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S V E R I G E .  
Stockholm. Gåfva. Stockholms 

sjömanshem har a* hr James Carnegie 
i Göteborg som gtUva mottagit $1,000 
kronor. 

Till 8tor~kor»menfår. den meckleri-
burgska Griporden har t. f. afdelnings-
chefen i utrikesdepartementet T. v. 
Ditten bl i f v It utnärad. 

Svenska hjerpägg till Nederländerna. 
Generalkonsuln O. B.anck hiirstädea 
har hos k. m:tanhållit om tillstånd att 
luta insamla ett antal hjerpägg för ut-
lörsel till Nederländerna; 

jEtt hem för husvilla. Dr&tselnåradens 
första afdelning har, pä ansökning af 
polisöfverkonstapel C. G. Carlsson och 
handlanden J. Johansson, beslutit att 
lör en årlig afgift af 5 kr. upplåta en 
tomt i Körsbärshagen för uppförande 
af en byggnad, afsedd för husvilla fa-
mil jer. 

En sorglig händelse tiraade hfirstftdes 
den 1 okt., dä fröken Charlotta Catha
rina Crusenstolpe, enda dotter till den 
bekante skriftställaren M. J. Crusen
stolpe, blef omkullkörd af en veloci
pedryttare, med påföljd att hon dagen 
derpå afled genom de i fallet erhållna 
skadorna. 

Statens jernvägar med dertill hörande 
materiel och förlag voro vid 1895 års 
början bokförda till 302,588.000 kr. och 
vid samma års slut till 304,971,000 kr. 
Trafikinkomsterna ha under året upp
gått till 27,594,131 kr., och utgifterna 
för drift och underhåll af statens jern
vägar under samma tid till 17,759,805 
kronor. 

Sockerbruksaktiebolaget i Stockholm, 
som grundlades år 1863 med ett aktie
kapital af 750,000 kr. och i fjor var 
upptaxeradt till en inkomst af 73,34^ 
kr., lärer under trycket af den rådande 
skarpa konkurrensen påsockermarkna-
den inom kort komma att nedläggas. 
Bolagets fabrikslokaler i Brännkyrko
gatan 2 uppgiTvas skola komma att för
vandlas till bostadslägenheter. 

Konung Oscars byst i Marstrand torde 
ftunna vara en verklighet nästa Bom
mar. Förverkligandet af denna skulp
tören Brambecks tanke har nämligen 
vunnit sådant understöd, att den för 
ändamålet nödiga summan blifvit ge
nom subskription i det närmaste åstad
kommen. För bystens gjutende äro 
kostnadsförslag infordrade från in-och 
utlandet Stuckatören Viotti har 
verkstält glpsafgjutningen efter kost-
närens lermodell. 

Pechlins hus. Ett minpe från tredje 
Gustafs dagar kommer att inom kort 
skatta åt förgängelsen, nämligen huset 
n:r 8 Blasieholmsgatan. Detta hus eg-
des a beboddes 1 slutet af förra århun
dradet af den genom stämplingarna 
mot Gustaf III:s lif bekante general 
Pechlin. Enligt förmälan hölls i detta 
bus en del hemliga möten mellan de 
sammansvurne, och der greps äfven 
Pechlin strax efter kungamordet Å 
platsen komuier nu att uppföras en ny, 
större, tidsenlig byggnad. 

Ändring i ministären. K. m:t rhar 
beviljat civilministern V. L. Groll af-
sked och till hans efterträdare utnämt 
generalpostdirektören J. K von Kru-
senstjerna. Samtidigt har statsrådet 
Groll utnämts till landshöfding i Stock
holms län odh t. f. landshöfdingen C. 
A. J. Fagerlund till landshöfding i 
Kalmar län. Gsneraldirektörsembe-
tet kommer att stå öppet för statsrådet 
v. Krusenstjerna och tillsvidare upp
rätthållas på förordnande. 

Tjugofemårigt liandtverksjubileum. fira
de såsom kompanjorer snickaremästar-
ne C. Wallin och L. Ericson den 1 den
nes. Dagen till ära voro alla firmans 
arbetare jemte affärs- och privata vän
ner inbjudna till supé. Att etc godt 
förhållande rådt mellan arbetsgifvare 
och arbetstagare bevisades af den 
hjertlighet, h varmed de senare fram
förde sina lyckönskningar och tack för 
mångårig välvilja. Några af arbetar-
ne ha ända till 15 år varit anstälda i 
tina mästares tjenst, ovanligt helt 
visst i vära tider. 

