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M I N N E S  O T A  S T A T S  T 1 D N I N  G ,  ONSDAGEN DEN 27 JANUARI 1897. 

Bolagsstämma. 
fledlemmarné af Minnesota Stats 

Tidning Publishing- Company sam
mankallas härmed till årsmöte onsda 
gen den 3 februari 1897-kl. a e. m. å 
Minn. Stats Tidnings kontor i St. Paul, 
Minn. De som ej personligen kunna 
Infinna sig torde gifva "proxy" åt nå 
gon utaf bolagets medlemmar. 

Q. BODIN, sekr. 

ftlnnesota State Immigration Asso
ciation håller sia konvention h&rstådes 
&&f£a vecka. 

För stöld af en ytterrock dömdes i 
fredags Charles B. Thompson till 90 da
gar i arbetshuset. 

Patent erhöll i förra veckan Christian 
Jensen hårifr&n staden å en af honom 
uppfunnen mangel. •*-

Qermania Bank kommer troligen att 
åter öppnas den 1 april fenligt uppgift 
af president Wi^äus. , i 

Kenneth Clark har valts till vice pre
sident för Merchants National Bank 
efter C. H. Bigelow, som resignerat. 

Dödsfall. Otto Monson, sekreteraren 
i Johnson Nickel Mining Company, har 
erhållit det sorgebudet, att hans fader 
aflidit i New London, Minn. 

Koitrusten har, på grund af den bist
ra kölden, fattat nytt mod samt höjt 
priset på hårda koL Man har ej att 
v&nta barmhertighet från det hållet. 

F. d. domare Egan har ånyo uppta
git lagpraktik och för detta ftndam&l 
öppnat kontor i National German 
American bankbyggnaden vid hörnet 
af 4 och Robert sts. 

Olycksfall. Mrs R. Golden, boende i 
huset no. 171 Charles st., råkade i mån
dags halka omkull å den slippriga 
trottoaren nöra hörnet af 5 och Waba-
eha sts. med den olyckliga påföljd, att 
hon i fallet afbröt högra armen. 

Fastighetsköp. Morris Bleifeld för
sålde i förra veckan Geismanbyggna-
den, no. 61 E. 7 st., samt nos. 57—63 
College ave., och en del mindre fastig
heter å Vestsidan till Rosa Kahn. Kö
pesumman uppgifves till $70,000. 

Eld utbröt vid middagstiden i mån
dags i J. Petersons residens, no. 668 
George st., men släcktes af brandkå
ren innan den hunnit anstölla någon 
vidare skada. Den hade uppstått ge
nom en bristfällig skorstenspipa. 

Eftersökt af polisen ar en gynnare, 
Som utprånglat falska vexlar lydande å 
$50 till The Boston, L. G. Hoffman, 
John Pflster och Albrecht & Son. Man
nen såges vara en ökänd bedragare, som 
under olika namn upptr&dt i flere stä
der å vestkusten. 

Inbrott föröfvades tidigt förliden 
torsdagsmorgon i Charles Rehers bar-
berstuga, no. 371 W. 7 st., hvarvid ett 
dussin rakknifvar och en del andra sa
ker bortstulos. Tjufvarne hade be-
redt sig tillträde till lokalen genom be
gagnande af en falsk nyckel. 

Ny rättegång. En George B. Toms, 
•om stämt Northern Pacific banbola-
get för erhållande af skadeersättning, 
tillerkändes nyligen $2,500. Bolaget 
vådjade till högre rätt, hvaraf följden 
blef, att det i förra veckan beviljades 
ny rättegång. Domaren ansåg skade
ersättningen vara för stor. 

Nordisk väderlek. Icke blott i Min
nesota och angränsande stater utan i 
nära nog hela landet har kölden de se
nare dagarne varit rätt allvarsam. 
Jernvägarne hafva varit blockerade i 
flere dygn å slätterna i nordvestern, 
och hvad värre är, så befaras att flere 
olyckor timat ibland nybyggarne. 

