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i Hirtw. 

Det skadliga inflytandet af finans
minister Görtz myntlagr. 

Regeringens försök att påtvinga folket & ft. 
"nödmynt" medförde de olyckligaste 

resultat inom alla affärsgrenar. 

JSvad '*nödmynten" förorsakade i Sverige, kom-
me fri och obegränsad si Ifv er myntning 

* att uträtta i Förenta Staterna, 

I Chicagotidningen Hemlandet var nyligen in
förd en artikel, författad af dr. Joh. A. Enander 
och belysande ställningen i det gamla fosterlandet 
i början af förra århundradet med anledning af 
svenska regeringens ovisa experimenterande med 
billigt mynt. Artikeln har särskild betydelse, 
emedan man genom att få kännedom om följderna 
af införandet af billigt mynt i Sverige, i den falska 
förhoppningen att kunna förhjelpa landet ur en 
iråkad, tryckt ställning, bör kunna sluta till, hvad 
som skulle hända här i landet, om fri och obegrän
sad silfvermyntning efter värdeförhållandet 16 till 
1 komme att införas. Säger författaren: 

Det har varit en tid i vårt folks historia, då 
svenskarne egt-det, hvarom i dessa dagar så myc
ket talas, nämligen "billigt mynt". Det var i 
"den gamla karolinska tiden" i början af det 18:de 
århundradet. 

Sedan Karl XII:s långvariga krig minskat ri
kets folkmängd, uttömt många af landets hjelp-
källor och bragt näringarne mer och mer i läger
vall, blef bristen på mynt med hvarje dag allt me
ra känbar i stad och på land. 

Silfver- och kopparmj'ntet, som befann sig i 
den allmänna rörelsen, var dock godt och ärligt 
mynt. Det största silfvermyntet var riksdalern. 
Den var ungefär så stor som en af Förenta Stater
nas äldre dollars och ansågs (till 1718) i värde mot
svara 2 daler silfvermynt eller 6 daler kopparmynt. 
Efter 1718 motsvarade 1 riksdaler 3 daler silfver
mynt eller 9 daler kopparmynt eller 36 mark kop
parmynt. Det var först 1776 som den svenska 
specieriksdalern bestämdes vara lika med 6 daler 
silfvermynt eller 18 daler kopparmynt eller 72 
mark kopparmynt. Under loppet af 150 år hade 
silfvermyntets värde nu blifvit nedsatt till J-del 
hvad det lagligen gälde 1624. Att silfret i ett 
lands mynt sjunker i värde är följaktligen icke för 
våra léndsm&n någonting nytt. 

Det fans icke så ringa godt mynt i landet, då 
f'den-på utvägar outtömlige", stolte och öfvermo-
dige Görtz blef allrådande finansminister. Men 
det allmänna förtroendet hade försvunnit. Pen-
n ingår ne utsläpptes icke i rörelsen. Hela rikets 
kredit togs af "den politiske ränksmidaren och ftf-
ventyraren" i anspråk för att förmå de rike att ut
byta sitt goda mynt mot ständernas obligationer 
(bonds), för hvilkas betalning gafs inteckning i 
Svenska undersåtars fasta egendom och det utan 
egarens medgif vande. Alla förmyndaremedel 
samt krono-, kyrko-, skole-och fattigkassebehåll
ningar måste utbytas mot sådana obligationer, 
hvilkas värde snart sjönk i samma mån som landet 
"välsignades med billigt mynt". 

Kopparmyntning i stor skala var hvad Görtz 
förordade. Sverige kim-de, enligt hans åsigt, upp
rätta egen myntfot, utan att spörja andra europe
iska makter till råds derom — alldeles hvad vår 
Bryan tror om Förenta Staterna nu för tiden. — 
.Silfyerr.iksdalera hade blifvit allt för värderik: 
4£oppardalern var de fattiges, de skuldsattes mynt; 
som skulle bringa göd tid i landet. Värdet å kop
par skulle derjemte stiga ofantligt, då det blef be-r 
kant, att regeringen kunde genom myntning för
vandla en nästan värdelös koppärbit till $ riksda
ler. Sedan detta billiga mynt kommit i rörelsen, 
skulle jordbrukaren få bra betaldt för sin span-
mål och arbetaren icke längre saknar förtjenst-er; 

Karl XII var allt för skarpsinnig, allt för rätt-
tänkande för att icke inse det falska och orätta i 
detta finanssystem. Högst ogerna gaf han sitt 
bifall till detsamma. Han tillät icke att hans bild 
eller rikets vapen sattes på det billiga- myntet, 
som snart började kallas "nödmynt", emedan det 
samma hade nöd och ruin till sina följeslagare. 
Kopparrunstycken, som icke voro värda i cent 
stycket, myntades till l'l Daler S. M." och de er. 
höllo efter sina å åtsidan anbragta bilder olika 
namn: "Kronan", Publico Jide", " Vett och Vapen", 
"Flink 'och Fär$ig"u \( Jupiter"Saturnus", "Phoe
bus och 'Mars hvartill sedermera kommo de 
under Ulrika Eleonoras regering myntade "Mercw 
rius" och "Hoppet"'.' 

