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Skydda dem för villors looki 

Sig du gossen, ,, , 
&åg du raske, vackre gossen? . 
Såg du, huru skön lian var 
Med sin blick så ren ooh klar? 
H&taan log uppä hans kind, 
Looken flög för vastanvlnd. 
8&g du läppens glada krusning* 
öppna pannans blida ljusning, 
N&r det ädla, sköna höga 
Tedde sig inför hans öga? 
S&g du, huru skön han var 
Med sin bliok så ren ooh klar? 

Gossens moder. 
Raske, vackre gossens modefy 
Såg du hennes blick sä öm? 
Säg, förstod du hennes dröm? 
Bennes gosse skulle bli 
Alltid god och glad och fri; 
Lastens frö ej skulle finna 
Fäste 1 hans själ och spinna 
Sina refvor kring hans hjertat 
Jfej i färger, friska, bjerta 
Allting log i hennes dröm. 
Såg dtt hennes blick a& öm9 

S&g du drinkarn, 
Såg du stackars, arme drinkarn? 
Gången stapplande och tung — 
En gång var han lekens kungl 
Buru vildt hans hela skick! 
Tofvigt hår och dunkel blick} 
RöBten skroflig, hes ooh bruten, 
Sudlad hand i vrede knuten; 
Läppens rodnad var förbrunnen, 
Armens styrka var försvunnen, 
Gängen stapplande ooh tung — 
En gång var han leken» kungl 

Stackars drinkarn, 
Stackars arme, usle drinkarn, 
En gång gos>sefägring bar, 
Oskuldsfull och gläd tig var. 
Ack, men ondskans febervini 
Blekte fager yngling» kind. 
Moders kind den också blekte, 
Frid och lyoka bort den smekte - -
Nu i grafven moder hvllar 
StuDgen grymt af smärtans pilar* 
Sviket vardt det hopp, hon bar. 
Då än drinkarn gosse var. 

Svaga h jer tan 
Svaga, veka unga hjertan, 
Ack, h ur snart de härjas dock, 
Diira» lätt af verldens lockl 
Stöd dera uti deras strid, 
Stöd dem, öm och varm och blid! 
Deras rena drömmar stör ej! 
Dem till lastens brunnar för ej! 
Elda dem till kärlekstankar 
För hvar själ, l villor vankarl 
Vårda, hjelp och stöd dem duck! 
'Skyätfe ttém fdr världens lock! 

Oscar Mannström. 

H V A R J  E H A N  D A .  

Originella annonser. Det största 
friluftstillkännagifvande, eller hvad 
maa DU vill kalla det, finnes i Skot-
land, 1 Ardenle, der en glasgowtid-
ntag har en annons, som kan l&Bas 
på fyra engelska mils afstånd. Or
den bestå af blomstersängar, sons 
löpa utefter en väldig backsluttning. 
Hvarje bokstaf är 40 fot lång och 
det ytområde, som fylles af annon
sen, utgör 14,845 fot. Det finnes 
en ännu längre frlluftsannons på 
Kanarieöarne, men bokstäfverna 
här äro ej fullt så stora, i det de en
dast mäta 30 fot. 
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En erlcebukop med qvinnokännedom. 
Den nye erkebiskopen af Canterbu
ry, dr. Temple, har en hvass tunga, 
och londontidningarne innehålla för 
närvarande åtskilliga anekdoter .om 
hans ofta rätt dräpande repliker. 
Sålunda berättar "Daily News": 

En ung pastorsadjunkt infann sig 
hos dåvarande biskopen Temple för 
att få fullmakt att bekläda ett em-
bete. Biskopen bad honom som van
ligt läsa upp några verser ur bibeln. 
—"Det der var inte tydligt nog", 
brummade biskopen, n&r den unge 
mannen slutat.—"Det var tråkigt, 
mylord. En dam i kyrkan sade mig 
i går, att jag kunde höras ända till 
den bortersta vrån af kyrkan." 
"Är ni förlofvad?" sporde biskopen 
med en skarp blick under sina bu
skiga ögonbryn.—"Ja,, mylord." — 
"Godt," fortfor dr. Temple i kärft 
godmodig ton. "Så länge ni är för-
lofvad med henne, skall ni inte tro 
ett ord utaf hvad bon säger. Men 
sedan ni blifvit gifta, skall ni tro 
hvartenda ord." 