Rättelse. Som vår uppgift förliden 
vecka öfver ställningen af sjukhjelps-
föreningen "Svenska Bröderna" icke 
var korrekt anföra vi nedanstående ut
drag af kassörens årsrapport. Kassa
behållning vid 1896 års ingång $158/24, 
inkomster under året $447.58: summa 
$605.82. Utbetald sjukhjelp och andra 
utgifter $136.14. Kassabehållning den 
1 jan. 1897 $469.68. 

Besökande. Under den sist till-
åndalupna veckan hafva följande 
resande aflagt besök på Minnesota 

Stats Tidnings kontor:' Hrr John 
Beckstrand och C. M. Beckstrand från 
Litchfield, Minn.; pastor J. A. Levin fr 
Cokato, Minn.; past. Th. Kjellgren fr 
Scandia,Minn.; hr Nels Nelson fr Alex
andria, Minn.; hr N. Söderberg fr Daw
son, Minn.; Hon. C. J.Larson fr Win-
throp, Minn,; hr J. Elmquist fr Kan
diyohi, Minn.; hr K. Flemming fr Win
nipeg, Man.; senator A. G. Johnson fr 
Douglas county, Minn.; hr Chas. Nel
son fr Athens, Minn.; hr Andrew East
man fr Minneapolis, Minn.; Hon. P. H. 

v Stolberg fr Harris, Minn. 

Att stor arbetslöshet råder hår i sta
den hafva vi på sista tiden haft flere 
tillfällen att iakttaga. Så var det bl. 
a. öfver ett hälft dussin ordentliga, ar-
betsdugliga personer, som kommo upp 
på vårt kontor för att söka den plats 
ute på landet, hvarom vi nämde för ett 
par veckor sedan. Naturligtvis kunde 
ej mer än en erhålla platsen. Med an
ledning häraf önskade vi uppmana vå
ra farmare, som möjligen kunde vara i 
behof af arbetshjelp under vintern, att 
delgifva oss detta. Dylika notiser in
taga vi i tidningen utan ersättning 
från insändaren under dessa tryckta 

.tider. 

Fick e) återse fäderneslandet. En 
>''• omkring 40 år gammal svensk, enligt 

uppgift hemmahörande här i staden 
och stadd på hemresa till Sverige, an
träffades död i emigranthemmet å 
Greenwiok st. i New York i lördags å. 
d. Han hade begått sjelfmord genom 
att skära sig i handlederna med en 
pennknif och derefter hängt sig med 
en rem vid en sängpost. Han ankom 
till hemmet på fredagsaftonen, uppgaf 
sitt namn vara Ward Johnson och att 
han nästa dag skulle afresa med Luca-
nia. Utom sitt bagage hade han $77.50 
i kontanter och en revolver. TTan var 
synbarligen en arbetare. 

\ r' ^ .-r 

SkiLsmessa erhöll i torsdags Vina 
Johnson från sin maa Charles John
son, på grund af denn^ ur&ktlåteitfiet 
att försörja henne. . 

Åtta millioner gallons vatten förbru 
kas dagligen hår i St. Paul enligt hvad 
som framgick af sekreterarens årsrap
port vid vattenverksnämdena möte i 
förra veckan. 

Besök vid statens buidtbruksskola 
aflades i förra veckan af omkring 75 
farmare från Benton, Stearns, Sher 
burne och Wright counties. Som be
kant erhålla de fri resa af jemv&gsbo 
lagen. 

Rättegång mot staden liar påbörjats 
af Warren Seharf asfaltbolag för utfå-
ende af $1,082.50,till hvilken summa det 
anser sig vara berättigadt för utförda 
reparationsarbeten å Dayton och Holly 
avenues. 

Anklagad för försnillning. Häktad 
på begäran af polischef Weber i Port
land, Ore., blef i fredags en ung man 
vid namn E. H. Ehlen, då han befann 
sig i stadens postkontor. Mannen lä-
rer hafva gjort sig skyldig till försnill
ning i Portland. 

Afbröt högra benet strax nedom knä
leden gjorde 28:årige Olof Peterson en 
dag förra veckan genom att halka om
kull å den slippriga trottoaren i närhe
ten af 7 och Cedar sts. Mannen hade 
nyligen fullgjort fem års tjentsgöring 
som soldat vid Fort Snelling och stod i 
begrepp att taga ny varfning, då olyc
kan inträffade. Han forslades till stads
hospitalet. 