Ursprungligen var det bestämdt, att endast 2 
millioner sådana kopparmynt skulle på en gång 
vara ute i rörelsen, men sedan den farliga banan 
var beträdd, glömdes snart denna bestämmelse. 
Redan 1717 voro 13 millioner nödmynt ute i rörel
sen. Af de 10 nyssnämda mynten med olika namn 
myntades nära 43 millioner, af hvilka 25,368,000 
voro i den allmänna rörelsen, då konungens hjelte-
lif ändades vid Fredrikshall 1718. 

Rikets inbyggare befaldes strängeligen att 
mottaga kopparmyntet till det värde, som blifvit 

&satt detsamma. "Då regeringen slagit sin stäm
pel ll Daler 8. M.' på kopparbiten, så var den ock
så en daler silfvermynt" och två sådana koppar-
styfrar voro i värde lika med en silfverriksdaler. 
Men då man ville för detta mynt köpa statsobliga
tioner, så nödgades man för 100 riksdaler betala 
250 daler silfvermynt. När sedan rykte utkom, 
att allt i riksbanken insatt silfver, äfven det som 
tillhörde enskilda persotffer, skulle utbytas mot 
nödmynt eller ock vara till kronan förfallet, sjönk 
förtroendet till det "billiga myntet" mer och mer. 

Man kunde visserligen med detsamma betala 
gamla skulder, med lag tvinga sina kreditorer att 
såsom godt mynt mottaga t. ex. 100 kopparslantar 
(nödmynt) i betalning för 50 till låns erhållna silf-
verriksdalrar; men då man skulle köpa något för 
det nya myntet, då visade det sig hvad detsamma 
var värdt. För en aln fint kläde, som kunde fås 
för 4 daler silfvermynt godt mynt, begärdes 50 da
ler, om det skulle betalas med det billiga myntet. 
Då utkom en förordning att om någon i handel och 
vandel understöd sig att göra skilnad mellan kop
parmynt och silfvermynt, mellan mynttecken och 
redbart mynt, skulle varan vara förbruten och kö
paren och säljaren plikta med fyrdubbla böter af 
varans värde. Detta haide till följd, att nästan all 
handel och rörelse afstannade eller förvandlades 
till byteshandel. 

Det billiga myntet dref det goda myntet ur 
den allmänna rörelsen. Slutligen aflystes allt gång
bart silfvermynt. Svenskarne förbjödos att mel
lan sig mottaga det goda myntet Alla, som in
nehade inländskt eller utländskt silfvermynt eller 
oarbetadt silfver, skulle före den 1 juli 1718 in-
lemna det i banken och i vexel för detsamma erhål
la nödmynt. Om silfver påträffades hos någon 
svensk efter nämda dag, var detsamma till "kongl. 

*maj:t och kronan förfallet." Följden af denna för
ordning blef, att många, som egde godt mynt, sat
te detsamma i säkerhet i utlandet. Då utkom en 
förordning, som stadgade huru mycket godt mynt 
en svensk fick föra med sig, då han for utrikes. 
Denna förordning medförde icke åsyftad verkan. 
Mer än 2 millioner daler silfver i klingande mynt 
utfördes på kort tid från landet. (En svensk hand
lare sände ett stort parti silfverriksdalrar till Hol
land, men vågade icke taga bevis derpå eller näm
na saken för hustru och barn före sin död. Bar
nen hade gått miste om 70,000 riksdaler om icke 
holländaren hade 1727 skrifvit till Sverige, att han 
icke längre önskade hafva skatten i sitt förvar). 
De, som icke kunde sända sitt mynt och sitt silf
ver till utlandet, nedgräfde det i jorden. Den 
"fria och obegränsade kopparmyntningen" för re
geringens räkning hade icke ledt till att i röreisen 
bibehålla både silfver och koppar. Silfret hade 
försvunnit och kopparn med ett orimligt högt 
"fiat-värde" var qvar. 

Vid Karl XII:s död voro, s&som nyss nämdes, 
mynttecken till ett åsätt värde af icke mindre än 
25,368,000 daler silfvermynt (nära 34 millioner kro
nor) samt myntsedlar till 2 millioner daler s. m. i 
den allmänna rörelsen. Det var mycket godt om 
"billigt mynt" i det olyckliga landet, hvars hela 
nationalskuld uppgick till omkring 60 millionår 
daler s. m. Huru skulle riket blifva denna skuld 
qVitt? Det var en af de vigtiga frågor, som sys
selsatte riksdagen 1719. 

