i no. 274 E. 7 st,tog 
sig afdaga förliden lördags q väll genom 
att hoppa i Mississippifloden från Ro
bert st. bryggan. Nedbruten helsa tros 
vara anledningen tiil den förtvifiade 
handlingen. 

S. k. flaggresning förekommer 1 
första wardet n&sta måhdageqvåll kl. f, 
då en ståtlig Förenta Staternas flagga, 
25 fot Btor, skall hissas å en 75 fot hög 
flaggstång, som upprests vid hörnet a t 
Bradley och Magnolia sts. Senator C. 
K. Davis kommer att hålla tal vid till-
ffellet. 

Gammal settlare afliden^ John 
Milton Bohrer, en af stadens tidigare 
Inbyggare, afled i sitt hem, no. 560 
Westminister st, förliden torsdag 1 en 
ålder af 65 år. För några år sedan till
hörde B. statens mejeridepartement 
Han Börjes närmast af maka, éä iob 
och två döttrar. 

Borgmästare Doran har utfärdat 
en proklamation, påkallande fabriks-
och handelsfirmor att upphöra med ar
betet och stänga sina lokaler månda
gen den 7 september, då den s. k. "ar
betarnas dag" Infaller, hvilken af sta
tens lagstiftande församling förklarats 
vara laglig helgdag. 

Beduktion ai lönerna till med-
lemmarne af poliskåren har åter blif
vit bragt pä tal. Kontrollör McCardy 
säger, att departementets utgifter må
ste minskas på något Bätt, ty annans 
kommer en brist på 95,000 att uppstå i 
kassan vid årets slut. Ett förslag i 
detta syfte säges äfven hålla på att ut
arbetas på förordnande af borgmästa
ren, som ämnar framlägga delsamma 
för stadsfullmäktige. * 

öfversto Kiefer har offentligt gif-
vit tillkänna, att han drager sig till
baka ur striden för kongressmannavär-
digheten 1 det fjerde kongressionella 
distriktet. Att herr öfversten är en 
lojal republikan, har han vid flera till
fällen lagt i dagen,och detta sista steg, 
hvartill hänsyn till partiets Intressen 
utgör bevekeleegrunden, är ett ytterli
gare bevis för den förträffliga halten af 
hans republikanska principer. 

En falsk vexel på $75 lyckades en 
elegant herre vid namn H. Ullman i 
onsdags utprångla till hotellvärden 
Welz, egaren af hotell Ryan. Mannen, 
som säges ega ett mycket distingus-
radt utseende, tros vara samme farlige 
ftf ven ty rare, sots' förut uppträdt y& oli
ka platser här 1 landet och genom fal
ska vexlar lyckats bedraga ett ansen
ligt antal hotellvärdar pä större eller 
mindre penningesummor. 

Nytt bolag. The Provident Trust 
Company of St Paul inkorporerades 
förliden lördag med ett grundkapital af 
$500,000. Inkorporatörerna tro D. W. 
Lawler, Moses K Clapp, J. J. McCar
dy, E De F. Barnett, H. A Castle, F. 
C. Stevens, H. C. McNair, H. F. Ware, 
O. BL Arosin, Albert Sch<>ffer, T. 
Fauntleroy, William Hamm, . T. A. 
Prendergast, L'.>wis Lay från St. Paul 
och L F. Hubbard frän Rad wing. Bo
laget kommer att öppna lokal vid 3 och 
Robert äts. 