St. Pauls pressklubb har valt följan
de tjenstemän för innevarande år: 
President, I. C. Tichenor; vice presi
denter, George Thompson, W. J. Dris-
coll, C. E. Flandreau, Austin Halstead; 
sekreterare, George W. Dodds; finans
sekreterare, H. P. Hall; kassör, A. M. 
Knox; direktörer, Winn Powers, C. W. 
Hall, J. E. King, Stephen Conday, F. 
C. Listoe, C. J. Glasier och J. W. Tay
lor. 

I hälft medvetslöst tillstånd anträf
fades i torsdags morse i ett rum å 
Windsor hotel 19-åriga flickan Hilda 
Thompson från Melrose, Minn. Flic
kan var nära qväfd af gas, som utström
mat från två gaskranar, som lemnats 
öppna. Hon affördes till stadshospita
let, der hon genom lämplig läkarebe
handling snart var utom all fara. Hu
ruvida hon sökt begå sjelfmord eller af 
misstag lemnat gaskranarne öppna, har 
ej kunnat utrönas. 

Häktadt brudpar. Nio Hirt från Min
neapolis och en 13-årig flicka vid namn 
Arnold, hvilkens föräldrar äro bosatta 

Hillsboro, N. D., häktades förliden 
torsdagsqväll just som de anlände till 
centralstationen med ett tåg från Hud
son, Wis., der de blifvit vigda. Man
nen, som gjort bekantskap med flickan 
förliden sommar, då han arbetade för 
Arnold, är anklagad för stöld, och hans 
utlemnande till Dakotamyndigheterna 
kommer att begäras. 

Register of deeds Nels Nelson i 
Douglas county, en af våra högaktade 
landsmän deruppe i den vackra staden 
Alexandria, vistades i Minnesotas huf-
vudstad i förra veckan och aflade der-
under äfven besök å vårt kontor. Hr 
Nelson, som naturligtvis år prenume
rant på Minnesota Stats Tidning, har 
innehaft sitt embete i öfver tio år, och 
detta är ett talande bevis för den po
pularitet och det anseende han åtnju
ter inom Douglas county. 

Genom eldsvåda ödelades i söndags 
morse en stallbyggnad å Cleveland 
ave., tillhörig Gribben Lumber Compa
ny och uthyrd till expressmannen Eu
gene Fogg, hvarvid åtta hästar blefvo 
innebrända. En del körredskap och 
husgerådssaker samt en qvantitet 
spanmål blefvo äfven lågornas rof. Egen
domsförlusten år delvis betäckt genom 
brandförsäkring.— Fröknarne Iversons 
modehandel i no. 871 Payne ave. ödela
des genom eldsvåda förliden torsdags 
natt. Förlusten anslås till $700. Ingen 
assurans finnes. 

En statistik öfver polisdepartemen
tets verksamhet under förlidet år vi
sar,att det under denna tid företogos in
alles 5,056 häktningar. AI de häktade 
voro 4,567 män och 487 qvinnor; 3,521 
voro ogifta och 1,535 gifta. Samman
lagda afståndet, som patrullvagnarne 
tillryggalagt för att befordra brottslin
gar till häktet eller för att komma till 
och från skådeplatserna för inträffade 
olyckor, uppgick till 8,989 mil. Böter 
till ett belopp af $20,835,25 hade inkas
serats. Särskild uppmärksamhet rik
tas i rapporten på nödvändigheten af 
ett bättre allarmsystem än det som nu 
finnes. 

«l 

15w rderane bfrStttli*. 
« För åtskilliga &r sedan, under det 

jag vistadesvid Fort Snelling, Minn., 
ådrog jag mig en svår förkylning, 
hvilken åtföljdes af en förskräcklig 
hosta, som icke lemnade mig någon 
ro hvarken natt eller dag. Läkarne 
gjorde allt, hvad de kunde, men nöd

gades slutligen gifva 
upp försöket att bo
ta mig såsom full
komligt hopplöst. 
Vid denna tid mot-
tog jag från en god 
vän,en flaska af 

AYERS 
Cherry Pectoral, med 
uppmaning att taga 

in deraf enligt föreskrifter. Jag 
gjorde så, fick genast lindring och 
var inom kort tid fullkomligt botad. 
Jag har aldrig haft någon svårare 
hosta 6edan dess, och jag tror för 
visso, att Ayers Cherry Pectoral räd
dade mitt lif."— W. H. Ward, 8 
Quimby Av., Lowell, Mass. 