Beslut fattades vid denna riksdag, att nöd
mynten skulle inlösas till deras half va värde (* da
ler eller 16 öre silfvermynt) på det sätt att re
geringen skulle till innehafvaren utfärda bevis 
och försäkran, att kronan skulle framdeles lemna 
en godtgörelse af 14 öre silfvermynt för hvarje 
myntstycke. De inlevererade mynttecknen och 
myntsedlarne skulle till egaren återställas, men 
sedan gå och gälla för endast 2 öre s. m. 16 sådana 
nödmynt skulle nu vara i värde lika med 1 daler s. 
m. (Det var den tidens proportionsformel 16: 1.) 
De landsmän, som genom arbetsamhet och spar
samhet samlat sig peningar för sitt underhåll un
der gamla dagar, sågoden ena hälften af sina spar
penningar spårlöst försvinna och "hade liten ut-
sigt att utfå den andra hälften i godt mynt." De 
omnämda bevisen å 14 öre voro snart värda lika 
mycket som de Konfedererade Staternas pappers
mynt var värdt vid inbördeskrigets slut, och 
nödmynten, som skulle gå för 2 öre s. m. stycket, 
sjönko också i värde. "Otaliga menniskor, sär-
deies bland allmogen, blefvo mer eller mindre 
lidande och tusentals bragtes till tiggarestafven." 

Den 20 augusti 1723 nedsattes värdet å hvarje 
nödmynt till 1 öre kopparmynt. Den bit koppar, 
som gått och gällt som en daler s. m., var nu re
ducerad till sitt verkliga värde. Man hade fått 
nog och mer än nog af "billigt mynt". Några få 
personer hade genom detsamma blifvit rika, men 
tusenden utfattiga. Jordbrukare, som under den > 
hårda tiden nödgats sälja sina hemman och som i 
betalning för desamma mottagit nödmynt, hade 
nu för sin egendom i behåll endast ett större eller 
mindre antal kopparslantar. Tjenare, som sparat 
sina årslöner för att kunna sätta eget bo, stodo 
utfattiga. En af Sveriges skalder har i dikten 

Vernamo marknad ' skildrat på ett gripande sätt 
tvenne tjenares sorg vid denna upptäckt. Icke 
utan orsak säger en svensk författare på 1730-ta-
let: "Underhaltigt mynt är ett ondt, hvarifrån 
Gud bevare länd och rike!" 

H V A R J N  D A  

, i 

Turkens sinne för statistik. En an-
ledd engelsk nationalekonom, som 
För närvarande befinner sig på rund
resa i Europa, skref nyligen till en 
muhamedansk tjensteman, som han 
personligen kände, och bad honom 
Dm en del statistiska uppgifter rö
rande den turkiska stad, b vari man
nen var bosatt. Svaret, som ingick 
först sedan en rundlig tid förflutit, 
var af följande lydelse: "Min upply-
ste vän, mitt lifs glädje! Det, som 
tlu frågar mig om, Ur svårt att be
svara, och för öfrigt skulle det vara 
af ingen nytta, om' jag gjorde det. 
Fastän jag sjelf tillbragt en del af 
mitt lif i denna stad, har jag hvar-
ken räknat husen eller gjort mig un
derrättad om deras invånares antal, 
och det, hvarmed den ene belastar 
sin mulåsna och den andre befraktar 
sitt fartyg, nngår mig ej. * Stadens 
ftldro historia vet Allah allena; blott 
himlen vet, hur mycket smuts och 
siande här kan harfcdt. innan Islams 

åÉiÄ.; léiW, J*» 

svärd fördref de otrogne. Det skul
le ingenting tjena till att forska 
derefter. O, min själ, mitt lam, 
bry dig ei om saker, som absolut 
icke angå dig. Du kommer till oss, 
och vi helsa dig välkommen. Frid 
vare med dig." 

• * • 

Snålhetett bedrar visheten. En rik 
katolik testamenterade på dödsbäd
den hela sin förmögenhet till ett 
kloster med det enda vilkoret, att 
då hans son, som vistades utom
lands, återkom hem, skulle han af 
de heliga fäderna erhålla "så stor 
del af förmögenheten, som de beha
gade utvälja". 

När sonen en lid derefter kom 
hem, gick han till klostret och be
gärde att få sin andel. De vise mun
karne gåfvo honom blott en mycket 
ringa summa oph behöllo lejonpar
ten för sig sjelfvo* v 

Den unge mannen var emellertid 
icke nöjd härmed, utan rådfrågade 
sina vänner och Here advokater; 

men alla ansågo, att intet kunde åt
göras mot de snåla munkarne. 

Slutligen träffade han dock en ad
vokat, som rådde honom att stäm
ma munkarne inför rätta och lofva-
de att vinna största delen af faderns 
förmögenhet åt honom. 

