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st. Paul-nyheter. 

För rånförsök, föröfvadt mot John 
Christ, har A. Anderson, en ilia an-
skrifven individ, blifvit anklagad inför 
grand juryn. 
v I den höga åldern af 8a år afled mrs 
J. A. Hillyer i måndags i sin dotter, 
mrs J. O. Pattees hem, no. 003 
Marshall ave. 

Åtal har väckts mot krögaren E. 
Swanberg å Payne ave. för det han i 
strid mot gällande lag skulle ha sålt 
starka drycker till minderåriga. 

Stadskassör Horst rapport för febru
ari visar, att inkomsterna under nam-
da månad uppgingo till $193,014.19 och 
utgifterna till $214,949.10. Kassabe
hållningen uppgick till $621,469.04 vid 
månadens slut. 

öfverraskade blefvo lördagsaftonen 
den 27 febr. mr och mrs P. B. Fahl-
quist i no. 609 Wells st. af ett 50-tal 
vänner och bekanta. En angenäm afton 
tillbragtes, hvarunder serverades kaffe, 
"cake" och frukt. 

Statskassören rapporterar, att de 
kontanta tillgångarne för statens sår-

! skilda fonder den 1 dennes voro $1,143 -
646.07. Mer ån 90 banker i statens oli-

i ka delar ha större eller mindre belopp 
| af statens medel. Detta tyder på att 

småbankerna numera komma till he
ders. 

Olycksfall. John Stemler, en soldat 
vid Fort Snelling, råkade i tisdags ef-

f termiddag förra veckan ramla af en 
lastvagn med den olyckliga påföljd, att 
han i fallet afbröt nacken. Den ska
dade fördes till hospitalet, der han på-

. följande morgon afled. Stemler var 37 

. år gammal och ogift. Hans fader år 
bosatt i Buffalo, N. Y. 

För egen hand. Bokföraren John J. 
: Daub, anståld hos Michaud Brothers 

vid 7 och Wabasha sts., begick i tors
dags sjelfmord i no. 263 E. 10 st. genom 
att skjuta sig i hjertat. Den olycklige 
mannen uppgifves yid flere tillfällen 

i ha sagt sig vara trött vid lifvet. Han 
var 54 år gammal och egde hustru och 

1 ett barn i St. Louis, Mo. 

• Minnesota Savings Banks affärer 
' synas vara sämre ån vederbörande 
först uppgifvit Enligt den rapport 
öfver bankens ställning, som i går in-
lemnades i distrikträtten, uppgå skul
derna till $254,681.22 och tillgångarne 
till $271,876.73, men det uppgifves, att 
flere fordringar äro mycket osäkra för 
att ej säga alldeles värdelösa. 

Nytt bolag. Pennsylvania Coal and 
Fuel Company i Duluth, Lake Superior 
Coäl Company och Ashland Fuel Com
pany i Ashland, Wis., samt Manitowoc 

" Coal and Dock Company i Manitowoc, 
; Wis^.ha i dagarne sammanslagits till 

C ett bolag med bibehållande af det 
J förstnämda namnet och beslutit att 

; förlägga sitt hufvudkontor hit till St. 
^ Paul. Bolaget eger ett kapital på 500,-
v! 0Ö0 dollars. 

I Besökande. Under den sist tillända-
lupna veckan hafva följande resande af-

g lagt besök på MINNESOTA STATSTIDNINGS 
f kontor: Hr Swan Erickson fr. Durand, 
I Wis.; hr A. G. Löfstrand fr. Idlewild, 
- Minn.; hr Hans Hjermstad fr. Current 
* Lake, Minn.; hr Arvid Holmberg fr. 
'i- Shafer, Minn.; pastor J. G. Hultkrans 
S samt hrr J. Strom, C. Ohman, J. E. 

Erickson och S. Bergström fr. Minne
apolis; hr Alfred Benson fr. Chisago 
City, Minn. 

En sociable gifves under den unga 
fruntimmersföreningens inom Första 
sv. luth. församlingen auspicier i kyr
kan vid hörnet af John st. och Wood-

. ward ave., i morgon (torsdag) afton, vid 
hvilket tillfälle följande omvexlande 
program kommer att utföras: 

- L Orgel duett, 
Messrs V.Bergquist och P.Johnson. 