Svenska företag af ni era åtl tia än 
natur kunna ej sägas vara vidare talri
ka här i staden. Helt och hållet sak
nas de dock ej och bland dessa, som 
finnas, torde Union Cemetery Associa
tion föi'tjen& att af landsmännen om
fattas med särakildt iiitresse. Union 
Cemetery Association är, som namnet 
angifver, eto grafgårdsföreniiig, och 
stiftades för en tid tillbaka af repre
sentanter för stadens samtliga sven
skar med det lotvärda syftemålet, att 
för härvarande landsmäns räkning an
skaffa en lämplig begrafningsplata eller 
grafgård, hvilket äfven lyckades, idel 
inan för ändamålet inköpte ett passan
de landområde vid. stadejj» östra gräus 
mellan 7 och Minnehaha sts. Och så 
kom den vackra svanska grafgårclen 
tillstånd. Ett allmänt svenskt före
tag var härmed lyckligen begynt, och 
det låg sedan i svenskarnes intresse 
liksom det äfven hvilade iderashand 
att tillförsäkra företaget framgång. 
Intresset har ej heller uteblifvit, såsom 
synes bland annat deraf, att redan nära 
tolf hundra afsomnade landsmän af si-
ua efterlemnade anhöriga bliTvit ned
lagda i den svenska grafgårdens stilla 
sköte. Dot oak tad t torde det ej vara 
obehöfligt att söka väcka ännu mera 
allmänt intresse för saken. För att fö
retaget skall röna framgång allt fort
farande fordraB landsmännens eniga 
samverkan, och det förefinnes intet 
skäl, hvarför detsamma icke skulle 
hugnas med, men väl flera, hvarför det 
borde erhålla ett Bamfäldt understöd 
från svenska folkets sida här i staden. 
Grafgården eger ett vackert läge och 
företer ett behagligt, parklikt utseen
de, beväxb som den är med prydliga 
löftrtid; och sedan ligger den tillräck
ligt afsides för att den Btillhet och det 
lugn man älskar att finna å det fridly
sta område, der de aflidna hvlla, icko 
skall behöfva störas* eller drifvas pä, 
flykten af stadens buller och bång. 
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Q. A. R." 

I och för instundande 
bjuda vi följande till 

Gr. A. R."-möte och statsutställning er-
"'ittWHHMIUMlimilp-

FÖRSÄLJNING. 

Nya Spriiigaängar .. ... 8ÖC • 

Nya Madrasser....... 65c . • • • 

Nya Sängtäcken 50c 

Nya Dynor 15c ...... 

ELLER ATT HYRA. 
. . . .  p r .  v e c k a . .  . . 5 0 c  

" ....50c 

"  . . . . 2 5 c  
V... lOc 

x Allting är nytt och rent, särskildt inköpt för öfvannämda ändamål. 

* , / ....BORD, STOLAR OCH ANDRA MÖBLER.... 
i bästa sortiment och till lägsta priser. ' -

af de omtyckta 
SängkammannÖb-
feman gen — efter 
$8.75-— har an-

ländt och vi kunna nu effektuera alla ingående beställning^ ̂  
af dessa möbler. * 

Nya Mattor anlända nu dagligen.* ' t 

WALLBLOM •* Furniture & Carpet Company, 

400—402 JACKSÖN STREET, - 8T. PAUL. ^ 

•ASH»1 

MEDE£ a 

Mot Skrofler 

« AUtsedan min barndom "besvära. 
des jag af skrofulösa bölder och sär, 
hvilka förorsakade mig ett outsägligt 
lidande. Läkarne kunde ingenting 
göra för mig, och jag endast försäm

rades under deras 
värd. Slutligen bör
jade jag taga in 

AYERS 

Sarsaparilla och 
märkte snart en än? 
dring till det bättre. 
Då jag förbrukat ett 
dussin flaskor, var 

jag fullkomligt botad och har icke 
ens observerat en finne på min kropp 
under de sista tolf åren. Jag kaa 
uppriktigt rekommendera Ayers Sar
saparilla såsom den bästa blodrenande 
medicin, som finnes." —? G. T. Rejln-
hart, Myersville, Texas. 

DEN ENDA • 
I V ilRLDSU.STXLLSraCiS* 

S A R S A P A R I L L A .  

Tyska krigsministern general 
Bronsart von Schellendorf har resig
nerat, enligt en depesoh från Berlin. 

EmanuolsförsamUngen håller en 
Gustaf Vasa-fest i sin kyrka på'hörnet 
af Mathilda ave. "-och Hatch st. nästa 
måndag den 24 dennes kl. 8 e. m. Dr. 
O. Olsson från Bock Island håller fest
talet. Solo, qvartett- och körsång 
samt deklamation af bästa slag komma 
att utföras. Alla välkomna. Inträde 
endast 25 cents. Försumma ej att köpa 
biljett i tid för att' erhålla god plats. 
Biljetter tillhandahållas i The Luth. 
Aug. Book Concerns lokal, no. 213 E. 
Tth Bt. ooh vid inträdet. 