Ny svensk industri. Ute vid Ålstäket 
pä Vermdön har i år anlagts en fabrik, 
som är den första i sitt slag i Sverige 
och den enda i Nörden, nämligen Sven
ska torrplåtfabriken. Fabriksbyggna
den, som upptager en yta af 1,200 qva-
dratmeter, är belägen på en höjd, der 
den klara öch rena luften lämpar sig 
särdeles väl för plåtarnes torkning.och 
vid fabrikens inredning har man sökt 
ordna allt så praktiskt som möjligt för 
den ömtåliga tillverkningen, hvilken 
till stor del måste försiggå i mörker. 
De bästa maskiner ha sålunda anskaf
fats och nya sinnrika metoder ha in
förts. Tack vare dessa goda anordnin
gar kan fabriken tillverka torrplåtar, 
som enligt kompetente fackmäns utsa
go fullt ut kunna mäta pig äfven med 
de bästa utländska firmornas; de äro i 
hög grad känsliga och säilspordt klara. 
Hedern af att en sådan fabrik kommit 
till stånd äfven 1 vårt land tillkommer 
bulagwts disponent hr Thor Bernhardt 
Denne har i år vid Tysklands större 
fabriker varit 1 tillfälle att Btuderu 
tillverkningen af torrplåtar, och fabri
ken ledes för närvarande af en tysk in-
geniör, som förut varit anstäld vid en 
större torrplåtfabrik i Dresden. Utom 
torrplåtar kommer framdeles äfven att 
till verkas celloidiu, platina och brom-
Bilfverpapper. 

Askersund. En skiftesrik lefnad. 
Om den i Matabelekriget aflidne Ro
bert Bergqvist, skrifver en meddelare 
till Askersunds Veckoblad: Fä torde 
de vara, som hafva ne 11 så mycket af 
verlden- som hr B. Under 26 är har 
han största delen af denna tid vistats 
"på resande fot". Vid 16 års ålder re
ste han ut som sjöman verlden rundt. 
År 1880 öfvergaf han sjön och genom-
8trö:vade Australien och Tasmanien. 
På den senare ön gick han, följande 
floderna, genom urskogarne för att sö
ka guld. Efter tro ars vistelse i Au
stralien reste han öfver till Sydafrika, 
der han under de senaste 13 åren reste 
Irån det ena guldfältet till det andra. 
Många gångar har hau varit långa ti-
dor 1 det inro ogästvänliga Afrika, men 
•å har han efter något år rest åter till 
civilisationens utkanter för att sända 
bref till hemorten. I Sydafrika arbe

tade han största tiden för egen del. 
Han hade då 4 a 5 åsnor, eom buro sa
kerna, samt lika många negerpojkar, 
hvilka flngo hjelpa till med gräfuingar 
och guldvaskning. I Kiraberlay var 
han uppsyningsman öfver negrerna i 
en stor diamantgrufva. I tre krig, 
förutom en hel del mindre strider mel
lan negerstammar, har han deltagit, 
sista gången mot Matabele, der hans 
skiftesrika lefnad Blöts på Fort. Belling-
wa den 26 april innevarande år. 

Bor&s. Borås får stadspark. Borås 
sparbanks hufvudmän ha beslutit att 
för ordnande af den s. k. M&riekulle 
(förut af banken skänkt till staden) till 
stadspark dels som gåfva till sti.den 
10,000 kr,, hvarom det förut varit tal, 
dels att. på vissa vilkof till staden 
skänka ytterligare 15,000 kr. för pat*-
kens ordnande. Beslutet skall nu un
derställas länsstyrelsen. 

Eksjö. Till strids mot lungsotenl Till 
samtliga sjukkassor 1 landet bar i da
garne utsändts ett cirkulär ifrån den i 
Eksjö af dervarande sjukkassor tillsat
ta komitén för behandling af frågan 
om tubDrkulossjukdomens hämmande. 
Af cirkuläret framgår, att endast i 
Sveriges städer med en folkmängd af 
cirka 9J0.000 menniskor har tuberkulo
sen under de senaste fem åren i genom
snitt kräft 2,800 dödsfall om året, hvil-
ket för hela landet, äfven om den min
dre dödligheten för landsbygden tages 
med i beräkningen, ändock motsvarar 
13.000 a 14,000 dödsfall årligen i tuber
kulos. Komlterade föreslå nu, att ge
nom ett samfäldt uttalande skapa en 
opinion för åstadkommande af ett bät
tre tillstånd samt att med de olika för
eningarnas bistånd ingå till kommu
nalstyrelserna för att få något gjordt åt 
saken, såsom inrättandet af 6ärskilda 
sjukhus och andra nödvändiga åtgär
der för sjukdomens hämmande. 