2. Bön. 
3. Sång 

Manskören. 
4. Vokal solo 

Mrs. A. Berg. 
5. Kornett solo 

Mr. Fred Lewis. 
6. Vokal solo 

Mr. P. Wold. 
7. Violin solo 

Mr. William Rhoden. 
8. Vokal solo 

Miss Florence Marion Pace. 
9. Sång 

Kyrkokören. 
10. ' Välsignelsen. 

Såväl före som efter programmet ser
veras förfriskningar i kyrkans under
våning af de unga damerna, hvilka be-
redt sig på att med smakliga anrätt
ningar-rundligt undfägna alla besökan
de. Inträdesafgiften år endast 25 cts. 
för äldre personer och 15 cts. för barn. 
Alla äro välkomna. 

För lösdrifveri dömdes Charles Au
gustine i torsdags till 30 dagars vistelse 
i  a r b e t s h u s e t .  . . . . .  

Årsdagen af John Eri^äsonskolans 
sexåriga tillvaro firades af skolans ele
ver och deras vänner med en intressant 
fest i måndags. 

1 stadshospitalet vårdades under fe
bruari månad 280 patienter. Tio per
soner afledo, 102 patienter utskrefvos 
såsom tillfrisknade och 7 barn föddes. 
Den 1 mars var patienternas antal 168. 

Till game wardens efter E. L. Farn-
ham och J. W. Nash, hvilka nyligen af-
skedats, utnämdes i förra veckan John 
Schneider från St. Paul och L. A. Bab-
cock från Minneapolis af statens jagt-
och fiskerikommission. 

Af den årsrapport,som clerk of court 
i Ramsey county i dagarne afgifvit till 
statens statistiker, framgår bland an
nat, att under förlidet år 1,165 äkten
skap ingingos inom nåmda county, me
dan skilsmessornas antal under samma 
tid uppgick till 101. Medborgarebref 
uttogos af 1,484 personer, deribland af 
315 svenskar, 77 norrmän, 48 danskar, 
364 tyskar, 26 polackar, 108 österrikaro, 
81 ryssar, 24 skottar, 103 engelsmän, 
103 irländare, 192 canadiensare, 23 tur
kar och 20 italienare. 

Sitt sjuttonde årliga encampment 
afhöll Minnesotaafdelningen af G. A. 
R. här i staden förliden vecka. Mötet 
öppnades på tisdagen i Conover hall af 
'commander" J. J. McCardy i närvaro 

af omkring 450 delegater. Vid val af 
officerare utsågs E. B. Wood från Long 
Prairie till McCardys efterträdare som 
'department commander". I samman
hang med veteranmötet afhöllo "Wo-
mans Relief Corps" och "the Ladies of 
the G. A. R." sina årsmöten, den förra i 
Central Park metodistkyrkan, de se
nare i Odd Fellows hall. Af sistnämda 
förening fattades beslut om uppföran
de af ett hem för fattiga och ålderstig
na veteranonkor. 

På afvägar. Gladys Rhode, en väl
klädd ung flicka, var tisdagen förra 
veckan inkallad i polisrätten på ankla
gelse att under antaget namn ha till
handlat sig varor för $21.50 i Mannhei-
mer Bros. butik utan att betala de
samma. Flickan, som häktades å cen
tralstationen föregående qväll just som 
hon stod i begrepp att resa till sitt 
hem i New Ulm, sökte för en tid sedan 
tillsammans med en qvinlig kamrat på 
samma sått bedraga modehandlerskan 
Ostertag å E. 7th st., men blef fastta
gen och undgick straff genom att be
tala för de varor hon tillegnat sig. För 
att gifva den häktade tillfälle att med
dela sig med sina föräldrar, som äro 
bosatta i New Ulm, uppsköts målet till 
i torsdags, och når det då påkallades, 
nedlades detsamma med countyadvo-
katens medgifvande, enär* flickans fa
der uppgjort affären i godo med käran
den. 