För öfverfall me& lifsfarligt vapen 
häktades i förra veckan mrs AuguBta 
Schwartz, boende I huset no. 27 E. 
Magnolia'st Sistlidne juni gifte sig 
qvinnan med en Schwartz, hvilken för
utom fem barn frän ett föregående äk
tenskap äfven förde sin fader med sig i 
det nya hemmet. Makarne ha på sista 
tiden lefvat som hund och katt, enligt 
qvinnans uppgift på grund af mannens 
begifvenhet på dryckenskap. Nämda 
dag sökte hon köra fåväl mannen som 
dennes supbröder, hvariblatfU äfveu 
mannens fader befann sig, från hem
met. Dan sistnumde vägrade dock att 
aflägsna sig, hvarför den uppretade 
qvinnan hemtade en bössa och affyrade 
ett skott'efter honom, hvilket lyckligt
vis ej träffade, men hade åsyftad ver
kan, ty gubben tog till benen. Emel
lertid blef qvinnan, Bom nämts, senare 
inmanad i häkte. 

HANOELSPRlSERi 

8T. PAUL ooh 

Ditt 

IINNEAPOLIS 
7 aug. 

BVMTåi',^ -i 
' Ko. i Bard. .. • 

" 1 NOHTHKIt». . .. .» 
II: J| H 

BÅO: NÄ t.A. 
MAJS: Na. 
KORN: Na8..;X 

NO. 
HAFBE: No t .4»..«... 
"BÖNOR: 

• HvltaNavy, pr. ioiihel. 
Medium, - - »• .. 
Bruna, '• .. 

PO'TAIIS: Fr, iMfehel... 
MJÖL: Patent, pr, bbl... 

Straight, ' .... 
Råg-, ? .... 

SMÖR: Creamery,ipr.;Ib. 
Dairy, 1 s . 
Sämre sort r " » 

O S 1 :  B ä s t a s • •  ,  
Sämre sort, " '• 

ÅOO: Per dussin 
Mö' Upland,-Na i pr. ton. .4.00@ 6.50 

.80 9 

.00 <§ 
.60<$ 
.12@ 

8.15@ 
9.70@ 
1.75@ 

.14 <§ 
.9Q.12X 
.5® . 3 
.0® .10 
.4@ .6 

7,00(3} Ö.OO 
9.75@l5.00 
4.50(a) 4.75 
4.60(3 4.75 
Q 9.00 

.65 

4.259 S.S0 
2.35@ 3.00 
1.70@ 2.00 
8.60@ S.00 
1.75(^ 2.25 
8.?5@ S.25 
2.75O 4 00 

Timotej, 
Majs-, mjöl ;. " . 
Bran, " . 
Shorts, --'i? " . 

; . Feed, " . 
FRÖ: Lin, pr. bos. 
KREATUR: 

Oxar, slagtfetaprUoOib. 
" medelmåttiga, " . 
•'Bauire sort " 

Kor, bästa sort, " , 
"sämre sort, " , 

Svin, pr. 100 Ib..".' 
Pir, pr. 100 lb 

FJÄDERFÄ: 
Kalkouer, (slagtade,) pt lb. .01 (ab 
Höns, (slagtade,); pr. lh., 

ULL: Tvättad, pr. lb...... 
Otvättad, " 1 

DX3TUIJTH. 
HVETE: 

No. 1Habd..ä 9 
" 1 Nostuerjt. ..... I* g II 

CHICAGO. 
HVETE: 

No. 2 V&rhveté 1 
KORN: 

No. 2 red 
No. 5 •»....^ • -.... 
No. 4 

LINFRÖ: 
HAFRE:...... " 
MAJS: 

.27® 

A7® 

O. Q. Wilson &Co. 

455 Broadway, ST. PAUIv 

liandia med...... 

Mjöl, Feéd, Smör, Ägfg, 
Hö, Spanmål, samt.... 
Ved och Kol etc. 

IJhderteeknad rekommenderar sitt rikhaltiga 
lageråt 

Herr-Pelsar, 
Dam-Pelskappor, 

Capes, 
Muffar, 

Boas, 
Kragar. 

Allt af egen tillverkning , , 
HJH HBh och af prima qvahteer/ 

H varje plagg utgifves för hvad det Ir, <oeh In 
ga vilseledande uppgifter göras angående varans 
yerkliga beskaffenhet. 

Till yrket hörande reparationer utifö-
bllllgt och omsorgsfullt. Olika 

sorters sklnnbesättning alltid på lager efter de 
lägsta priser, 

De af mina landsmän som 
besöka St. Patil under Falr-
veckan ombedjas att heUra 
mig med sina besök. 