AYERS 
Cherry Pectoral 

Prisbelönt vid Chicago-expositiontn. 

Dr. Justus Ohage, hörnet af 7:de ooh 
Wacouta sts., St.Paul. Mottagningstid: 
10—12 och 2—4. 

Dr. E. Böckmann, norsk läkare, Low-
ry Arcade, med ingång från St. Peter 
street. Tag elevatorn. 

J. A. Jackson, svensk advokat och 
Notarius Publicus. Praktiserar vid sta
tens alla domstolar. Kontor i Rongers 
Block, hörnet af 5th ooh Cedar streets. 

John Bodin & Co., svenska apoteka
re, 329 E. 7th st. samt 856 Payne ave. 
Äkta svenska mediciner alltid på lager. 
Recepter expedieras med största om
sorg. 

Chas. R. Marellus, svensk apotekare. 
Recepter expedieras med största om
sorg. Svenska mediciner samt dr. Pe
ters Kuriko och Ole-Oid alltid på la
ger. 640 Bedford street. 

Kläder efter beställning, billigast hos 
A. Peterson & Co., 231 E. 7th street. 

John Sandell, skräddare och impor
tör, 185 E. 7th street, tillverkar bättre 
kläder till billigare pris än någon an
nan. Stort lager af vintertyger är nu 
inkommet. 

Simon Nelson, urmakare och juvele
rare, 183 E. 7th st., utför omsorgsfullt 
och billigt alla till yrket hörande re
parationer. 

Skodon I bästa sortiment för herrar, 
damer och barn till lägre pris än an
norstädes hos Elmquist, 229 E. 7th st. 

S. J. Peterson, 377 E. 7th st., tillver
kar och försäljer grafvårdar af marmor 
och granit. 

Llkbesörjare. 
J ohn T hoorsell, 327 E. 7th street. 

Bostad: 521 Broadway. — Sekreterare 
för Union Cemetery Ass'n. 

T haung & J acobsen, 328 E. 7th street, 
nära hörnet af Pine steet. 

C has. W allblom, 400 Jackson street. 
Bostad: 1089 Jessie street. 

Ångbåts- notiser. 
Telegrafiska meddelanden. 

C unabd L inien. Ångaron "Luci-
nia", som afgick från New York den 16 
jan., anlände i Queenstown i fredags 
kl. 7 e. m. Passagerare till Sverige 
väntas framkomma dit 3 dagar efter 
sistnämda tid. Ångaren "Campania" 
som afgick från Liverpool den 16 jan., 
anlände till New York i lördags kl. 8 
f. m. 

Kungörelse. 

Minnesota Scandinavian Belief Asso-
ciation afliåller sitt 18:de årsmöte i Red
wing, Minn., tisdagen den 26 innevaran
de månad kl. 10 f. m. 

Redwing, Minn., den 7 jan. 1897. 
A. 6. Kosing, 

Sekreterare. 

AGENTER 
önskas mot god betalning, att sälja 
varor, h vilka nödvändigt måste be
gagnas i såväl svenska som ameri
kanska familjer. . Bvar 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. tiU 

C, I. SHOOP & CO., 
No. 519 State Street, Racine, Wis. 

The Northern Exchange Bank of St. 
Paul, hörnet af 5th och Jackson sts., 
beviljar 4 procents årlig ränta från in-
sättningsdagen. Mindre belopp mot
tagas.—Svenska talas. 

Vexlar och post money orders säljas 
till dagens lägsta noteringar af A. P. 
Croonquist & Co., 213 E. 7th street. 

P. A. Lanberg, hörnet af Payne ave. 
ooh York st., har nu Intagit ett välsor-
teradt vinterlager af Dry Goods m. m. 
till lägsta priser. 