Drager sig tillbaka. Vår populäre 
landsman hr John Sandell, hvilken 
som förut omnämts af svenskarne i 
Första wardet förordats för medlem i 
board, of public works, tillkännagaf ge
nom "Dispatch" i förra veckan, att han 
dragit sig tillbaka för att éj stå i vägen 
för John Copeland, som eftersträfvar 
utnämningen. Orsaken till att hr San
dell tog detta steg var den, att det 
kommit till hans kännedom, det borg
mästare Doran redan bestämt sig för 
Copeland, och hellre än att under dy
lika omständigheter göra sina anspråk 
gällande drog han sig ur striden. En
ligt vårt förmenande borde dock hr 
Sandell ha qvarstått, om icke för an
nat så dock derför, att borgmästaren 
till sitt försvar, för det han uraktlåt 
att utnämna en svensk till platsens 
fyllande, ej skulle kunna framhålla att 
det icke fans någon svensk kandidat 
för embetet. Att landsmännen här i 
staden egde berättigade anspråk på er
kännande i föreliggande fall, ligger i 
öppen dag, särskildt som utnämningen 
skulle falla på en person från Första 
wardet, svenskarnes ward. Det före
faller derför minst sagdt besynnerligt, 
att borgmästaren skulle finna det vara 
förenligt med sina embetspligter att 
låta förstå, det han beslutit utnämna 
en person af icke svensk nationalitet 
till att på sätt och vis representera 
den svenska stadsdelen och under inga 
omständigheter vore villig att tillmö
tesgå de röstegande svensk-amerika-
nernas önskningar eller ändra sitt be
slut till förmån för den aktade borga
re och i alla hänseenden kompetente 
kandidat, som af dem förordats för 
tjenstebefattningen, 

'•'weoeC " 
Mot Skrof ler 

" Alltsedan min barndom besvära
des jag af skrofulösa bölder och sår, 
hvilka förorsakade mig ett outsägligt 
lidande. Läkarne kunde ingenting 
göra tor nng. och jag endast försäm

rades under deras 
vård. Slutligen bör
jade jag taga in 
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AYERS 
Sarsaparilla och 
markte snart en än
dring till det bättre. 
Då jag förbrukat ett 
dussin flaskor, var 

jag fullkomligt botad och har icke 
ens observerat en finne på min kropp 
under de sista tol_' "ren. Jag kan 
uppriktigt rekommendera Ayers Sar
saparilla såsom den bästa blodrenande 
medicin, som finnes." — G. T. HUA-
HART, Myersville, Texas. 

Héla våfirt lager af-

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

r»liseras till.... 

\ f VERKLIGA INKÖPSPRISER! 
- Besök-itsS och tag fördel aldessa förmåner medan 

försäljningen fortgår! 

»EX EXB1 

Halsen uppstockas med slem vid alla 
lungsjukdomar, men som kan behand
las mycket enkelt. Använd Dr. Au
gust König's Hamburger Bröst-té, 
som upplöser, lindrar och botar alla 
dylika åkommor. 

VEKLDSCISTAIiLNnifiS* 

SARSAPARILLA. 
The Northern Exchange Bank of St. 

Paul, hörnet af 5th och Jackson sts., 
beviljar högsta ränta från insättnings-
dagen. Mindre belopp mottagas. — 
Svenska talas. 

Det kostar mindre in 3 cents om da
gen för en försäkring på $1,000 uti 
Minnehaha Mutual Life Association i 
St. Paul. Män såväl som qvinnor för
säkras. Skrif efter närmare under
rättelser. 

Kol och ved erhålles till lägsta pri
ser hos John A. Holmén »fe Co., 213 E. 
7th st. och hörnet af Burr och Fauquire 
streets. 

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. 
och York st., har nu intagit nya kläd-
ningstyger, duktyger, bomullsvåfnader 
och ekiperingsartiklar. Lägsta priser 
garanteras. 

John Sandell, skräddare och impor
tör, 185 E. 7th street, tillverkar båttre 
kläder till billigare pris än någon an
nan. Stor rabatt lemnas under de 
närmaste 60 dagarne. ' 

St. Paul Business College, Short
hand och 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. 

Minnehaha Hutual Life Association 
i St. Paul beviljar lifförsäkring, för 
mån såväl som qvinnor, å belopp från 
$500 till $3,000. För 1^4 cents pr dag 
kan en försäkring, på $ä0O erhållas* På
litliga och driftiga agenter önskas.' 

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

John Bodin 6t 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. 

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 fin an
norstädes hos Elmquist, 229 E. 7th st. 