Göteborg. En drtifklase från Gelli-
vara, vuxen i öfverste Bergmans oran
geri derstädes, har uppvisats på möte 
med "Hortikulturens vänner" i Göte
borg. 

En ny tidsskrift för farmaceuter anses 
af Göteborgs farmaceutklubb behöfiig. 
Frågan härom lärer förekomma pä all
männa farmaceutmötet härstädes nästa 
sommar. 

Hrr Viggo Vllmann och Peder Bunde 
—bekanta norska herrar — gästade ny
ligen i Göteborg, den förre pä genom
resa, den senare för att tala om "freds
saken" å "Arbetarekommunens" lokal. 

Prests skyldighet att vittna. Pastors
adjunkten Franck vid Göteborgs dom
kyrkoförsamling hade instämts som 
vittne 1 ett äktenskapsskilnadsmål mel
lan sockerbagaren Petter Andersson 
Hedén frän Göteborg och hans hustru 
Ida Charlotta, född Hallgren, för att 
lemna en del upplysningar från ett 
samtal som Hedéu haft med honom. 
Pastor Franck upplyste emellertid, att 
hr Hedén vändt sig till honom såsom 
sin själasörjare, och på den grund an
såg sig hr pastorn vara af sia einbets-
ed förhindrad att yppa något, dervid 
åberopande det kgl. brefvet af den 24 
april 1754. ET ter en längre öfverlägg-
ning förklarade sig rätten biträda pa
stor Francks åsigt. 

Hudiksvall. Ett egendomligt för
hållande har för en kort tid sedan in
träffat i en sjö kallad Halldammen i 
närheten af Långvind i Enånger. Pä 
några dagar höjda sig botten på en 
sträcka af omkring 150 alnar i längd 
och ifrån 2—10 alnar i bredd, bildande 
en vinkel. Ända till i höst hade der 
varit 4 a 5 alnar djupt, och ännu har 
sjön pä .båda sidor om den nybildade 
ön samma djuplek som förut, ön höjer 
sig något öfver vattenytan och består 
af gamla träd, trädrötter och gyttia. 
Hvilken orsaken kan vara till detta fe
nomen kan åtminstone icke brefskrif-
varen förklara, ty vattenhöjden i sjön 
är den vanliga. 

Jönköping. En vacker väggbonad, 
som broderats af löjtnant Alfons Mel-
lin i Jönköping, har för ett pris af 250 
kr. köpts af konung Oscar. 

Mickels i Tenhult minnessten. Riks
dagsmannen Johan Anderson i Tenhult 
och landstingsmannen J. Kjellerstedt i 
Hel jaryd ha å Rogberga sockens väg
nar hos k. befallningshafvanden i Jön
köpings län gjort ansökning om till
stånd att från lägenheten Tullen flytta 
en derstädes år 1842 upprest minnes
sten till ett ställe ä Tenhults stations
område i närheten af stationshuset. 
Stenen är rest till minne af att en 
dansk krigshär blifvit den 10 febr. 1611 
slagen der i trakten af Tveta härads 
allmoge under skogvaktaren Mickels i 
Tenhult ledning. K. bfhde har förkla
rat att från det allmännas sida hinder 
icke möter för den föreslagna förflytt
ningen af nämda för Tveta härads all
moge hedrande minnesvård till en 
plats, der den lättare än pä förra plat
sen kan af en större allmänhet ses och 
kraftigare stärka fosterlandskänslan. 

Kalmar. Kalmarsunds.upprensning. 
Grundad förhoppning lärer finnas der-
om, att regeringen skall vid instun
dande riksdag framlägga förslag om 
Kalmarsunds upprensning, hvarigenom 
denna för sjöfarten vigtiga fråga bör 
kunna inom den närmaste tiden få" en 
gynsam lösning. 