•t Sr 

Sundkvist, 

SVENSK BUKiiTUAKAEE, 

Cor. 7th & Pine sts., - St. Paul. 
Knanft's Uloek. 

Till 

Landsökare! 

• 213a 
Mina skandinaviska koloni r vid."... 

utmed 4,Soo''-jernvägen hafva nu pri grund 
af de många landsökare, som oupphörli
gen draga sig dit. erhållit ett uppsving, 
som är väl vftrdt att taga hänsyn till. 

JJordmånen är ovan'igt fruktbar. 
Täf/ek år förträffligt, endastfrån 2 
till 3 mil från stationen; priserna 
dro låga och betalningsviikoren 
mycket tillfredsställande — och 
derfor den stora efterfrågan. 

John Bodin & Co., svenska aptfte-
kare, 339 S. 7th st. och 856 Pjtyne Ave. 
Äkta svenska mediciner alltid pä lager. 
Recepter expedieras med största omsorg. 

Skodon i bästa sortiment föx her
rar, damer och barn till lSgre pris än an
norstädes hos Elmqnist, 229 E. 7th str. 

Vexiar och postmoney or dor »t 
säljas till dagens lägsta noteringar af A. 
P. Croonquist A Co., 218 E. 7th street. 

H. C. Peterson, Svennk Advokat, 
411 Robert st, St. Paul, Minn. 

Kläder gjorda efter beställning, bil
ligt hos A. Peterson & Co., 231 E. 7th st 

St. Paul Stained Glass Co. utför 
beställningar på alla sorters finare fönster 
ooh dörrar för kyrkor och boningshus. Se 
vidare annonsen under St. Paul Leading 
Wholesale <6 Jobbing Houses. 

J. A. Jackson, Svensk Advokat och 
Notarius Publicus. Praktiserar vid sta
tens alla domstolar och embetaverk. Kon
tor: rum 2 och 8 i Kogeri Block, hörnat af 
5th och Cedr r streets. St. Paul, Minn. 

' Thlung & Jacobsen, llkbe?örjare, 
No. 828 E. 1 th st., nära hörnet af Pine st. 

Pina Sommarbyxor utbjudas un
der en kort tid till iinlft pris hos J. G. 
Elmqnist, 250 E. 7th street. 

John Thoorsell, likbesörjare, 837 
E. 7th Street. Bostad: 521 Broadway. — 
Sekreterare för Union Cemetery Ass'n. -

P. A. Lanberg, hörnet af Payne ave. 
och York st., erbjuder ett vfilsorteradt la? 
ger af Dry Goods ni. m. till lägsta priser. 

John Sandell, Skräddare och Im
portör, har flyttat sin butik till n:r 185 K 
7th st. 

Chas. R. Martins, Svensk Apote 
kare. Recepter expedieras med största 
omsorg. Svenska mediciner samt Dr. Pe
ters Kuriko och Ole-Oid alltid på lager. 
640 Bedford street. 

Mr. G. W. Carlson, 606 Lawsop 
street, St. Paul, är befullmäktlgad di
strikt agent för Scandinavian Mutual 
Aid Association 1 Galesburg, III. Skrif 
till honom angående medlemskap uti 
denna tillförlitliga lifförsiikringsnustalt. 

En häst till salu. E11 vacker och 
väl inkörd häst finne* till salu. För er-
hällande af närmare underrättelser hän-r 
vande man sig till denna tidnings kontor. 

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

Doktor E. Böckmann, norsk lä
kare, träffas i Lowt^ArVide, rummet 
255, med ingång från St Peter street 
Tug elevatorn. 

The Northern Exchange Bank 
of St. Paul, hörnet af 7 och Jackson sts., 
beviljar 4 procents årlig ränta frftn in-
MiUningsdagen. Miudre belopp mottagaC 
Svenska talas. 

H. J. Hanson, 853 E. 7th st, urma
kare och juvelerare. Alla till facket h& 
rande reparationer ntföras omeorg^ful i 
< oli billigt. 

,S. J. Peterson, 877 E. 7th st.," till 
verkar och försäljer grafvårdar af marmor 
."jli granit . - ' 

Simon Nelson, urmakare ocb 
uvelerare, 183 E. 7th st., utför om 

• irgsfnllt och billigt alla till yrket höran* 
v reparationer. a 

E. F. Krahmer, 505 Bradley st., 
uullar med ved ooh ket Bästa qviflilc 

cl» lägsta priser. 