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

Första klassens försäkringsagenter 
önskas af Minnehaha Mutual Life As
sociation i St. Paul. Skrif till sekre
teraren A. P. Swanstrom, Chamber of 
Commerce, St. Paul, Minn. 

Dr. Justus Ohage, hörnet af 7 :de och 
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. 

BEECHAMS PILLER bota dåligt lynne. 

Vi fortsätta...... 
ånnu en vecka med försäljningen efter 35 a 50 proc. rabatt på våra reguliåra priser. Ingen bör för 
summa att taga tillfället i akt medan försäljningen ännn varar. 

Förmaksmöbler i största urval till lägsta priser. 
Sångkammarmöbler till oerhördt låga priser. 
Soffor, Linneskåp, Chiffonierer, Gungstolar och Bord oerhördt billigt. 

Vi anföra några få exempel på våra ovanliga godtköp. 

Folding Sängar No. 22 $ 8.75. 
Folding Sängar No. 23 $12.50. 
Ex.-bord af ek, 6 fots längd, . .$ 2.95. 
Gungstolar af ek. $ 1.95, 

Chiffonierer af ek $5.75. 
Hvitemaljerade jernsängar $3.75. 
Matsalssfcolar, rotting sits 75c. 
No. 8 Kökskaminer .$6.75. 
Extra goda Mattor, yr yard ... 35c. 

Gungstolar, rotting sits,. 
Tvättkommod 
Finare Tvättkommod 
Sängar, hardwood, 
Köksbord 

$1.25. 
. . . . $1 .10. 

$2.75. 
... .$1.25. 
.... 95c. 

^°* ^ Soffor $6.00. No. 310 Sängkammarmöblemang $8.75. 
Alla varor äro nedsatta och hvar]e artikel är märkt med tydliga siffror. 

Vi tillhandahålla allting som fordras vid en bosättning I 
Beställningar från landsorten effektueras efter samma låga priser. 

WALLBLOM FURNITURE & CARPET CO., 
200-202 Jackson st.. St. Paul. 

för, i 

A.' Peterson & Co., 
—V— Förut UKOONyUlbT & PETERSON 

231 E. 7th st.* - St. Paul. 

b! 

Linne Bd HMror, 

||P A gående bettållnxngar jper post egnas bästa omsorg. 

Nutidens linnevaror äro mycket vackrare 
än på mormors tid. Är ni medveten härom? 
Är ni äfven medveten om att kemikalier icke 
böra användas vid tvättningen af linneva
ror? Om ni undviker detta, skall ert linne 
visa sig vara nästan outslitligt, förutsatt att 

ni erhåller en äkta vara. Nittio procent af dem som köpa och 
handla med linne känna icke till dessa varor. En tillförlitlig 
plats för edra uppköp af dylika varor är i GOLDEN RULE. 
Vi erbjuda eder under 8 dagars tid nedanstående varor etter 
specielt låga priser: 

J^orsbaneret 1897 
Kristlig Kalender. 

fled aa porträtt och planscher. Redigerad af pastor O» J« Siljestrdm. 

— Med "bidrag af — 
Ludvig, P. / Swårä, K. H. Oez. tx Scheele, J. T., Mauritz Stolpe. O. J. S., 

E .  N . %  P h .  T h . ,  P .  J R  B . ,  K  K m .  f t :  
I® Då upplagan Sr begränsad, bör man skynda sig att få ett ex. af densamma..^] 

Pris: klotband 60 cents. D:o, med guldsnitt 75 cents. 

Bokhandels nya Illustrerade katalog öfver egna förlag samt Inhemsk och Im
porterad literatur. erhålles vid derom framställd begäran gratis. 

Lutheran Augustana Book Concern, 
ROCK ISLAND, 

ILLINOIS. 
Filial: 213 E. 7th Str., 

ST. PAUL, MINN. 
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25 duss. 5 8x5-8 Serviette*, John S. 
Browns välkända tillverkning, 
vanligt pris $4 pr dus- (J>Q Q/\ 
sin, specielt pris • tj\J 

50 Borddukar, storlek 2x2 yard,John 
S. Browns tillverkning, (j>Q 
vörda $4, specielt 

Dito, storlek 2x2^ yard, dJQ A A 
vörda $5, specielt tPÖ»iv 

Dito, storlek 2x3 yard, <I>Q ö C 
vörda $6, specielt (pö»UU 

Ofvannämda öro försedda med 
original finnastämpel och handels-
mörke. 