En lidandes historia. En längre tid 
har å Serafimerlasarettet i Stockholm 
vårdats en ung qvinna, Hanna Peter
son från Kalmar, hvilken ä Mönsterås 
tändsticksfabrik ådrog sig den fruk
tansvärda sjukdom, som kallas fosfor-
ne"kros. Genom upprepade operationer 
har en betydande del af käkbenen så 
småningom måst borttagas. Allt hvad 
i mensklig makt stått har af de skick
ligaste läkare blifvit gjordt, men allt 
har visat sig förgäfves. Don hemska 
sjukdomen hade fått alltför stort in
steg och vetenskapen visade sig, som 
sagdt, ingenting förmå, utom att något 
fördröja lifsgnistans utslocknande. För 
några dagar sedan fick den arma qvin-
nan sluta sina lidanden.* -

Karlstad. En varg sköts nyligen 
af hemmansegaren Q!of Olson i Backa, 
Dalby socken i Vermland, endast ett 
par kilometer från gården. Vargen, 
som våren rätt stor best, hade någon 
dag förut rifvit ihjel tre getter och 
höll just på att frukostera på resterna 
af en get, då ban varseblefs af en per
son, som genast underrättade Olof Ol

son. Dat är närmare 30 år sedan nå 
gon varg blifvit skjuten eller sedd der 
på orten. . Väl harryktet många gån
ger vetat berätta, att vargar varit 
synliga än på det ena och än på det 
andra stället, men till slut har det all
tid af dem blifvit bara—ankor. Djnna 
gång var det emellertid ingen anka, 
utan ett varitabelt "Gråben". 

Kristianstad. En oförsynt målskjut
ning egde rum hos landtbrukaren Hans 
Mattison i Vanneberga den 28 septem
ber. En torpare Per ChrietenBon till
ägnade sig ett laddad t gevär, och vid 
det han utropade: "Nu skjuter lag?" 
brann skottet af. med den påföljd, att 
pigan Emma Svenson, torpardottern 
Eina Häkanson, flickan Mathilda Jo
hanson, Hans Mattisons dotter och 
tjenstepiga, träffades af skottet. Bada 
de slstnämda forslades in till Kristian
stads lasarett, der haglen på Hans Mat-
tisons dotter strax blefvo uttagna, så 
att hon kunde återvända hem, hvar-
emot tjensteplgan, som fått ett hagel i 
ena ögat, måste qvarstanna, och kom
mer hon antagligen att mista sitt ge
nomskjutna öga 

Lund. Lunds universitet. Tegnérs 
minne firades på sedvanligt sätt den 4 
dennes, dä studentkåren under sina 
fanor samlades vid skaldens stod, der 
sång utfördes och tal hölls af kårens 
ordförande fil. kand. C. M. Collin. Der-
efter samlades studentkåren ä akad. 
föreningens stora sal till helsningsgil-
le. Till detta voro inbjudna represen
tanter för studenlfraktionerna 1 Kö
penhamn satnf, till tack för gästfrihe
ten i Malmö, styrelsen för Malmöut
ställningen. Tal höllos för de cyin-
skrifna studenterna af studentkårens 
vice ordf. fi!. lic. J. Strömberg, för 
universitets lärare af fil. kand. Sigurd 
Hanson och för de inbjudna gästerna af 
docent Hans Wallengren. 

Nyköping. En ny smörfabrik skall 
anläggas i Katrineholm af ett svenskt-
engelskt bolag. Fabriken lärer komma 
att icke blott tillverka utan äfven för
ädla smör. 

Oskarshamn. Bonden skulle stjäla 
"oxtöm". DA en bonde härom dagen 
var på resa med tåget från Nässjö till 
Oskarshamn och händelsevis bsfann 
sig ensam på boggievagnens platform, 
fick han syn på den utefter vagnarnes 
tak löpande signallinan af läder. Han 
fann den passande till en oxtöm cch 
började nysta till sig linan genom att 
först draga i den ändan, som löper från 
lokomotivet, och af hvilken han äfven 
lyckades berga en och en half famn in
nan den sträcktes. Nu började han 
äfven hala 1 den andra ändan, hvilket 
emellertid slog sämre ut, i det att lo
komotivet började tjuta och hvissla, 
hvarpå fäljde stor tablå med allmän 
rörelse, förhör, ransakning, ifrigt för
nekande samt slutligen bekännelse och 
tårar, hvilka befriade bonden från det 
straff, som eljes borde följa. 

SundsvalL En 17-årig yngling, Fr. 
Robert Åberg, son till en handlande i 
Skönsmon vid Sundsvall, begick för 
några dagar Badad sjelfmord. Han var 
i sin hemort synnerligen omtyckt för 
sin nykterhet ooh redbarhet; något 
tungsint lärer han pä sista tiden hafva 
varit. 