* * 

Fartygen på ha/sbottnen. Hvad blir 
det af fartyg, som sjunka ute på 
hafvet? Äro de af trä, tar det för 
det för det första tämligen lång tid, 
innan de nå bottnen. Om vattnet 
ftr 100 famnar eller derutöfver djupt, 
dröjer det en qvart; skeppet sjunker 
långsatr.t, och när det nått bottnen, 
begrafves det mjukt i gyttjan utan 
att ga sönder. Om det är lastadt 
med jern eller dylikt eller om det är 
ett jern fartyg, sjunker det natur 
ligtvis snabbt och kan stundom stö
ta mot bottnen med sådan kraft, att 
det går i tusen stycken. 

Sedan det sjunkit, blir skeppet ett 
lättfånget byte för hafvets otaliga 
invåuare. De svärma öfver och tvärs 
igenom det, de göra det till sitt 
hem och täcka hvarje tum deraf 
med ett lager af kalk. Detta tar 
naturligtvis tid, och när en genera
tion dött, fortsätter en annan arbe
tet, tills fartyget är belastadt med 
ett så tungt lager af koraller, alger, 
svampar och alla slags bafsdjur, att 
på ett träfartyg timret faller i sär 
och långsamt men säkert uppslukas 
af hafsbottnen. Jernfartyg förstö
ras snabbare än träfartyg, som kun
na hålla stånd I århundraden. De 
enda metaller, som motstå hafsvatt-
nets in fly tände, äro guld ooh plati
na, liksom också glas tyckes förbli 
oberördt. Hur länge ätv guld legat 
fold* i bafvet, •& förblir det alltid 

guld, och detta faktum förklarar de 
mänga romantiska och vågsamma 
expeditioner efter dolda slc£tterpå 
hafvets botten, fivilka utrustats un
der tidernas lopp och som oftast 
gält sin undergång till mötes. 

• 
* • • 

Ett /reds/öredrag för 3,055 dr se
dan. Då i dessa dagar nyheten 
spridt sig kring verlden, att fred 
ändtligen blifvit sluten mellan Ita
lien och Abessinien, kan dét haf-
va sitt särskilda intresse att erinra 
om, att det äldsta kända fredsför
drag förskrifver sig frän Afrika från 
det Abessinien närbelägna Egypten. 
Det afslöts år 1159 f. Kr. mellan 
egyptiske konungen Rimses II, som 
regerade från 1180 till 1114 f. Kr. 
och ChetasaF, konung öfver cheta-
folket, de i bibeln omnämda Hethe-
erua. Tror någon tilläfventyrs, att 
den tidens diplomater ej kunde vara 
synnerligen försigkomna i konsten 
att skrifva traktater, så bedrager 
hau sig. Ea blick på urkunden vi
sar detta. Den innehåller i hufvud-
salc följande: 

Frän och med denna dag — den 21 
Tybi år 21 — skall med gudarnes 
bjelp i all evighet icke vidare upp
stå fiendskap mellan Egyptens land 
och Chetas land, utan fred och för
bund skola råda mellan de båda 
landets konungar till evig tid. Che
takonungen skall aldrig öfverskrida 
Egyptens gränser för att härja och 
röfva, och samma löfte gifver Egyp
tens konung, i hvad det rör Cheta-
landet. Derest en fiende infaller i 
Egypten, skall des egyptiske konun
gen sända bud till Chetakonungen 
för att begära bjelp, och denne skall 
komma och slå hans fiender. Om en 
flende gör infall i Chetakonungen 8 
land, skall denne Bända bud till 
Egyptens konung för att begära 
hans bjelp, och Egyptens konung 
skall komma och slå hans fiender. 
Derest flyktingar från Egypten 
komma till Chetakonungen, skall 
denne ej mottaga dem utan föra dem 
tillbaka till deras hemland, och om 
dugliga arbetare från Egypton £å 
till Cheta för att der utföra något 
arbete, skola de ej bli använda i 
landet Cheta, utan man skall föra 
dem tillbaka till Pharao. Skulle 
flyktingar eller duglign arbetare 
från C beta beglfva sig till Egypten, 
så åligger del den Egyptiske ko
nungen att förfara på samma sätt 
med dem. 