E. F. Krahmer, 505 Bradley st„ hand
lar med ved ooh koL Bästa qvalitet 
ooh lägsta priser. 

St. Paul Business College, Short
hand ooh Telegrafiskt institut, äldsta, 
billigaste och bästa i Nordvestern. 
Fullständig affärsskola. Dag- och afton
undervisning. Katalog erhålles fritt 
Maguire Bros., 93 E. 6th st., St. Paul. 

f! 

is 

Hela vårt lager af-

Kläder^ Underkläder, 
Hattar, Mössor, Handskar o. s. v. 

realiseras till.... 
. VERKLIGA INKÖPSPRISER! 

KonferensbMökande torde th&gkomma denna realisation 
och taga fördel deraf t 

A. Peterson Ss Co., 
231 .Förut O BOON Vi U 1ST & PETERSON. —.— 

E. 7th st., - St. Paul. 

Ingående beställningar per pott egnas bästa omsorg. 

eller jst-faktirier. 
De, hvilka ämna upprätta creatn»rler eller ost-faktorier torde tillskrlfva 
oss för erhållande af priser pft erforderliga maskinerier. Yl uppbygga 
creamerier, eller kunna förse eder med sftdaua maskinerier som önskas. — 
Yi hafva ensam agentur inom staten för Alpha och De La vals Separatorer, 
samt tillverka senast utkomna maskinerier för smör- och osttillverknlngen. 
Alla ingående förfrågningar besvaras punktligt. 

p. B. Far9° & Co., 
32-34 E. Fairfield Äve., St, Paul, Minn. 

ST. 

Handelspriser. 

PAITI. ooh MINNEAPOLIS 
Den 25 jan. 

.77% 

•75% 
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Önskas utbyta 
ett i godt skick varande boningshus, be
läget vid en väl trafikerad plats i Sb 
Paul, med stor tomt, lämllg för handels* 
rörelse, antingen uiot billigare stadsegen
dom i nftgon af städerna St. Paul eller 
Minneapolis, eller ock mot en farm eller 
farmland. Närmare meddelas, om man 
hänvänder sig till egaren 

C. Q. Videll, 
688 Beaumont st., St. Paul. Minn. 

iLUMBING... D • och dylikt arbete utföres om-
sorgsfullt och billigt af 

HOLT éb DAHLBT, 
Cor. Bedford & Deoatur sts 

Kostnads förslag lem nas pä begäran. 

En Farm 
om 80 acres, 1 närheten af Forest Lake, 
Mina, sÄljes billigt Depositionsbevis 1 
någon af de St Paul bauker, som instfillt 
sina betalningar, tages 1 utbyte. Man 
hänvände sig till Carl Ekman vid denna 
tidning. 
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.7 

.14 

HVETE: 
No. IH ard 

** 1 NOKTHKIHf 
" 8  • •  

BÅQ\ No. 8....... 
MAJS: No.'....,. 
KORNi Na 8 

No. 4. ... 
HAFBE: No 8 .-. 
POTATIS: Pr. bushel... 
BÖNOR: 

HvitaNavy, pr. bushel. 
Medium, • ' " 

FRÖ: Lin, pr. bus. 
Hö: Upland, No. 1 pr. ton 

Timotej, *• .. 
Bran, " 
Shorts, " .. 
Feed, " .. 

MJÖL: Patent, pr* bbl... 
Straight, *'0 .... 
Råg-, " .... 

SMÖR: Creamery,:pr. ib. 
Dairy, " 
Sämre sort " • 

OS2: Bästasort, '* . 
Sämre sort, " 

ÄGG: Per dussin. 
KREATUR: 

Oxar,siagtfetapr. lOOLU. 
"medelmåttiga, V . 
"sämre sort " . 

Kor, biista sort, " . 
"sämresart, " . 

Svin, pr. 100 lb........ 
Ffir, pr. 100 lb 

ULL: Tvättad, pr. lb...... 
Otvättad, '* ...... 

FJÄDERFÄ: 
Kalkoner, (slagtade,) pr. Ib. 
Höns, (slagtade,) pr. lb. 

DULUTH. 
RVETE: 

No. IH ard ....S 
" 1 NOBTHEUN 

ö " ...... 