Norrmän äro obesvärade. För någon 
tid sedan ankrade utanför Mons ång
såg i närheten af Sundsvall en norsk 
skonare för att intaga trälast. Då kap
tenen upplystes om att dubbla hamn-
penningar måste erläggas, till staden 
och till Mon, blef han arg och menade 
tro på att detta tore ett svenskt "over-
greb", som ej hade 6töd af lagen. Man 
lade fram gällande föreskrifter och 
förordningar, man han tviflade fortfa
rande. Till 6lut slog han sig ned och 
skref ett telegram "Til Herr Kongen", 
Stockholm, i hvilket han utbad 8ig svar 
pr omgående, om saken verkligen för
höll sig så, och undertecknade sitt te
legram med "Dares laglydige Tienere, 
aerbedigst N. N., norsk Skipper". Få 
timmar derefter erhöll han telegrafiskt 
svar från statsminister Gram, att saken 
verkligen förhöll sig sä, som man upp
lyst för honom. Nu först försvunno 
farhågorna för svenskt "overgreb" hos 
vår tviflande Thomas. 

Vexiö. Ädelfors quldgrufvor. Les
sebo nya bolag har till konsul E Bie-
ber försålt Ädelfors guldgrufvor. jemte 
Klefva bruk med dithörande egendo
mar för ett pris af 400,000 kr. 

Visby. Dödsfall. Kyrkoherden i 
Älskogs och Lye församlingar Alfred 
Ahlander afled den 6 oktober ä lasaret
tet 1 Visby af ryggmärgslidande. Ä., 
som var född 1852, sörjds närmast af en-
ka och fyra minderåriga barn. 

Örebro- Ensam och öfvergifven bland 
en sjelfvisk och nötaktig omgifning 
(gårdens kor), med hvilka den förgäf
ves söker bekantskap, befinner tig en 
liten vacker elgfröken, förmodligen 
dotter till en elgmamma, som under 
jagttiden sköts vid Skogsberg, Erval-
la. Dä vallaren lockade "Kurre", kom
mer den till honom och tager löf ur 
hans hand. 

Trotjenarens minne hedras. En fattig 
arbetares eftermäle tolkades härom 
dagen af löjtnant Celsing å Hellefors 
bruk, då en gammal arbetare, 73<årige 
Erik Gustaf Hellgren från Hellefors 
bruk, begrofs.å Lilla Mellösa kyrko
gård. Efter jordfästningen framträd
de nämligen löjtnant Celsing till graf-
ven och uttalade i hjertevarma orda
lag ett tack till den afiidne för hans 
långvariga och trogna tjenst samt ut
tryckte den önskan, att en hvar måtte 
så fullborda sitt lefnadslopp, att man 
vid detsammas slut hade gjort sig för-
tjent af det eftermälet att nitiskt och 
troget hafva gjort sin pllgt här i lif. 
vet. 

östhammar. Tidigt på brottets bana. 
Två pojkar, den ene 11 är, den andre 
yngre, stulo härom natten en häst hos 
arrendator Lars Janson i Eskesta. De 
hade gått in i stallet, selat hästen och 
spänt den för en gödselkärra samt un* 
der nattens lopp begifvil sig öfver 
Fredbroskogen. Frampa morgonen 
kommo de till Rifvelsbro, der de berät
tade, att föräldrarne voro döda och att 
de fått hästen i arf. Da voro, Bade de, 
på resa till Hökhufvu.l för att helsa på 
en moster. Därefter begåfvo de siar på 
v&g till örbyhus, men blefve der om
händertagna af kronolänsmannea där

städes. D*ssa pojkar; ha under som
marens lopp 'begått åtskilliga streck, 
såsom slagit ia fönster, gjort inbrott 
och tagit hvarjehanda småsaker från 
grannarne. 

N o R O  B .  
I 

Nansen och Ungern. Professor Paul 
Guttenberg från Budapest ankom här
om dagen till Kristiania för att under
handla med dr. Nansen om e£ ungersk 
upplaga af hans nya bok samt för att 
förmå Nansen att hälla föredrag i det 
kungliga geografiska sällskapet i Un
gerns hufvudstad. 

Ullmann har motgång. Köpenhamns-
tidningen "Politiken" påstår, att dan
ske kultusminlstern Bartiendeth glfvit 
ett vägrande svar på en'direkt till ho
nom ingången anhållan från Norge att 
tvenne statsstipendiater, bland hvilka 
sjelfve Viggo Uiimannär deqene, måt
te få bevista en höstkurs vid Köpen
hamns universitet för folkhögskollära-
re. Ministern har nämligen, och det 
väl ej utan skäl, ansett att norrmännen 
vid sådana ansökningar böra begagna 
sig af de diplomatiska organen, utri
kesdepartementet i Stockholm och 
svensk-norske ministern i Köpenhamn, 
och icke komma så der sacs facon. 