Hellinne Cream Damast, 12 tum 
bred, Broadway Damast Co., Bel
fast välkända tillverkning, vanligt 
p r i s  a n n o r s t ä d e s  6 0  a  7 5 c  A Q n  

. pr yard, vårt speciella pris T? O V/ 

100 duss. 18 tum imp:'' Servietter, 
hellinne, vörda $1.25, spe-
oielt pris pr duss S/Uv 

50 duss- 24x24 Servietter, extrq, tjock 
qvalité, billiga efter $3, <T>i QQ 
specielt pris pr duss.... <P 1 mO*j 

Hellinne blekt Bordlinne, 70 tums 
bredd, vanligt pris 75cpr CQn 
yard, vårt speciella pris....Uvv 

Dubbel Cream Damast, 72 tums 
bredd och blekt Satin Damast, 
vanligt pris $1.50, vårt spe- AGn 
ciellapris UOG 

100 duss. hellinne Hack Handdukar,-
irländsk tillverkning storlek 20x 
40, vanligt pris 18c styc- A OLr> 
ket, specielt pris lö2v 

Tjock hellinne blekt Handduksväf, 
18 tum bred, värd 10c pr yd., r3f% 

spacielt pris I v 

LJkbesörjare. 

JOHN THOOBSELL, 327 E. 7th street. 
Bostad: 521 Broadway. — Sekreterare 
för Union Cemetery Ass'n. 

THAUNG & JACOBSEX, 328 B. 7th street, 
nära hörnet af Pine steet. 

CHAS. WALLBLOM. 400 Jacksonstreet. 
Bostad: 1089 Jessie street. 

Ängfc&ts-notlser. 
Telegrafiska meddelanden. 

CONABD LIINIEN. Ångaren "Ser-
via", som af gick från New York den 20 
feb., anlände i Queenstown i lördags 
kl. 7 e. m. Passagerare till Sverige 
vöntas framkomma dit 3 dagar efter 
sistnömda tid. Ångaren "Umbria" 
som af gick från Liverpool den 20 feb., 
vöntades anlända till Ne'w York i lör
dags. . -:':y , 

THTSJGVALLA JaKout. "In
land" lemnado ChHstiansand den 19 
feb. med 117 passagerare. Den kan vän
tas till New York omkring den 3 mars 
och passagerare för St Paul och om
nejd framkomma 3 dagar senare. 

For Sale or Exchange. 
One 5 horse power 50 lights Dynamo 

warrented as good as new, one upright 
14 h. p. Boiler, one 12 h. p. Engine, one 
Patent wood splitter, not much used, 
Shaftings, Pulleys, Belts, Saw, Horses, 
Wagons and Sleighs for sale or ex
changed for Mexchaaidise or land near 
St. Paul preferred^ I am willing to 
pay balance in/ cash. Inquire 505 
Breadley St., corner Woodward ave., 
St. Paul. J3L F. Krakmer. 

säker ot'U varakU^ bot mot, krooiskft9&r-
niider.  be ast ir  uch g-umlu sår uf ul la otik:i  
s lag,  bur gamla och af  hvad ursprung som 
belat ,  samt et t  slcydd*aiedel  mot kräfta,  
fluBSOch blcdförgiftnléff .  Förfelar  aldrig1 .  
SfindöB portofritt rr.ottii3. Begär det mt er 
apotekare, eller  sl iTif  t t l t  
d. V. ALLEN. Srulgist A Chemist. 

SsT. PAUL/, MINN. 

iLUMBING... p 
sorg» ful It och billigt af 
HOLT <£ DAHLBY, 

Cor. Bedford & Decatur sts 
Kostnads förslå» lemo«ui.p& begäran. 

SCHOCH 
Nedanstående priser 

gå) la. 

lO dagar 
från datum. 

— dipek&'till— 

N®w Y ork, 
Från och med l:sUapirU komma Thlng-

valla linieus ångare Island och Thing-
valla att regelbundet afgå ir.in Göteborg 
till New York. Svenska passagerare 
kunna säledes i Göteborg stiga omboru ä 
Thingvalla liniens Atlanterftngare och 
från samrna ångare landstiga i New York 
utau ombyte i iiträmuiande havnn. På 
Thlngvallas ångare vårt modersmål 
och tolkar erfoidrasilcke. Man hör. en
dast svenska, nom ka och.danska talas. 