CHICAGO. 
HVETE: 

Na 2 V&rhvete ...$ .77^ 
No. 2 red .87(a) .80 

KO II IS': 
No. 8 25® .34 
No. 4 28@ .25 

LINFRÖ: .77H 
HAFRE: .17@ .20 
MAJS: 19@ .24 

.85 
.70 
.73 

.3.50@ 6.00 
6.50(4 7'60 

6.00(d) 6.25 
4.50@ 4.75 
8.75® 10.50 
4.25@ 4.30 
2.70@ 8.65 
1.70® 1.90 
.14® .18 
.13(a) .16 

• 7@ 
.8 @ 
.6@ 

.12® 

8.50® 4.00 
8.00® 3.40 
2.00@ 2.25 
2.75® 8.05 
1.75(ä> 2.25 
2.80® 3.15 
2.80® 4 00 

.IS® .18 
.Ö(g .10 

.7® .10 

.5®.7K 

LAND 
i Chippewa och. Price counties, Wiscon
sin, utefter u8oo"-jernvägen och från en 
till tvft mil från städer och jernvägssta-
tioner, sRIJes för $4 pr acre ooh högre pä 
läng betalningstid med 5 procents ränta. 
Det är skogland omvexlande med slätt
land. Grönskande skog; och ved, timmer, 
ties o. s. v. kan afyttras till fördelaktiga 
priser Tid närliggande sftgverk. Timret 
skall mer än betala landets pris. Jordma
nen är mycket bördig, best&ende af svart
mylla på lerbotten. Sista ftrets gröda var 
för de inflyttade jordbrukarne bättre än 
pä nägon plats i Minnesota. Riklig till
gäng pä godt vatten finnes. Landet är 
beläget vid städerna Strickland, Weyer-
bauser, Glen Flora, Prentice och Brant-
wood. 

Flere svenskar hafva köpt land och bo
satt sig i kolonierna; och de som ämna 
förskaffa sig ett godt stycke land billigt, 
kunna icke göra bättre än att komma 
strax. Skrif efter karta och nyttrillustre-
radt cirku'&r. Landtmätare åtföljer 
landköpare för att utstaka landet. Fri re
sa för landköpare. JE Muller, min agent 
för kolonierna, är bosatt i Prentice, Wis., 
så stt de som önska resa dit direkt, kun
na tillskrifva honom. E. H. Hobe, 

315 Jackson st., St. Paul, filan. 

.79% 

.75 

GBAFVÅB3AB 
..af., 

svensk granit, 
Italiensk och 
Inhemsk 
marmor, 

i stort urval och 
till lägsta priser. 

Besök eller tillskrif 
mig innan köp afslu-
tas annorstädes. 

13. NELSON 
(Förut John Peterson & Oo.) 

941 Jackson st., : St. Paul, Minn. 
Nära Oakland Cemetery. 

' -'"räSrpvs) 

v* sr' 

Kol.. 
och 

Prima Maple-ved, pcaoard .... $5.75 
Prima Ek-ved, pr cord.i.. S4.75 
Prima Björk-ved, pr ebrd...... $4.50 
Blandad hård ved, sågad, pr lass $2.75 

(bästa ved för värmekamlner.) 

KOL» af alla slag, tlM nedsatta priser. 

J. A. Holmen & Co., 
218 E. 7th Street, St. PauL 

Aug. Book Concerns lokal 

160 acres 
godt åkerbruksland, delvis beväxt med 
löfskog, beläget 1 Todd county, Minn., 8 
mil 1 närheten af Eagle Bend, stt väl be-
bodt settlement ooh h rarest säg verk fin
nes. 

Landet, som &r obrukad t, s&ljes billigt 
och p& förmånliga betalningsvilkor. 

Närmare upplysningar erhållas^ om 
man tUlskrifver 

H. C. Cartoon, 
Box 46, Lindström, Chisago c fe, Minn,, 

0. H. Arosln 
Svensk Juvelerare, 

187 E. 7th St, St Paul, Minn. 
(Emellan Sibley & Jackson Sts.) 

VIGSEL-
R l N G A f i ,  

samt ett rikhaltigt 
lager af artiklar pas

sande till bröllopspresenter m. m. 

G.P. SANDSERS, 
mwsmm. svensk. 