Straffade penningeu'pressare. För nå* 
gon tid sedan häktades i Kristiania tvä 
unge män för systematiskt bedrifna 
penningutpressningar mot en telegra-
fist, hvilken slutligen bragtes derhän, 
att han af förtviflan beröfvade sig lif-
vet Utpressningen hade tillgått på 
det sätt, att den ene af de båda bedra
garne uppträdde förklädd som qvinna, 
en *rcll, som han hade ganska lätt att 
spela till följd af sitt utseende och sin 
röst, medan den andre uppträdde som 
"damens" broder. "Damen" inledde 
förbindelse med den förutnämde tele
grafisten, hvilken derpå, då "brodern" 
framträdde med hotelser att offentlig
göra saken eller omtala den för telegra
fistens hustru, lät förmå sig att utbeta
la rätt ansenliga penningesummor för 
att undvika offentlig skandal. Inalles 
hade de tvä herrarne lyckats plundra 
sitt offer pä 3,450 kr., dä den stackars 
telegrafisten Blutligen fann situationen 
alldeles ohållbar och beröfrade sig lif-
vet. Dan undersökning, »om följde, af-
slöjade det skamliga b„edr^geri, för 
hvilket han varit utsatt.! Débåda be
dragarne ha nu fättein dom. ; Den ene, 
Hartvig Hansen, "damen", ? har varit 
straffad för stöld upprepade gånger och 
fiske nu 5% ^års straffarbete. Hans 
kamrat,v Anton Halvorsen, dömdes till 
4  å r s  s t r a f f a r b e t e .  •  4  ' . i  

D A N M A R K ^  

Riks-
tt den 5 

Danska riksdagens öppna 
dagen öppnades på Gftigt 
dennes. 

Den nya statsverkspropositionen. Den 
i riksdagen afiemnade statsverkspropo-
6itionen utvisar en inkomstsumma af 
66,634,000 kr. och en utgiftssumma af 
64,946,000 kr. öfverskottettet är så
lunda omkring 1,675,000 kronor. Som 
hemgift åt prinsessan Louise åskas 
120,000 kronor. Bland nya lagförslag 
är ett 6ådant om skyddande af fisket i 
farvattnen mellan Sverige och Dan
mark. 

Prins Christian af Danmark kom 
under den nyligen hållna fältmanövern 
vid Bjerre in till en bondgumma i en 
stuga och bad om någonting att dricka, 
hvilket han fick. Som gumman just 
stod och gräddade pannkakor, bjöd 
hon prinsen, 6oin hon ej kände, pä en 
sådan. — ''Hvad skall ni ha för den?'' 
frågade prinsen. Men gumman svara
de: "Den kostar ingenting, ni soldater 
han ju så ondt om styfrarne." — "Sä 
alldeles barskrapad tir jag-yäl ändå in
te", menade prinsen. "Kungen är min 
farfar". — "Å bevara mig väl", utbrast 
gumman och släppte både visp och 
slef, ' 'då borde jag ha bjudit upp er i 
storstugan, så att ni kunnat äta er 
pannkaka der." 

Det tyranniska skrifbordet 
Vi vilja antapa att er sysselsättning flr 

stillasittande — att ni lir fastlcedjad sft att 
säga vid skrifbordet 1 uågot handelshus, 
eller kanske vid väfstolen i o&gon fabrik 
hvarest ni är nödsakad att arbeta från tl-
dlfirt på morgonen till sont pä qvällen. Sön
dagen är or endA day ftr hvila. Ni ftter-
vlindcr till hemmet livarje &ftön ;  utarbetad 
till både kropp och själ. Ev helsa och edra 
krafter börja aftisa livad skulle bäst 
fttcrstiilla edra lifskraftcr? En medvetande 
öfvertygelse hänvisar till detenäft beslutet 
att Hostetter's Stomach Bitters i|r er säkra
ste ooh tillförlitligaste r#ddnÄJ«-sankare. 
Bruka det stftndaktigt och ert system skall 
snart återvinna sin förra yig5« t  Hvarje 
kroppsdel skall erhålla en fråsk tj^pnls. Det 
finnes intet medel som kan jemföras mod 
denna Bitters mot nervositet och sömnlös
het dyspepsl. förstoppning och njurlidande. 
Det afiägsnar och botar alla former af mala-
riska sjukllgheter och Ur ett skyddsmedel 
mot reumatism och neuralgia Ts 

f "  
önskas ordentligi nÄn eller 

fruntimmer att resa för en tillförlitlig 
och välkftnd firma i Minnesota. Lön $780 
och expenser. Stadig sysselsättning. Re
ferenser. Iuneslut frankeradt kuvert 
The National, Star Insurance Bld'g, Chi
cago. -