Allmänhetens föwroeiide- är i>va<l som 
fordras 0111 man skall vinna framgång — 
detta är livad vi efterstrufva medels våra 
låga primer. ^ 

%-bus. l&dor fina CaUCrawford"Peaches 
65 cents. 

Stora Yattennie'ont-r v • < • • 
15 cents. 

California Päron, pr %busl>el Hlfa 
70 cents; 

Michigan Plommon, pr konr 
30 cents» ' 

Finaste Minnesota Plommon, taw*-
50 cents; 

Minnesota Gurkor, pr bush. 
* 25 cents* 

_ Sickel Päron, pr % bush. 
50 cents; 

California Päron, pr i)usb.3låda 
$1.35. . 

Fina Äpplen, pr bashel 
25 cents; 

Michigan Blåbär, pr 16 qvart-lftda 
$1,65. ;, 

10-lb. korg California Dr«fvor 
18 cents. 

12 lb Sötpotatis för 6 
25 centsC -

Transcendent Crab Äpplen/pr bus. 
75 cents- ' 

Minn. Tomatoes. ]>r bu*h. v 
25 cents; 

Fint Eng. Breakfast The, Ipr lb. 
25 c#nts;« 

8X lb fint Java eeh (Möcka Kaffe 
$1.00. A ^ 

Sch och s xxxx bnéta Patentmjöl, per 
säck, 

$1.65.. < 6 
85 st. White Seal DlfW 

$1.0Q. C 
5 lb jat fint CreaineryÄmto ... .90c 
Qodt Stek Sniör.pi- lb, ....10c 
Fin Brick Ost, pr lb'!-...,. i 10c 
Extra fin Schweizer (Jft, pr lb l2>^ och lftc 
Ny Minnesota Homuij& pr lfe......la^tx 
Nyrökad Skinka, stoe^, pr 11^? .lOc 
Bakon, pr lb ^.....r/... \8c 
luip. Sardellor, pr lb U v... .> .95c 
Kål, stora hufvuden. tiför ..a&;... ....5c 
5 lb jar fint Dairy Smör. t. . iv. 63c 
Äkta ren Lard, or lb ;.j „5c 
Iloliändsk Fetsill, pr kagge.'^........65c 
Fin "full cream" Os , pr lb....8 och 10c 

Yl hafva de torömdia Mrv Boxera Pre
serving Jars, de bästa som finnas för >re-; 
servering af Tomatoes. . -

Laudköpare böra ihågkoiuma att bättre 
löfskogland icko finnes att få Res ut 
oich bese detta års afkastning, och ni skall 
genast blifva öfverbevisrd 

Skrif efter kartor och upplysningar an
tingen till hulviulkontoret eller till E. 
Muller, min agent i Printice, Wisconsin. 

Fri resa för landköpare och half trakt-
afgift för transport af kreatur, maskine
rier och «hnsgerådssaker. : 

Kom ihåg 

THIS 

G R O C E R Y  C O . ,  

Seventh octiBroadwaif, 

ST. PAUL. - - MINN. 

Sharood & Crooks. 
.jv • . .. : 

Maunfacturers af. ...j , 
- i  F i n e  

» for L idies, Mwxiit, Children Men, 
" > Boys and yk>tilhs* . : 

, 887^888 East 1th 7 -

att jag 1ikf pra!-
rlelaufl, bruk ad t 

och obrnkadt.nä&tau i alla counties i Min
nesota. Jag har farmar i närheten af stä
der och jeru vägar, med goda husbygna-
der, extra god joi dmän i gauila settle
ment som kan säljas för miudre än hälft 
pris. ' 

E. H. HOBE, 

315 Jackson st., St. Paul. 
(- block frän Union Depot och nära 

intill Merchants Hotel.) 

Mionesoia-

Utsökt skogland i Mille Lacs, Kana
bec, Morrison och andra couaties i Cen
tral Minnesota. ,Löfskogland och ängs
land omvexla. 

Utsökt Prairie-Jand i Renville, Chip
pewa, Kandiyohi, Big Stone och 
Wilkin counties. 