TANDLÄKARE,'Sli® 
Allt till facket hörande ar

bete utföres med största om
sorg. Telefon: 1473. 

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

Under Innevarande vecka offe
rera vi specielt låga priser å bord
dukslinne, hvitvaror och bomulls-
våfnadér. 

Linnevaror. 
1,000 yard glansigt handdukslinne, ru

tigt, vanligt prU l8}£o och Q 
15o., specielt pris Oai/ 

Bordduksdamast, 78 tum bred, cream-
färgad, specielt pris pr OQä 
y ® r d . . . . . . . . ^  

Fin skotsk Damast, 73 tum bred, 
creamfärgad, äkta linne, Q O/» 
vftrdt 50c pr yd, specielt....O v 

Dubbel Satin Damast, 08 tum bred, 
värd 81.35 pr yard, specielt 87c 

100 dnssin Llnno Doylies, spe- 1 n 
cielt pris..................... Al/ 

500 dussin Linnehanddukar, T71 
17x81. kantade, pr st........ • 

100 dussin Linnehanddukar, extra 
tjock qvalité, 19x30, kan- *| QI A 
tade, pr st 

200 dussin fina blekta damast-handdu
kar med knutna fransar och öppet 
arbete, värda 40 och fiOo st. O K ä 
specielt pris ,«WV; 

Lakansväf. 
Pepperell 8-4 och 7-4 blekt 

och oblekt lakansväf, pr ,12ta 

Lagdon G. B. Blekt väf, van- öl m 
ligt priö lOo, specielt prls...."*^ 

Hvitvaror. 
Hvlt Victoria Lawn, 5c qvalité OHs» 

specielt pris ^ dOz\j 

100 styoken rutig Nainsook,bil-
lig efter 10c, specielt pris 

500 stycken India Llnong, 40 tum bred, 
1 »Ho qvalité, specielt pris 
endast................ M-.... * ^ 

Hvlt fransk Organdies, 08 tum bred, 
värd 60c, 75c och Sl( vlrt 
pris pr yard 75o, 59c, tOo QQ* 
och.... .,..Öwv 

Silk Moll, 1 hvitt och 1 ljusa mönster, 
50 tum bred, vanlig 50o O *71*% 
qvalité, specielt pris 1 3w 

Imperial Loagcloth, 19 yard 1 QQf-» 
hvarje st., pris pr st. .«*.... vOW 

Qvalité 500, andras pris C&1 "i K 
81.50 pr st, vårt prls..*PA« J- U 

Nainsook. 
19 yard 1 hvarje stycke, 86 och 40 tum 

bred, vanligt pris #1.5f 
pr st, värt pris endast 
81. .95 och. 

50 och 81.95 

$1.12 
Swiss Moll, Apron Lawn, Dimities, 

Ongandles, Batist, 40 tum bred In* 
dia Lawu, Llnong Cambrlo m. fl. 
sorter, 1 största urval till ovanligt 
låga priser. 

GOLDEN RULE, 
ST.  PAUL.  MINN.  

En ny volym 
har utkommit 

^^ si........'..... 

\\ 

Ord, Verk., 
och Hvila il 

utgörande fortsättningen af den för två år sedan utkomna första delen 
af detta af den läsande allmänheten med sådan välvilja 

mottagna populärt astronomiska arbete al 
Pastor C. A. Hemborg. 

Boken prydes af många texten belysande illustrationer. Kart. 60 cent. 

Bokbandelos nya illustrerade katalog öfver egna förlag samt inhemsk och 
Importerad literatur, erhålles vid derom framställd begttran g ra ti b. 

Lutheran Augustana Book Concern, i: 

Filal: 213 E. 7th Street, 
ST. PAUL, MINN. 1 

ROCK ISLAND,  
ILLINOIS.  

THE ENGBERG-HOLMBERG 
^ Publishing Co., 

119 East Chicago Avenue, 
CHICAGO, ILL., * 

335 East Seventh Street, 
ST. PAUL, MINN., 

har det största och bäst sorterade lager af svenska böcker i Ame
rika och äro förläggare till de flesta här i landet utgifha svenska 
böcker, och äro derfor i tillfälle att sälja böcker billigast. Katalo
ger fritt på begäran. Adressera edra bokreqvisitioner till 

TIE EIHERQ WRIBEK PÖBC- CO-, "5 

VITALIS AH LEN, 
GOTHA, MINN., 

GENEBAL MERCHANDISE, 
Farmrodskaporm.nl. Uppköper alla slags 
furmprodukter till högsta prisar. Bästa 
tillmötesfr&ende 1 alla af see riden. 