När man nu kom inför domstolen, 
pläderade sakföraren sin klients ta
lan på följande sätt: 

— Testator har velat lemna sin 
son "så stor del af förmögenheten, 
som munkarne behagade utvälja". 
Nu är det klart, hur stor del de ha 
"behagat utvälja": det är den del, 
som de behållit för sig sjelfva. Må 
de alltså gifva min klient den delen, 
såsom i testamentet uttryckligen 
föreskrifves! 

Och domstolen gillade denna tolk
ning, ocb munkarne måste nöja sig 
med den minsta delen af rikedo-
meu. 

* * 
* 

Förbindelse mellan fartyg som, pas
sera hvarandra. En löjtnant Dodd 
tillhörande engelska marinen, bar 

sedan någon tid tillbaka företagit 
en serie försök i ändamål att med 
tillhjelp af en apparat härmast lik 
nande en pappersdrake åvägabringa 
tillfällig förbindelse mellan fartyg, 
som för vanlig bris passera hvaran
dra. Experimenten lyckades, men 
uppfinningen viéad# sig dock till en 
början ganska 'bfrr^lfällig. Nu har 
emellertid löjtuaothrDodd förbättrat 
densamma så ^as/éf att man med 
pappersdrakens -tiffhjelp kan sunda 
brefbundtar elUf paket af ända till 
två kilograms v^fyt öfver till en pas-
seraude ångare #ller seglare. 

* 8  ; 0 #  
" * 

Skämt i domsäfén. ' En slipad en 
gelsk sakförare hade att försvara en 
tjuf, hvilken vkr öfverbevisad om 
stölden. r.1 

— Herr domaitej sade han, ni kan 
inte döma min klient för inbrott, ty 
han har inte alls brutit sig in i nå
got hus. Vittnena ha medgifvit, 
att fönstret stod öppet; han endast 
sträckte in sin arm och tog bot 
några obetydliga småsaker. Men 
hans arm är inte hau sjelf, och jag 
kan inte inse, hur ni skall kunna 
döma en hel person för ett fel, som 
endast en af hans lemmar begått. 

Domaren log åt sakförarens h&r-
klyfverier, men gick in p& skämtet 
och sade: 

— Jag har ingenting emot att gil
la ert yrkande, och derför dömer 
jag endast den anklagades högra 
arm skyldig till sex månaders fän
gelse. Armens , egare kan göra ar
men sällskap eller inte, det qvittar 
domstolen lika. 

Åhörarne applåderade denna 
skämtsamt allvarliga dom, som ju 
bestraffade sakförarens hårklyfveri-
försök. Men stor blef deras och do
marens häpnad, då den dömde helt 
lugnt med ett listigt leende—skruf-
vade loss sin lösarm ocb med en 
djup bugning öfverlemnade den åt 
domstolen! 

Från Cambridge, Minn. 

Vid på måncfögeri den 7 dennes 
förrättadt presifval af härvarande 
sv. luth. församling blef enhällig 
kallelse utfärdacF till pastor Alfred 
Bergin i Warren'^ Minn. På efter
middagen sammå dag samlades om
kring 300 af föriämHngens medlem
mar i prestgår&n för att säga far
väl till sin förre lärare pastor J. P. 
Neander, hvilken 1 dagarne afflyttar 
till sitt nya verksamhetsfält i Ma
rine, Minn. Dé besökandes antal 
var alltför stoft?för att kunna rym
mas i den vackla prestgårdsbygg-
ninge», och slog inan sig derför ned 
i det gröna. B#5 irtJHos sedan tal, 
bvarjemte sång cttjfr musit£ prestera
des, och frampå qv&llen serverades 
supé. Såsom en enkel tacksamhets
gärd öfverlemnadea vid tillfället af 
besökarne en vacker gåfva till past. 
Neander. Under sin långa verk
samhet i Cambridge, hvars luth. 
församling han med trohet och nit 
förestått i 11 år, har past. Neander 
många gånger varit föremål för sina 
församlings-bors ; uppmärksamhet, 
men vid intet tillfälle torde stäm
ningen ba varit så gripande som 
vid denna lilla afskedsfest, under 
hvilken det tydligen trädde i dagen, 
att församlingsmedlemmarne voro 
innerligt fästade " vid sin afgående 
lärare och hela pastors familjen, och 
att dessa känslor voro besvarade, 
kunde äfven iätteligen skönjas. 

En närvarande. 