Skandinaviska -Angate, 
Skandinaviskt befäl, 

Skandinaviskiftesättning, 
Skandinaviska passagerare, 

Skandinavisk matordning.^ 

Skall do stiitda euÄer fatnil), far eller 
mor, syster eller bi»r eller annan slåg-
ting, tag då i afverVEgande färdelen för 
de anhöriga att g5rfc resan direkt från 
Sverige till Ne^s Yocåc och köp biljetter 
med den direkta Skandinaviska Thing-
valla linien. 

Besök närmaste Thingvalla agent eller 
tlllskrlf hnfvudkoiitorefc^ M. - . .< • " 

A. E. Johnson Co., 
General Passenger Agents, 

196 E. 3rd St., . St. i?aul, Mtein. 
W 

• 

r * -

Bättre och billigare än någonsin 
förut. T ag tillfallet i akt och in-
bespara från 25 till 50 procent. 

Llon kaffe pr paket 15c 
Arbuckle» kaffe pr paket ..16c 
Java och Mocka kalle jir lb 25c 
6 dus. Klädes 1'iunar fötv...........,>8c 
Nya Soda Cracker*-.-pt.lbv<i«^c 
Ginger Snaps pr lb .4c 
11b burk Gjrant. bak-pulver. 10c 
151b pail Jelly 25c 
Pint flaska Catsap loc 
3 dns. Cal Apelsiner lör 35c 
Lake Superior Sill pr lb 2c 
Yarmouth bloaters pr lb 18c 
Holländsk Sill pr kagge 75c 
Salt Hvitfisk pr bytta 8*c 
Salt Mackrill pr bytta .85c 
Cod fisk pr lb 4c 
Tranbiir pr qvart 8c 
51b Kolled Oat« för 9c 
Torkade Hallon pr lb 18c 
Btldwin & Greening äpplen prtunnafl.75 
Renade Korinter pr lb 8c 
Gula Ärter pr qvart 2c 
Bruna Bönor pr qvart 
Navy Bönor pr qvart 2>£c 
Corn Stiirkelsa pr lb paket 4c 
Glans Stärkelse pr lb paket 4c 
Schoch's xxxx Patent Mjöl, pr »ack $2.25 
51b jar bord Smi>r 90c 
Breakfast Bacon pr lb 7c 
Ken Lard pr lb 5c 
Bord Sirup 5 gal. lthgire. 8öc 
Nyrökad pic-nic Skinka pr lb; 6>£c 
51b låda fint uncol. Japan Té 81.25 
01b rostadt Kaffe $1.00 
10 st. \Vh>te Seal Tvål 25c 
Clothes Wringer 81.35 ' 
Wilson Washboards lfte 
Sopqvastar St Paul tillverkning 10c 
Nyinkomna Ägg, garanterade, pr dus. 15c 
Amerikanska Sardiner pr låda 3c 
Golden Crown Aprikoser 31b burk . ,12J^c 
Golden Crown Drnfvor 3 lb burk .. .12^c 
Golden Crown Gages 3lb burk 12)£c 
Golden Crown äggPIommou31bbnrkl2}£c 
271b ljusgalt Socker $1.00 
9lb bit Socker. 502 

Hvit-varor. 
Hvitt kommer att blifva mycket modernt instundande som

mar. Vi hafva derför införskrifvit stora partier, såväl impor
terade som inhemska tillverkningar af Organdies. Dimities, 
Lawn, Swiss, Lenon, Batist och Moll. Nu är bästa tiden att 
göra tippköp medan sortimentet är som störst. 

Persian Lawn, India Lenon m. £L 
finnas i största sortiment och ef
ter de lägsta priser. 

Organdies, 68 tum bred, till 35c, 50c 
och 75c pr yard, minst 25 procent 
billigare fin annorstädes. 