Som af ofvanstaende framgår, ut
gör detta fördrag på samma gång 
ea förbundstraktat ooh en utlem-
nings traktat. 

Nedsmittade städer. Pet klagas Öf
ver, att de städer, som under en 
lång följd af år haft rykte om sig 
som god vistelseort för lun^sigtiga, 
nu i större eller mindre grad ha 
blifvit osunda och uppfylda af smitt
ämne. I synnerhet lär det i detta 
afseende vara illa bestäldt med me-
delhafsstaden Mentone. Invånarne, 
hvilka hittills varit friska som den 
sundaste kärnan af landtbefolknin-
gen, ha nu, påverkade af den massa 
smittämnen, som i åratal hopats 
här, blifvit en svag, hostande och 
aftärd befolkning, som svårligen 
åter repar sig 

• • 
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Jttteklockan i Sangun. Staden 
Rangun i  Birma har l iksom Moskwa 
sin stora klocka. Kolossen väger 
47,341 kilogram och skänktes år 1840 
af konung Thanawaddy åt den stora 
pagoden. Efter det andra birman-
ska kriget gjorde engelsmännen 
stora ansträngningar för att föra 
segertrorén till Kalkutta. Men lan
dets gudar förblefvo birmanerna 
trogna. De blandade sig i saken, 
och den stora klockan föll under fär
den till Rangun i floden. Man gjor
de många försök att lyfta upp den, 
men de lyokades ej. Då vände sig 
birmanerna till regeringen ooh er-
bjödo sig att sjelfva lyfta upp kloc
kan, om den blott finge komma till
baka till Bin gamla hedersplats. De 
engelska ingeniörerna ansågo före
taget absolut outförbart och försäk
rade, att klockan till eviga tider fin-
ge ligga der den låg. Men birma
nerna utförde icke desto mindre 
konststycket, och nu hänger jätte
klockan åter i den stora pagoden i 
Rangun. 

nom stryk bota honom för dessa fe'. 
Detta är icke första gången "ord
blindhet" förekommer, men lyck
ligtvis ör en sådan Jikomma säll
synt. 

•  . »  
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Myror t faltshurkets (,'e >sL Vid 
ett sammanträde af Linnean Socie
ty i London lemnades meddelande 
om ett märkvärdigt sätt att. fästu 
i hop gapande sår. Här l Europa 
begagnas som bekant uål och tråd 
dertill, men fältskärerna i Mindre 
Asien använda i stället för ändamå
let en art stora myror. Ett djur 
fattas med en p"n*ett ccb hålles med 
hufvudet intill såret, hvars kanter 
hoptryckas med fingrarna. Så snart 
myran i sitt raseri irei huggtänder
na bitit igenom buden pä ömse sidor 
om såret afskäres djurets bufvud, 
och nu hålla huggtänderna ihop så-_ 
ret. Man använder på detta sätt 
ett så stort antal myror som sårets 
storlek kräfver. 