Från Hlnkley, Minn., 

Det är redan kändt för tidningens 
läsare att den sv. luth. kyrkan här-
städes förstördes den 7 sist. augusti 
af en svår vindstorm, som dä drog 
fram öfver staden. Till all lycka 
hade vi kyrkan försäkrad i Augu
stana synodens assuranäbolag, hvil
ket bolag äfven skyddar mot förlust 
af "Windstorms amd Tornadoes". 
Bolagets sekreterare herr A. J. 
Swanson har varit bär och värderat 
skadan och på ett <tSllfredsställande 
sätt uppgjort med församlingen. 
Alldenstund försäkringssumman på 
kyrkan var lågt tagen och ännu 
ingen försäkring på inventarierna 
fans är förlusten ganska känbar. Dock 
få vi säga med Job: Herren gaf och 
Herren tog, välsignadt vare Her
rens namn. Emellertid hålla vi au 
på som bäst att atoR uppbygga det 
lilla templet och ha det redan under 
tak. Vi bjelpas åt med arbetet och 
hvarenda församlingsmedlem, som 
kan slå spiken rätt på hufvudet, är 
med vid byggandet; så att vi, Gudi 
lof, på detta sätt vänta få kyrkan 
färdig igen, som den förra, utan 
skuldsättning. För närvarande ha 
vi våra gudstjenst.er i "Town hallen" 
så att det kyrkliga arbetet fortsät-
tes som vanligt, i r; , 

Förliden onsdagsqväll firade mr 
och mrs S. W. Anderson sin 25 urs 
bröllopsdag. Omkring ett 50-tal af 
församlingsmedlemmarne, slägtin-
gar och öfriga vänner voro närva
rande, och silfverbrudparet gaf en 
supé. Pastor G. Peterson höll ett 
för tillfället lämpligt tal och aftonen 
föröfrigt tillbratjtes på ett mycket 
angenämt sätt. > iFtera vackra silf-
verpresenter qv^rtemnades såsom 
minne af dagen&tfe&jrdelse. Famil
jen Anderson äevled af de äldsta 
svenskarne på Satsen och är all
mänt aktad och vftralerad inom så
väl det kyrkliga som borgerliga om
rådet. Vi tillönska dem fortfaran
de lvcka och välsignelse* 

Bokanmälan. 

Under titeln Lifsbilder iden Krist
na religionens ocK Vetenskapens ljus 
har pastor E. J. Werner skrifvit en 
både tankediger och lärorik bok, 
som vi med nöje genomläst. Arbe
tet i fråga utgöres af två hufvudde-
lar: Bilder, hemtade från kyrkans hel
gedom, och Bilder hemtade från läro
salen. Båda delarne behaudla sär
skilda ämnen, men båda gå ut på att 
"försvara" den kristna kyrkan och 
den kristna tron gentemot de an
fall, som den moderna rationalismen 
i våra dagar gör mot bibeln och kri
stendomens grundsanningar. För
fattaren begagnar sig af 6å enkla 
och lättfattliga bevisningsmedel, att 
hvar och en kan se att han bär san
ningens egid i skölden. I vår ma
terialistiska tid borde hvarje bok 
sådan som denna blifva en kärkom-
men gäst hos det kristna folket, och 
vi hoppas och önska, att pastor 
Werners Lifshilder måtte förunnas 
en sådan plats. Boken är skrifven i 
en lättfattlig stil och lemnar, hvad' 
den typografiska utstyrseln beträf 
far, intet öfrigt att önska, hvadan 
vi känna det som en kär pligt att 
densamma till det bästa rekommen
dera. 

AGENTER 
önskas mot god betalning, att sälja 
varor, hvilka nödvändigt måste be
gagnas i såväl svenska som ameri
kanska familjer. Hvar och en som 
önskar etablera sig en inkomstbrin
gande och förtjenstfull affär, eller 
skaffa sig en god, lönande biför-
tjenst, torde genast skrifva efter 
fria profver, cirkulär o. s. v. till 

C. I. SHOOP & CO., 
Na 519 State Street, Racine, Wis. 

R E D O V I S N I N G  

Följande medel hafva inkommit till 
Betbesda Hospital, hvilka k&rmed redo
visas: 

Från Z'ons, Nobles ca, $3.05; Still
water 21.56; Braanuels, Man k a to, 10.85; 
Norra Crow River 11.10; Rev. S. Änder 
so» 50c; Balsam, Wis., 5.32; Worthington 
9.10; Belgrade 8.40; Athens 4.55; Benton 