Billiga Priseri 
Goda Betalningsvilkori 

Innan köp af land afslutas annorstädes, 
bor ni icke rörsumma :itt Inhomta fullstän
diga upplysningar om delra bördiga land; 
bvllka buredvilligt medelas, om mun betö-
kor eller tillskrlfver 

Theo. F. Köch, 
176 E. 3rd st., St Paul Minn. 

il Norton är föreståndare för den svenska 
afdelrilujren. 

Minneapolis office ..... * • 
104 Washington Avenue South. 

i 

Herr-kläder, 

Barn=kläder, 

Sommarhattar, 

Underkläder o. 3. 

realiseras till verkliga inköps

priser hos —mmrnr" 

A. PETERSON & CO., 

.. .. (Förut Croonquist & Peterson). 

231M. 7th street* . t r^T^iPAUL. 

ii 

.-ifå 

x»: 
v 

\ 

HERRBYXOR, 
$0 00 

HERR-BYXOR, 

vanligt pris $2.50, 53 och S8.50, 
'  n e d s a t t a  t i l l . . . . . . . . . . ; , . . . .  . .  

v a n l i g t  p r i s  $ 4 ,  $ 4 . 6 0  o c h  f 5 . 0 0 ,  
nedsatta till 

$3 OO 

HERR=BYXOR, 
vanligt pris $5.00, 86.00 och 87.00 
uedsattatill. 

S A  OO 

FLOAN & LEVEROOS, 
"7th & Sibley Sts., St Paul. 

"The Eockavay" 
. , Svensk Restaurs.»ti. 

Bästa bet jetiina! IJigsta prifer 
W .  O .  W i l l i a m s ,  E g a r e .  1 5 3  B .  7 t h  S t .  S T .  P A T 7 L .  

tar Resande torde taga ett utklipp af denna annons d& de besöka St. Paul. 

Smith 
Music 

House. 
PIANON, ORGLAR, 

och andra Musikvaror* 
samt. 

Musilealier.-
Hazelton Bro*Ä*, t^olby "A Co's samt Gil

bert & Co's. viUkiinda pianon. > . : 
Bruno Maudoliner och Guitarretv-. / 

Stämning och reparationer, vtrkr 
ställes omsorgsfullt. ' -

Nya pianon fr&n 8165 till bögre och pä 
färmänliga betalningsvilkor. , 

442 Wabasha St Paul. 

S VAG D S IC K A!  
Denna helsosamms ock närande 

IKskedryck kan mi beredas 1 kvarfe 
hein med STELSOXS EXTRAKT AF 
MALT OCH HVMLE. Med en «5e 
flaska kan man bereda fr&n 8 »til 5 
Vallons af vår nationaldryck MAIiT-
DBICHA. Adresserat 

WALTER NELSON, 
STEISK APOTEKARE, 

ST. PAUL, HINN. 
ågentér Unekas tifveraLlt* -

Dr. E. III. Lundholm 
Legitimerad, läkare och kirurg 

M frftn STOCKHOLM. 
) Hörnet af "tb & 
( S'.b!ey Streets... Krahmer Block 

Mottagningstid: ... .11 f. m., till 4 e. m., 
7—8 e. m Söndagar 9—10 t m. 

Bostad: 320 E. 8thst., ST. PA UL. 
Telefo«; 6öä-}l ,t; T ,v. 

af. ' 

svensk granit, 

italiensk och 

Itthemsk ' ' 

inarmor, -

I stort urvåi1 / 

jÖch till 

lÅgsta priser» -

Besftk eller tlliskiif 
oss iunan köp afslutas 
annorstädes. 

. NELSON*^ ; 

(fiirut John Peterson &  C a . )  
041 -Jackson st., ST. PAUI» 

|^lmOak)aad6emeterjr. 

BlOOD8tC0s 

T. L. Blood & Co's. 
l '/Ready Mixed" 
Hus-, Stall-, Golf-, ooh Vagn-

MÅLAREFÄRGER -• 
8ro fullkomligt 
hällas öfverallt. 

tillförlitliga. Tillhandfr;, 
jBegär dem. ' A 

Till salu billigt 
eller att hyra. 

En tomt, 78£xl28£, åJenks street 
med derå befintligt, väl inredt bO> 
ningshu', säljes billigt eller iord-
ningsställes i bästa skick för utlå
ning. Vidare meddela» af s. 

Tha State Savings Bank,'' 
Qertnania Life Ins. Bld'q.f 

v •': , .y, PAV** KIN If: ' 

H * 

5 »"V 

D E F E C T I V E  P A G i E  