Det stående ämnet 
De stodo på platformen af en liten 

jernvägsstation 1 Oregon, diskuterande, 
som vanligt är fallet, dngens frågor, bl. a. 
den nye döktorn och de temligen styfva 
räkniugar han sände sina patienter. Inga 
doktorsräkningar för mig", sade Carl 
Salzman, som bodde i Bowers. "Menul-
skor äro dåraktiga", fortfor han, "vi haf-
va doktor och apotek i hemmet, alltid fär
diga för bruk, och jag garanterar, att det 
kostar oss mindre för ett helt år, än ni 
betalar dbktorn l en vecka. Hör pä: För 
ett par mänader sedan var jag borta från 
hemmet för några dagar, och då jag åter
kom fann jag min fader mycket sjuk. 
Min hustru bad mig spänna för och köra 
efter doktorn. Yi vilja ingen doktor ha, 
sade jag. Jag frågade efter symptomerna 
och fann, att han led af någon slags mag
sjukdom. Jag gaf honom en god dos af 
DB. PETEU'8 KURIKO och lät honom fort
fara dermed för någon tid 1 överensstäm
melse med anvisningarne. Om tre dagar 
var den sjuke på benen igen och kände 
sig så frisk som en fisk. Men detta är 
icke allt. Detta p&litliga gamla medel 
har botat oss alla för la grippe, utan till-
hjelp af doktor eller apoteksmediein." 

DB. PETER'S KURIKO kan blott erhållas 
af lokal-agenter eller direkt från fabri
kanten. Ett litet blad kalladt "Vägleda
ren" gifver upplysningar om detta medel J.' 
och dess historia. Sänd ett brefkort för 
ett exemplar, hvilket fritt tillsändes 
eder. Adressera Dr. Petei Fahrney, 
11S-114 8a Hoyne Ave., Chicago^ I1L 

Exkursionstaxa under julhelgen. 
St. Paul A Duluth-Jern vägen erbjuder 

tur» och retur exkursionsbiljetter emellan 
alla olika stationer under följande dagar: 
den 24, ft5 och 31 Innevarande december 
samt dsn 1 jan. 1897 efter mycket lågt 
pris. Dessa biljetter äro gällande endast 
för de tåg de blifvit sålda och äio goda 
för retur hvilken dag som helst Inber&k-
nadt till och med den 4 januari 1897. För 
erh&llande af biljetter, tidtabell, 'biljett
pris eller andra upplysningar hän vände 
man sig till jernvägens stationsagenter el
ler till W. A. Russeli, G. Ii A., St Paul. 

Följande år ett af de många intyg som 
dagligen inkomma till Harmony Society. 
— Mr William M. Cramp, en välkänd mu
sikband! ant'e ock ansedd medborgare, No. 
007 Smith field street, Pittsburg:, Pa, 
'ekrifver den 6 sept. 1896: 

Efter det jag en längre tid besvärats af 
reumatism och dålig matsmältning, och 
efter att hafva försökt åtskilliga "kurme
del" utan något resultat, beslutade jag 
mig för att göra ett försök med ''Econo
my Boneset Cordial". Efter tvenne må
naders bruk af detta medel, kan jag med 
nöje nämna, att jag är fullkomligt befriad 
frän det onda och känner mig frisk och 
glad. Detta är likväl icke allt. Min hu
stru, som en längre tid led svårt af ner
vös nedslagenhet och befinnande sig uti 
ett tillstånd af vekhet och modlöshet, in
tog under samma tid af "Economy Bone
set Cordial" och kan numera glädja sig ät 
en bättre hclsa och bättre krafter Tin hon 
gjort många år. Jag rekommenderar der
för med nöje denna Cordial till alla li
dande" Wsi. M. C&AJCP. 

Till salu hos alla apotekare. 