S7; Sioux Falls J.59; Herlunda 10.15; 
Swedesburg 7.85; Siloa 5.50; Nylantla 
8.85; New London 15.11; Cokato 10; Bar
ret, 4 kuvert, 1.85; Trlpolis unga frunt 
föreu. 20.60; Tripolis, fastlagsoffer, 15; 
Litchfield 17.50; St. Johns 2.01; Forest 
Lake 1.18; Providence Valley 2.76; Swede 
Home 1.50; Fridhem 1.19; Carlslund 4.50; 
Gethsemane, Dassel, 7.93} Eagle Lake 5; 
Goodhue 10; onämd 1; Fahluu 5.30; Chri
stine fLake 11.60; Maple Ridge 1.80; 
onännd, Taylors Falls, 8; Spring Garden 
50c; Vasa 34.55; Mary Anderson 2; Wen-
nersborg 5.80; Walnut Grove 5.10; Pre
ston Lake 2.40; Fish Lake 6.67; Cannon 
River 5; Gastaf Ad., St. Paul, 12.40; Chi
sago Lake 8.50; Strömbeck 7.65; New 
Prairie 18.35; Triumph 8.40; Scandiao 
Grove 6 50; Litchfield frunt. fören., fri-
patientkass., 10; Elims, Lincoln co., 6.50; 
Sillerud 12 85; Lake Ida 16.75; Sabylund 
14.60; West Union 50c; Highland Grove 
8.60; Spruce Hill 5; Sabylund, g:m C. T. 
Mattron, 10; miss Eva Nelson 50c; Carls
lund 50c; Bethania, Duluth, 5.20; Hop
kins 50c; Bethlehems, Mpls., 85c; Beck-
ville 16; Herman 8.48; West Sweden 4.67; 
onämnd, till fripatientkassan, 3; Central 
Swede Grove 9. So; mrt Englund, till frl-
patientkass-n 5; onämnd, till fripatient
kassan 8. 

Subskription till nya tillbygget 
John Anderson, Eau Clair,. Wis., 6; 

Martin Johnson S; Magnus Ekblad, Vasa, 
8; S. F. Tellln 2; Andrew Erickson 1; 
John Manstrom. Mason, 1; Otto Wall-
mark 12; Gastaf Hultgren 1; G. A. Bruf 
1; J. Magnuson 25c; J. W. Swenson, Kila, 
1; Andrew Alvarson, d:o, 1; C. H. Nelson, 
Clara, 1; C. J. Anderson 1; John A. An
derson 1; Andrew Anderson, Salem, 50c; 
mrs Englund, Rush Point, 10;mrs Göran
son 5; Ida Norling 50c; Cokato 19.55; 
Mooer's Prairie 28.85; Salems, St Cloud, 
5.25; Blooming Prairie 2; Sandqvist, 
Scandia 50c; Ekejö S3; FSrsta luth. &ldre 
frunt. fören., St. Paul, 26.80; Vasa, g:m 
J. Magny, 50; A. H. Randahl 60c; Upsäla, 
Becker ca, 7; Detroit 1; Brainerd I; S. 
H. Redlund 8; Sj- U. Lidman 5; mrs Ol
son 2.50; Erick Barken 1; Nels Rosen-
qulst 2; J. K Barken 2; C. J. Rosell 1; 
G. A. Modin 5; I. G. Porter 2; G. Hedna 
5; C. M. Carlson B; J. Carlson 50c; J. S. 
Swenson 2? P O Hall 8; L Göranson 20; 
Anna Anderson 12; Peter Dahlqvist 1; 
Erick Byström 50c; Rev. J P Leaf 1; 
Grove City Dorkas fören. 5; d:o frunt. 
fören. 10; Rev. S G Swenson, Lake City, 
5; Fred l.k, d:o, 1; C E Carlson, d:o 5; 
G Edström 1; OS Calmaa 1; Nels Hallin 
1; John Korell. 1; A W Asplund 1; G 
Berglund 50e; P E Anderson 1; onämnd 
1; Claus Johnson 1; Otto Johnson 1; Ang. 
Carlson 1; C A Carlson 50c; C O Carlson 
50c; Nels Peterson 10; CP Chenberry 1; 
A Sundberg 2; Aug. Swenson 1; P G Wi-
berg, Akron 1; Olaus Nelson, d:o, 1; John 
Webster, JSt Peter, 5; J F Essling, d:o, 
I.50; O A Allen 1; J P Uhler 1; Z P Hed
berg 1; Charles A Johnson 1; H N Benson 
1; J A Sdqvist 1; K A Eilander 1; dr 
M Wahlström 2; C G Schultz 1; Ben. Wi-
berg 1; John Faust 1; Mary Brown 1; Au
gusta Carlson 50c; J J HÖberg 1; mrs 
Nyström 26c; Mary Carlson 1; H H Free
man 1; Gustaf Olson 1; onämnd 25c, Carl 
Lindström 1; Charles Johnson 1; onämnd 
25c; John Anderson 50c; M Christofferson 
1; Palmqvist 85c; Jonas H Johnson 1; Wm. 
Lundin 1; F W Nyberg 50c; S H Randahl 
1; C A Hultberg 50c; P A Adolfson 85c; 
Edwin Magnuson 25c; Ella Alilstrom 25c; 
Anna Kline 25c; Sven Magnuson 25c; J 
P Crim 25c; John Hultberg 1; O J Kempe 
1; H J Erdof 1; J Melgren 1; L P Swen
son 1; Joseph Swenson 1; Cbarly Johnson 
1; Ida Nelson 25c; Theodore Lundgren 
10c; Andrew Bengtson 25c; Anna Lund-
qvlst 25c; Swen Monson 50c; M Luckon 
1; Peter Anderson 50c; Bengt Bemctson 
50c; J H Johnson 1; lsaak Lundin 1; Ma
lena Benson 1; A Lindström 1; A C Carl
son 5; Onämnd 5Cc; A E Edholm, Still
water, 5; Alma Ottodahl 1; Oscar Saudahl 
1; K. Johnson 1; Joh* Halen 1; mr Lilje
gren 1; A Wennerberg 1; Rev. C A Hult-
krans 100; Olof Carlstrom, St, Cloud, 5; 
J M Nelson 5; John A Westluud 5; Ung-
domsfören. i första luth., St. Paul, 59.66; 
Noyes Bros. & Cutler 100; onämnd 4; Un
ga frunt. fören., St. Paul, 25. 