Agent lör denna tidning. 

AUG. MILLER & CO. 
Svenskt Garfveri, 

Beredning och förgning af alla sorters 
hudar ooh Bklnn utföre3 omsorgsfullt och 
billigt. 

CROOKSTON, t MINlf. 

Drs. Engsiafl 4 Men, 
Läkare och Kirurger. 

Kontor: Opera Block. 

Grand Forks, N. D. 

QR. B. L. OPSALf i 
Tandläkare. 

Allt arbete garanteras, nt 
Booctii<f Blöefe. 
BemmngfWnn 

Svenska LutherskaKyrko-Brand-
stods-Bolaget 

Burlington, lown, kontrolleradt af Iowa-
konferensen, flr det billigaste af alla försftk-
ringsbolag. Högsta försäkring som beviljas 
på en ©gendom ärf5,000. Pastorer ooh för
samlingar lnbespara mycket genom att för-
ftkra såväl lösöre som fast egendom 1 detta 
bolag. Vidare upplysningar meddela 

Pastor LUDVIG HOLMES, President. 
Oor. Smith & Adam sts,, Burlington., lowa. 

A. J. SVA SON, Sekretorare, 
110 South Wood St., - Burlington, Iowa, 

FotoaraBer, 
tggg utförda med 

artistisk noggranhet 
erhållas billigast utL 

ANDERSON'S PHOTO-STUDIO, 
2S1 B. 7th street, i ST. FAXJL. 

I 
— under förliden veoka. — 

Rapporterade af 

Chas. E. Lewis Co., 
Spanmålskommissionärer & Aktiemäklart% 

S A S  C h a m b e r  o f  C o m m e r o e ,  M i n n e a p o l i s ,  M i n n .  
Midlkmmar af t Minneapolis Chamber O# 

Commeroe ooh Daluth Board of Trade. 
• Union National Bank, Bradstreets samt alla handelshus 1 Minneapolis. 

Sfirsktld omsorg egnas &t sändningar pä 1,000 bushel ooh högre. 
Daglig prisnotering sändes fritt p& begäran. 

igen lust tor uppköpt 
priset numera slfall g& upp jemfordt med nu gällande priser. 

Majs ocn hafre hafva fallit 

_ urne. 
éxportö» , 
anse att 

sättning- af nu gällande frakttaxa ft vesterns jervllgar. 
Fläsk har hållit sig i pris och visat tendens till stegring. 

frd 
till följd af 'don ringa"efterfrågan. Man Y&ntar dock ned* 

islerns jervilgar. ~ 

Chicago Markets. WHEAT-May 
—July 

Opening Highest Lowest Closing | 

Chicago Markets. WHEAT-May 
—July Sx 8» 80U 

75X Chicago Markets. 
CORN—Jfay 24 % 

%% 
24« 1" 2 4  

2ÖK-

Chicago Markets. 

OATS—Jan. 
—May 

1 S %  
10% 

18Ä 
10M 

17% 
18H i;; 

Chicago Markets. 

PORK—Jan. 
—May 

7.87 K 
8.07 

7.87 ̂  
8.12 

7.70 
7.00 I:r 

Minneapolis Markets, WHEAT—Jan. 
—May 

78» 
78« 

78» 
78« ffll 

Duluth Markets. WHEAT-Jan. 78 
-May 81% If>4 77 

79H 
77K 
B r  

On Track (Minneapolis). No. 1 Hard— | No. 1 Northern— No. 2 Northern— 
78* 1 709i r 7^ 

i?" 
äs. " 

t i''I ' • 

Minneapolis—-Cash—Barioy 20 @250. 
Oats 15 © ltt^e. 

Bye ® 38o. Flax 71o. Oorn 14® 21o. 

*/.. ti 

Al 

D E F E C T  