Ordblindhet. I "British Medical 
Journal" omtalar doktor W. Tringh 
Morgan ett egendomligt fall af "ord
blindhet". Det är fråga om en frisk 
gosse om fjorton års ålder, son till 
förmögna och intelligenta föräldrar. 
Det är omöjligt för gossen att lära 
sig läsa. Sedan, sju år tillbaka har 
han haft goda lärare, men ingen har 
lyckats få honom att uppfatta hvil
ken betydelse de olika kombinatio
ner af bokstäfver hafva. Gossen 
kan icke fatta begreppet af en staf-
velse. I öfrlgt ftr han ett ganska 
förståndigt barn ooh visar sig pigg 
och intresserad i de bland gossar 
öfliga lekarne. Hans namn är Per
cy, men han lyckas sällan ordna de 
fem bokstäfverna i detta namn i sin 
rätta ordningsföljd. Fem minuter 
senare Tet han icke hvad de före
ställa. 1 räkning är han icke allde
les bortkommen, men tryckta ord 
ha Ingen betydelse för honom. Den 
lärare som sedan fiera år tillbaka 
har haft hönom om händer, säger 
att han skulle vara den bäste lär
jungen om undervisningen skedde 
muntligt. I en mindre upplyst tids
ålder skulle man sannolikt ha au#ett 
honom för dum oc& lat och sökt ge 

HEBE'S YOUR OP
PORTUNITY. 
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A New fight-volume Ea-
, cyclopaedia _ 

At Afcoat JZwx Own Price. 

A L E A N ' S  

&ker ocU varaktig bob mot kroniska s&r-
nader. bens&r och gamla »Ar af aita olika 
e!ag, hur gnmla och af hvad ursprung som 
betat,  samt ett  skyddsmedel mot kräfta,  
tiuss och blodförgiftning. Förfelar aldrig, 
Silndes portofritt mottWo. Begär det af er 
apotekare, el lur skr If t i  II  
J. P. ALLEN, Drugglst&Ohemltt. 

bT. PAUL. I MINN. 

Every one vrhb has had occasion to 
consult the cumbersome old eucyclo-
paulias for so needed information, 
effectually conc4a!fc<l iu some long article, 
will be glad to kuow of the appearance 
of a new genoM,^ reference work built 
along different ifne^, so that any child 
who can read n^y ^uccessfully, consult 
it. " 

Such a Trork is The. New Standard 
American Encyclopaedia in eight large 
quarto volume», and which embraces 
the substance of-"all the other encyclo
paedias, besides a very large amount of 
new up-to-date matter none of them 
contain. It introduces a vast number 
of new words, names, facta, ideas, in
ventions, methods and developments. 
It treats, in all, over 60,000 topics, 
which is from 6,000 to 10,000 more than 
any other work. The publishers of the 
"Standard American" have also lavishly 
embellished the new work. There are 
over 8,500 illustrations, which cover 
every conceivable^ subject, lending new 
interest to the descriptions, and forming 
a succession of pleasing surprises. It also 
contains over 300 colored maps, charts, 
and diagrams, and constitutes a com
plete atlas o¥ the world such as no other 
encyclopaedia has undertaken to present. 
This feature will be found of the highest 
value in the education of the young, for 
the pictures and colored maps will have 
a distinct fascination for them, and thus 
prove an important incentive to reading 
and study. 

The professional or business man, 
whose time Is money; the teacher, who 
is called upon to at once answer all sorts 
of questions; tfife toiling student and 
inquiring scholar,^ at home or the desk, 
will find in the new work the most use
ful and practical library In the w Ad for 
quick and ready reference on all sub
jects. One who owns it will possess 
the equivalent ot- a score of other ref
erence books which would cost many 
times the price of this. 

Another feature in which the new 
work stands absolutely alone, is in its 
very full appendixes, which embrace 
over 100 subdivisions, including a Bio
graphical Dictionary, a Dictionary of 
Technical Terms, a Qazeteer of the 
United States, Presidential Elections in 
the United Sta?es,.Religious Summaries, 
State and Territorial Election Statistics, 
Statistics of the inoculation of the world, 
anda veritable räine of information on 
thousands of subjects of universal Interr 
est and importance!' 