St Paul, Minn., den 10 sept. 1896. 
G. Bodin, kassör. 

'•NSrlielst mina b'irn ådragit sig för
kylning liar jag anlitat Dr. August Kö-
nig'a Hamburger Bröst-tlié och alltid med 
bästa resultat."— Carl Kalinowski, Des 
Moines, la. 

GOING TO CALIFORNIA? 
Then you are interested in knowing— 

1st What line will get you there seven 
hours quicker than any other? 

8d. What line operates Phillips Cele
brated Tourist Car Excursions? 

3d. What line has been in the busi
ness longest and is most popular? 

4th. That all other Tourist Car lines 
are imitators. 

5th. What line offers you choico of 
routes? Cars leaviug ST. PAUL on 
MONDAYS at 9:00 a. m , via KansasrCity 
and Fort Worth, — the favorite SOUTH
ERN ROUTE, with no snow, no high al
titudes. Cars leaving on THURSDAYS 
at 7:00 p. m. via Omaha, Denver and Salt 
Lake, — the great Scenic Routa. 

6th. What line uses Pullman Tourist 
Cars that are completely furnished with 
carpets in the aisles, upholstered seats, 
clean linen and blankets for berth*, cook
ing ranges in separate compartment, 
gentlemanly conductors and careful por
ters? 

7th. What line accepts second class 
tickets, and only charges $6.00 for double 
berth clear through? 

The agents of the M INNEAPOLIS & S T. 
Loins RAILROAD Co. will cheerfully and 
truthfully answer any of these questions, 
or you can address 

A. B. CUTTS, 
Minneapolis, Minn. 

Nyinrättade 
Jernvägsvagnar. 

•'The North-Western Line", C. St P. 
M. & O. jernvägen, som trafikera emellan 
Minneapolis, St. Paul och Chicago, stär nu 
till allmäuhetens förfogande. Pressen, 
såväl som folket i allmänhet, som sett 
dessa tåg, erkänna att vagnarne å de
samma med afseende på utstyrsel, ftro de 
finaste som finnas. Lokomotivet är bygdt 
efter det välkända mönstret 999, och tå
get är fönedt med vestibuler från ena än
dan till den andra, med stora, slipade 
glasrutor, som fullständigt inhägna platt
formen, höjer utseendet och förb&tta be-
qvämligheten. 

Om ni ämnar företaga en resa österut, 
hvarför icke då resa med det nya tåget 
'North-Western Limited"? Exkursions-

och andra biljetter gälla å dessa tåg utan 
att extra afgift begäres för ofvannämda 
beqvämllgheter. 

För köp af bllletter samt för underrät
telser angående sofplatser a s. •. hfln-
vände man sig till närmaste stationsagent 
eller direkt till T. W. TEASDALK, Gene
ral Passenger Agent, St. Paul, som be
redvilligt tillsänder eder pamfletter med 
fullständiga upplysningar beträffande 
dessa nya tåg, i beqvämlighet öfverträf-
fande alla andra, äfven de som förevisa
des under senaste verldsutställning. 

J. I. SEBEB8EB&. 

b törsta, ocu baata urval .u akodoa 
för Herrar. Damer och Barn 1 denna del af 
staden. Hvarje par säljes under 
garanti. Arbeten på beställning utfö
ras med särskild omsorg. 

J. A.  SEDERBERG,  
1305 Wash. Ave. 8., 

MlnneaDOlls. - -Minn, 

ST. PAULS AFFÄRSMÄN! 
F o. 

Handlar mod kött. flflsk o. s. •. 
Itool Jjoliiiudling1 och lägsta priser. 

966-Payne Ave. t 930 Arcade it» 

ANDERSON & JOHNSON, 
fl Glas- och Porslins Handel. 

Vi hafva alltid ett välsorteradt lager af 
porslin, lampor, glasvaror, bord- och fiole* 
knifvar samt kokkärl m. m. 