Hairline och randig Dimities, vari
erande i pris från 5c till 35c pr 
yard; vår vanliga 18c qva- A Q« ^ 
lité till specielt pris V/ 

Swiss Moll, 45 tum bred, pr CQn 
yard fr&n 29c till 05/v 

Nainsook, Lawn, Dimities och India 
Lenon, vanligt pris 12J^c., *71 ^ 

' specielt pris 

Victoria Lawn, 40 tum bred, C Lf» 
specielt pris 

Bomulls 

Bortskänkes! 
Med nedanstående $5.00 lista 

medföljer ett komplett set af 
Mrs. Potts Strykjern fritt. Pri
set är $1.00 i hvarje butik. Utom 
detta, erhåller ni dessa varor bil
ligare och bättre än på någon 
annan plats. 

lib fint uncol. Japan Té 
lib Highest Quality Uak-Pu'ver ... 
4lb fint rostadt kaffe /.... 
ölb Cal Sviskon 
I qvarts flaska prima Catsup. 
1 flaska Triple Lemon Extract..... 
1 flaska Triple Vanilla Extract.... 
1 qvartsfiaska bästa Blåelse 
1 paket Gold Du«t 
lib ren, målen Peppar 
1 gal. Jonathan Cider 
81b Evap. Cal. Päron 
1 gal. bästa Bord Sirup.. 
1 burk Tomatoes 
1 burk Cal. Peaches... 
1 burk Cal. Drufvor 
1 burk Cal. Plommon 

95.00 

Besök eller tilIskrif ossl 

THE: 

GROCERY CO., 

Seventh och Broadway, 
ST. PAUL. - - MINN. 

väfnader 
Oblekt Muslin, 36 tum bred, Ql « 

värd 6c, specielt pris Q2v» 

Blekt Muslin, 36 tum bred, en god 
•7 cents vara specielt pris « 
endast 1 f. . O2 vi 

Lakan, vanlig storlek, speci- QQn 
elt pris45c,42c,39c,37coch 

Förkläden etc. 
Kockars mössor ,8c 
Kypares förkläden ............. 15c 
Kockars förkläden....,...»....... 19c 
Kockars benkläder 85c 
Mörka kontors jackor .......... 48c 
Kypares Jackor. ;^.. /65c 
Bärberare-jäökoi-, fint garnei'adS 8T0C 
Kockars Rockar, dubbélbrö-

stade 98c 

9 

SKODON. :  

Tre storartade godtköp I 

Stor prisnedsättning! 
Fina Herrskor, af franskt kalfskinn 

och Vice kid, handsydda, i alla 
nya fasoner, i alla storlekar och 
bredder, billiga efter 
$4, $4.50 och $5 pa- 98 

. ret, specielt pris • 

Herrskor, af äkta kalfskinn, i 6 olika fasoner, med ^ _ 
tjocka eller tunna sulor, alla storlekar, att säljas «p i 9O 
för $3, vårt speciella pris A • 

Herrskor, af fint kalfskinn, alla storlekar, med snö- _ ^ 
r e n  e l l e r  k n a p p a r ,  ä k t a  l ä d e r  a l l t i g e n o m ,  o v a n l i g t  QQp 
s t a r k a ,  v ä r d a  $ 1 . 6 0 ,  v å r t  s p e c i e l l a  p r i s  C / v  

Damskor... 
Damskor, fina box kalfskinn, mjuka sulor, 

fin fason, FULLKOMLIGT NYTT LAGER, 
alla storlekar och bredder, från A. till E.; 
andra skohandlare anse dessa skor billiga 
till $2.69, specielt pris 

$1.98. 
800 par fina kid damskor, med knäppen, alla stor

lekar, C., D. och E., andras billigaste pris för sam
ma vara är $2, vårt speciella pris 

Ingående beställningar per post effektueras efter samma låga priöer. 

( .0LDKX RULE, 
ST. PAUL, MINN. 

Creaaerier •» Qst-faktorisr, 

De, hvilka ämna upprätta creamerier eller ost-faktorier torde tlllskrif+a 
oss för erhällancle af priser pft erforderllKa maskinerier. VI uppbygg 
creamerier, eller kunna förse eder med sftdana maskinerier som önskas. 7— 
Vi hafva ensam agentur inom staten för Alpha och De La vals Separatorers 
samt tillverka senast utkomna maskinerier för smör- och osttnirer^ulng^ 
Alla ingående förfrågningar besvaras punktligt. 

F- B. Fargo & Co.. 
32-34 E. Fairfield Ave., St, Paul, Minn» 
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