But it is in its treatment of recent 
subjects that thi Standard American 
will be found of paramount value. All 
other encyclopedias are from five to ten 
years old, and are silent regarding hun
dreds of topics that every reference work 
should contain. Such, for Instancis, as 
"The X-Bay," "Argon," "Horseless 
Carriages,'1 "Thp Atlanta Exposition," 
"Color Photography," etc., ete. It also 
gives biographies of hundreds of people 
who have lately bécome famous, such as 
Prof. • Roentgen, discoverer of the "X-
Bay," Ian MacLaren, Dr. Nansen, the 
explorer, Budyard Kipling, etc., etc., 
On account of its lateness in all these 
matters, as well as its accuracy, it has 
become the standard in Schools, Col
leges, Courts, Publio Libraries, and 
wherever important questions come up 
for discussion. 

It would therefore seem that no pro
fessional man, artisan, mechanic, teacher, 
pupil, or farmer, can well afford to be 
without this most useful, practical and 
latest of all encyclopadias, especially as 
its price has been so arranged as to 
make the work a great bargain, and 
render its possession possible to almost 
any one who earnestly desires to own It. 

Detailed particulars regarding the 
work and how to secure it at practically 
your own price, måy be found In an 
advertisement on another page of this 
issue. ' 5é 
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CRAFVARDAR 
Sf.... 

svensk granit, 
Italiens ooh 
Inhemsk 
marmor, 
1 stort urval 
och till 
lägsta priser. m ^ 

Besök eller tillskrif 
ossinnamköp afslutaa 
annorstädes. 

E .  NELSON, 
(förut John Peterson & Oo.) 

Jackson st., ST. PAUL 
Kära Oakland Cemetery. 

Underteknad tillhanda
håller ett rikhaltigt la-
ger af..'.... 

Grafvårdar 
af alla slag fr&u 10 till 
80 procent billigare fin 
p& nägon annan plats. 

Personer XtoenOe 
inom Cliifago och när
liggande counties torde 
besöka eller lillskrllva 
mig föi' erhållande af 
prisuppgift. 

Jul] 1 fetaiiad. 
Center City» Minn. 

Exkursions Taxa 
....Un^er Julhelgen. 

*•<—a# '•"" 
Minneapolis* oefa St. Loais Jern

vägens agenter É&lja exkursionsbil. 
jetter till alla Stationer utefter denna 
linie inom 2/)0 |nil under följande 
dagar; den 24, 25 ooh 31 innevaran
de december samt den 1 jan. 1897, 
gällande till måndagen den 4 jan., 
till pris af en och en tredjedel af 
vanlig taxa. De hvilka ämna besöka 
vänner eller slägtingar under helgen 
böra begagna sig af tillfället att resa 
under tiden detta billiga biljettpris 
gäller. -" " " -

För erhållande af närmare under
rättelser hänvände man sig till näm-
da jernvägs närmaste lokalagent. 

0. B. Arosin 
Svensk Meiare, 

t / i  ?  

187 E. 7th S^, uSt Paul, Minn. 
(Emellan Sibley «& Jackson Sts.) VIGSEL-

RINGAR. 
ett rikhaltigt 

lager af artiklar pas-
tui bt U4 *ui>spreseuter a», ut. 

t • t • • • •  •  

Elegant Steraoskop. 
Intressant Bildergallirl. 

Till följe af en fördelaktig öfverenskomméls® med en större importörfirma ftr det 
oss möjligt att härmed erbjuda våra prenumeranter ett synnerligen * 

Intressant och värdefullt Premium 
bestående af 

,  - t-

Ett Elegant 

Med dertill hörande 

Tjugufyra StereosKopisKa Bilder, 
hvilka på ett särdeles tydligt och åskådliggörande sätt framställa några af dö märkligare 
tilldragelserna ur Frälsarens lif från födelsen till himmelsfärden. ' 

Vår sed har städse varit att lemna full valuta för mottagna penningar, ooh vid 
val af premium är det äfven detta, som vi särskildt ha i sigte. Derför ha vi ej heller når 

got bruk för hvarjehanda billigt skräp, utan utvälja premier, som på samma gång de äro 
intressanta, äfven ega verkligt och varaktigt värde. 