940 Payne Ave* 

UEDMAN BROS., 
Dry Goods, fftrdlgsydda kläder, eW-

peringsartiklar och skodon m. m. 
910, 918, 920 Rice Street. 

ALBERT G. JOHNSON, 
fl Möbler och liusarerådssaker m. m. 

Auktion hvarje lördag kl. 10. t m. 
22 <£ 24 E. 7th Street, 

A LINDAHL Välsorteradt lager a t 
• flek-ur, vägg-ur, vigselringar m. m. 

Reparationer utföres omsorgsfullt och bil* 
lift. 880 Payne Ave, 

0 J. LOMEN, 
"• Attorney-at-law. 
Rogers9 Building, 

Cor. 5th <6 Cedar Streets, 

R MARTINI. 
HI "PEOPLE'S BAKERY." 

Alia sorters finare bakverk levereraseftef 
oeställning. 333 JE, 7ib Street, 

A N. NELSONS Brandförsäkringi, 
•" och Lån-Agentur 

är flyttad till Knauft9s kontor,. 
Manhattan Building'. 

Cor. 5th & Robert stst 

C 0. NELSON, 
Specerier och Delikatesser af 

bästa slag och till lägsta priser. 
502 Decatur Street, 

PHARLES NORBERG, 
^ Kostym-Skräddare, 
Fint snitt och omsorgsfullt arbete. 

180 E. 7th st. 

A. PETERSON & CO. 
. Spanmåi, mjöl, hö, foderämnen...,, 

tamt kol, ved och farmprodukter. \ 
Cor. Payne ave. <S> Minnnehaha st,' 

JOHN 

A, SAGHWITZ. 
Färskt, saltadt och rökadt Flflfik och' 

il Kött samt tillverkare af finare Medwurs 
ochKorf. 250 E, 7that. 

C SUNDKVIST, 
*»• Pélsverkför herrar och damer, \ 

samt Hattar, Mössor och Handskar. 
Reparationer verkställas billigast undM 

sommarmånaderna. 332 B, 7th st. 

ANDREW SCHOCH GROCERY CO. 
H  P A R T I  o c h  M I N U T H A N D E L *  

Specerier och Delikatesser 
Corner Seventh and Broadway, 

H A. VUCKEL, 
® Första klassens färskt och salt kött, 

fisk, vildt smör och ägg, m. m. 
Cor. Payne avg. <B Reaney sk. 

i 

941 

GRAFVARDAR 
af.... 

svensk granit, 
Italiensk och 
Inhemsk 
marmor, 
I stort urval 
och till 
lägsta priser. 

Besök eller tillskrif 
oss Innan köp afslutaa 
annorstädes. 

E. NELSON, 
(förut John Peterson & Ca) 

Jackson st., t ST. PAUL« 
Kära Oakland Oemetery. 

PREESVI ANS 
i Ml/ GALVÅNISERADE V 

STÅL-VÄDERQVARN 
OCH TORN 

garanteras att vars 
den biista i mark
naden. Don drifves 
raed mindre vind, 
8r starkare, mera 
hållbar och enklnre 

an sagon annan vädernvarn. 
Den är fullständigt erielf-
regiernnde. Vi gifva en 

.skriftlig garanti för ett år 
med hvarje qvarn, vi sälja. 

TO JK X K T är det bäst konstruerade och star
kaste st&ltorn, som tillverkats. 

Skrlf efter vår illustrerade katalog öfver vH-
derqvarnar, finckelscninskiner, fr«. 
s&ningsmasklner. siktqvamar, foder-
4varnar, hHstkraftg. och ångmoski» 
ner. ångpannor o. si. T. 

8. FREEMAN & SON'S MFG. CO., 
Bridge »«., bacihb, wis. 

U/ALLBLOM Furniture & 
Carpet Ge. > 

Möbler, Mattor. BathVkgnar. Kaminer gatnf 
Olas- och Pors iiijsvaror m. na. 

400-402 Jackson st. 

Jas. Mcfl i 11 an 
& Co. + Incorporated. ^ 

Handla med 

Hudar, Skinn, Fårskinn, j 
Ull, Tals, Seneca rot och 
Gtensing-rot. 1 

Egare af 
Minneapolis Sheepskin Tannery, 

200—202 First Ave., N., Minneapolisn 
Högsta marknadspriser betalas. 
Skr if efter senaste prisnotering. 

Henry N. Benson, 
Advokat och Notary Public. 

Utestående fordringar inkasseras, fulU 
makter utfärdas och rätteg&ngar fö.ra? vid 
alla statens domstolar. ^ 

Kontor i Dietts Blocks St Peter, Minn. , 
__________ - / 

Nedanstående blankett kan använ- j 
das vid prenumerationsafgiftens in-1 
sändande. -
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