GRAFVARDAR 
af", i mm ' 

6vensk granit. 
Italiensk och 
Inhemsk 
marmor, 
i stort urval 
och till ; 
lägsta priser. 

BesiBk »eller tillskrlf 
ess innan köp afslutas 
annorstädes. 

041 

F. NELSON, 
(förut John Petecsoftkfc Ca) 

jECkson st., : j^ST: PAUL 
Kfira Oakland Ce ty-

.-AaEJKITT ORD FÖR DET,men fråga K'r apotekare, 
i kBpman, eller icranne, begagnat ••Warner# 
White Wine of Tarttynip ,och de vilja omtala att dat 
-r <leab!>'* hostmedlcinp& Jordec» Pria St ocbMo. 

EN TAIMKEr 

SOM DÖDADE 

1 

EN MANI 

XTAN tänkie, att han kunde leka' 
-BJ- med sjukdom. Hans hälsa var; 
dålig, han kände sig trött och utsli
ten, klagade fifver svindel, gallsjuka, 
ryggvärk och hufvudvärk. Hans lef-
ver och njurar voro I oordning. Han 
tänkte han skulle blifva frisk genom 
att intaga billiga mediciner. Och så [ 
kom slutet. Han föll ett offer för 
B rights sjuka! De pengar, han bor
de hafva användt för ett säkert, till
förlitligt läkemedel, anvtede* mu för1 

en g räfsten. 

fir del enda standard-medel I vfirlden • 
mot njur- och (efveråkommor. Det 
är det enda medel, som läkarne all
mänt föreskrifva. Det är det enda! 
medel, som siödjes af intyg från tu-
senden, hvilka det lindrat och botat. 

DET FINNES INTET ANNAT, 

SOM KAN TAGA DESS PLA1 

SK06- OCH PRAIRIE-

i Minnesota och Wisconsin i närheten af 
städer och jernvägar i stora skandinaviska 
settlement med fruktbar jordmån, godt 
vatten, skolor cch kyrkor. Köp icke land 
förrän ni sett detta, hvilket är värd t 810 
pr. nere, men som säljes för $4 pr. acre. 

Skoglnnd med öppna slätter, bördigt 
och lättodladt kan ännu erh&llas. 

Förtiden månad köpte 40 familjer af 
detta laud, hvilket visar att det säljes 
fort Passa derför på, om ni önskar ett 
godt hem i ett trctligt granskap. Liknan
de förmäner äro .svftra att finna. 

För erhållande af närmare underrättel
ser skrif till hufvudkontoiet, 

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

£ller till 
E .  T V i  n  i . T A g e n t ,  

Prentice, Wis. 

Smith 
Music 

House. 
PIANON, ORGLAR, 

och andra Muaikvaror, 
samt. 

MuslfcaUev.. 
Hazelton Bro'*, Colby & Co's samt Gil

bert & Co's. välkända pianon. 
Bruno Mandoliner och Guitarrer. 

Stämning och reparationer verk
ställes omsorgsfullt. 

Nya pianon frftn $165 till högre och pft 
färmånliga betalniugsvilkor. 

442 Wabasha st, St. Paul. 

Or. E. M. I 
Legitimerad läkare och kirurg 

från STOCKHOLM. 
J Hörnet af Tth As 
( Sibley Streets-Krahmer Block 

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

Bostad: 320 E. 8th st., STL B A UL. 
Telefon: 004-2. 

Dr. Olof Sohlberg1, 

Kontor 

Bostad 

8S9 E. 7th st. hörnet af Pine. 
Timmar: 10-12 f. m. 2-5 e. m. 

) Söndagar 12-1 e. m. 
^ Telefon 664. 

f8' l 1  
i s 

( 677 Sims st. 
"I Telefon 818. St. Parti. 

Dr. S. L. Chappell, 
Tandlåkare. 

876 Payne Ave., ) CT n t m  
Cor. Wells st., J rAUL. 

Svenska talas. 