De stereoskopiska bilderna, som importeras direkt från Tyskland, ftro miniatyr
bilder af verldens store mästares 

Taflor nir Kristi lif 
och kunna ej förfela att göra ett lifligt intryck på hvarje känsligt sinne. Att genom be* 
skrifning göra rättvisa åt desamma är dock omöjligt. De måste ses för att kunna follt 
uppskattas. * ' ' 

Stereoskopet och bilderna ha hittills betingat ett pris af TRE DOLLARS. Ge-
•nom ett synnerligen förmånligt arrangement äro vi dock i tillfälle att lemna desamma för 
endast 90 CENTS till förskottsbetalande prenumeranter. Mot erläggande af endast 

$2*40 "™ : 

kunna följaktligen våra prenumeranter erhålla Nordvesterns äldsta och förnämsta svensk», 
tidning MINNESOTA STATS TIDNING för år 1896 och detta Vårdefulla Premium, 
som annars skulle kosta $4.50 tillsammans. Naturligtvis måste dervid resterande skuld, 
om sådan finnes, förut vara betald. 

För Födelsedagspresenter etc. lämpar sig detta storartade bildergalleri bättre 
ftn någonting annat af motsvarande pris. I sammanhang härmed kan nämnas, att dessa 
etereoskop och bilder ej kunna erhållas genom någon annan tidning i Minnesota, enär vi 
ega uteslutande försäljningsrättighet af desamma. Ej heller från oss kunna de under nå>-
gra omständigheter erhållas utan tillsammans ined tidningen och mot förutnämda vllkor ' 

Premierna sändas per express, hvarvid mottagaren erlägger expressafgiften. ->• 
Skola vi betala expressafgiften, torde 25q extra insändas. ^ 

Sänd penningar i post-, express money order eller registreradt bref under adress: 

riinnesota Stats Tidning, 
187 E. 7th Street. ST. PAUL. 

Hårda tider. 
Alla klaga öfver "hårda tider", 

och tidningsutgifvare, hvilka stå fa
sta vid sina grundsatser, förfäktande 
folkets och samhällets bästa, få icke 
minst kännas vid de tryckta tiderna. 
Ingen må derför misstycka om vi 
härmed uppmana de resterande att 
nu insända prenumerationsafgiften. 
En hvar kan å adresslappen utröna 
för huru lång tid han är skyldig. 
No. 1042 (ofta förkortadt till 42) be
tecknar, att afgif ten är betald för he
la innevarande år; 990 eller 52 min
dre än 1042 angifver skuld från bör
jan af 1896 o. s. T. Detta vill med 
andra ord säga, att då afgiften er 
lägges för ett år, så ökas numret 
med 52, räknadt efter årets vecko
antal. Den som alltså på adress
remsan finner ett lägre nummer än 
1042 bör undersöka saken och insän
da det resterande beloppet. 

Nedanstående blankett kan använ
das vid prenumerationsafgiftens in-
dande. 

T3 

Finaste Delikatesser. • • 
direkt importerade för julhögtiden 
från Sverige, Norge och Tyskland. 

Dessutom tillhandahålles 

Prima Lutfisk, 
Bästa Patentmjöl.. 
Java och flocka Kaffe, 

samt Äpplen, Apelsiner 
o c h  V i n d r u f v o r . . .  

och andra frukter jemte ett rik
haltigt lager af julkonfekt och 
nötter till dagens lägsta priser. 

Hedren mig med ett besök, gör er förtrogen med 
mitt behandlingssätt, och ni skall sedermera icke be~ 
höfva "gå öfVer ån efter vatten". 

A. Lindahl. 
948 Payne Ave., St. Paul. 
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Hluslönslrument 
. • ». i: 

Porträtt ramar j 
Tapeter, | 

samt ett smakfullt urval af-varor sär
skildt passande för * 

jul presenter. 
JBorträtter förstoras med artistisk noggranhet ooh alla sorters musik* 

instrument repareras väl och billigt. 
Vt 

ABEL SWANSON, 
853 Payne Ave., St. Paul 