Drack botas säkert 
eller Ingen betalning-

Tngeu operation, itiReu 
tidspillan. Fri examine-
rinfr. 
The Blackburn Truss Co 
116-117 Germ*nia Life Bid 

St. Paul. Minn. 

G. P. SANDBERG, 
SVENSK 

TANDLÄKARE. 
Allt till facket hörande ar

bete utföres med största om
sorg. Telefon: 1473. 

Hörnet af 7th och Sibley, 
Krahmer Block, - - St. Paul 

Dr. Ivar Siqveland 
— Tandläkare — 

Utför endast första klassens arbete. 

Cor. 7fh <£ Cedar Sts., - St. Paul. 
(öfver Yerxas Grocerybutlk.) 

AUG. MILLER & GO. 
Svenskt Garfveri, 

Beredning och förgnlng af alla sorter 
hudar och skinn utföres omsorgsfullt och 
billigt 

CROOKSTON, t M1NH 

Dm popuISre 

Fotografen.... 
utför. 

Finaste arbete 
till lägsta priser! 

Besök min atelier och benlgtiya 
mitt vackra arbete! 
427-429 Nicollet Ave. 
MINNEAPOLIS. 

171-173 E 7lh st. 
ST. PAUL. 

f  

i. 1* ALNESS. President. J. A. 8WBNS09. Cashier. 

THE SCANDINAVIAN AMERICAN BANK, 
ST. PAUL, MINNESOTA. 

Inbetsldt kapital:$125,000. Auktoriseradt kapital: *600,00& 

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

Europe General agentur för alla första klassens emigrant linier. Agenter öar 
ikss öfverallt i landsorten mot högsta kommisaion. 

förbränner lätt, lemnande en hvit aska. 

Det aflemnar mera värme än andra kol. 

Inlemna edra best&llningar till. 

Telefon 375-2. 

ST. PAUL, 
346 Robert street, 

M I N N .  

1 
829 E- 7th street. 
850 Payne Avenu9, 

• • •  S T .  P A U L ,  
erhållas aila sorters svenska mediciner, elektriska bllten, elektriska batte
rier och bråckband. Särskild uppmärksamhet fästes vid BO DIN'S COU€rF 
BALSAM, BODINS CORN CURE och PROF. STOCKTONS HA1B 
TONIC, hvilka äro på hvar silt omrftde oöfverträffade. 

JOHN BODIN & CO. 

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

Handla med: Sinör, ägg, frukt, vi'dt, fjäderfän m. in., m. m. 
Ingående förfrågningar rgnas bastå omsorg. 

131 E. 3rd Street, - • ST. PAUL, MINST. 

Foten... I 
fir visserligen Ingen hufvndsak, men den 
bjelper oss att komma fram liftr i verlden 
cm vi behandla den rfitt. Den trifs bast 
1 mjukt, ckta läder, men vansköte# 
mest 1 j.apper, lump och näfver. 

gr* Erfarenheten lärer detta och derför tillhandahålla vi endast 

SE — —Prima Skodon, 3 

H Elmquist's Skomagasin, E. 7th. 3 

Piiiiuuuuniuukatuiaiiuuiuauuuiuikuuuuuuuiiiiiiiii^ 

Finaste Fotografier 
efter lägsta pris 

erh&llas uti 

ANDERSON'S 

PHOTO-STUDIO, 
231 E. 7th street, : ST. PAUL 

Ägghvits-Sjukan 
ärden farligaste af alla njursjuk

domar. Smärtor i ryggen, oegent-

ligheter i urinen, svallning .af 
A1 benen och underlifvet äro de första 

symptomerna, 

DpTJ. 8. IWcbEfltf'S 
LEFVERoch njur-balsam 
har i tusende olika fall och för många &r bevisats vara ett 
enastående botemedel mot denna fruktade sjukdom. 

Till salu öfverallt.'- Pris $1.00 pr. flaska. 
THE Dr. J. H. flcLEAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo. 

Under alla årstider......: 
tillhandahåller undetecknad ett rikhaltigt lager af: 

Jern- och Bleckvaror* 

Värme- och Köksspislarj 
samt Mejerikannor_^. 
och ett fullständigt sortiment af Likkistor.* 

Allting till lägre priser fin pä nägon annan plats iuom 5<j 
mils omkrets. Besök mig och ni skall bJiftft' fullkomligt ö| 
vertygad härom. 

GUST. IjAIVTZ, 
LINDSTRÖM, - MINN. 


