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Minneapolis-nyheter 
Till sex års straffarbete i statsf.tngel 

set dömdes i lördags Harvey Porter, 
den unge man, som gjort sig skyldig 
till åtskilliga stölder. 

SJelfmord begick i lördags slag tåren 
Even Garland, no. 2526 8 st. S., genom 
att hftnga sig. Han var 35 år gammal 
och efterleomar hustru och ett barn. 

Bestulen. Alfred Broberg, en tim
merarbetare från Stillwater, rapporte
rade i lördags till polischefen att han 
blifvit bestulen på $40 i Ames hotel be
läget på Washington ave. S. Huru 
dervid tillgått har han ingen reda 
up på. 

Ville smörja kråset. Prank Halvor-
sen och Jacob Yost, tvenne unga per
soner på nordsidan, häktades en dag 
förliden vecka på anklagelse att hafva 
stulit 60 pund smör från en handlande 
på Monroe st. De tros hafva begått åt
skilliga liknande stölder förut. 

Helsovårdsnämdens rapport för fe
bruari månad visar, att under densam
ma 159 dödsfall inträffade; i difteri in 
sjuknade 25 personer af hvilka 5 dogo. 
Tyfusfebern var mycket svår, icke min
dre ån 107 sjukdomsfall inträffade, 
hvaraf dook endast 6 hade dödlig ut
gång. 

Besparning för staden. C.A.Smith 
& Co.. har till stadsnämden inlemnat 
ett anbud om att förse nordsidans 
pumpstation med sågspån som bränsle. 
Priset skulle blifva $3 för hvarje mil
lion gallons som pumpas. Ifall anbu
det antages, säges staden derigenom 
komma att bespara $20 dagligen. 

Countylandtmfitare Abbot söker ge
nom laglig", åtgärder tvinga P. M. Dahl 
att till enkan efter f. d. landtmåtare 
Phimmer betala $91.25. Vid Plummers 
frånfälle valdes Dahl att fylla vakan
sen på det vilkor att han ej skulle skaf
fa något biträde samt öf verlemna 866.68 
i månaden till mrs Plummer. Abbot 
påstår nu att $91,25 ännu icke betalts. 

År nöjd med sin lott. Frank John
son, som i april 1875 här i staden döm
des till lifstids fängelse för dråp, är 
med ett undantag den äldste fången i 
statsfängelset i Stillwater, hvad tillän-
dalupen tjenstetid beträffar. Det be
tecknande i saken är, att han är full
komligt nöjd med sin lott och fastän 
han tillätes obevakad uträtta ärenden 
l staden har han aldrig uraktlåtit att 
punktligt komma tillbaka tillbaka till 
fångelset. 

Sheriff Phillips häktad. Den säreg
na tilldragelsen egde i torsdags förli
den vecka rum att sjelfve sheriffen af 
Hennepin county sattes under arrest. 
Halis förseelse var visadt förakt för 
rätten, och den som verkstälde häkt
ningsordern var coroner Dennis. Do
mare Harvey hade utfärdat order till 
Phillips att taga vara uppå den sinnes
svaga Césrrie Olson, men han menade 
att detta var probatedomstolens pligt 
och nekade att lyda. Men snart fann 
han att domaren hade rätt och fick lof 
att efterkomma hans befallning. 

God f&ngst. Polismännen Nels Nel
son och Lawson arresterade i lördags 
qvåir tvénné män vid namn Geo. Dela-
vaö Och Hutchinson, som sägas vara 
gamla förhärdade brottslingar. Den 
förstnämde rymde åtta år sedan från 
ett fängelse i Indiana, der han inspär
rats på misstanke att ha begått mord. 
Hutchinson har uttjenat en straffter
min i Wisconsins statsfängelse. Båda 
voro, då de häktades, väl försedda med 
skjutvapen och sådana verktyg, som 
brukas af inbröttstjufvar. -'En tredje 
person vid' namn Taylor, som anses stå 
i förbund med dem, häktades senare 
på qvällen. 

En ny stadskassor. Wallace G. Nye 
fann sig äfven denna gång föranlåten 
att afböja sig äran att tjenstgöra som 
stadens skattmästare, allt för den be
svärliga borgens skull, och i fredags 
valdes till den ledigvordna platsen 
Charles S. Hulbert, vice president för 
Swedish American Bank. Mr Hulbert 
afiade redan i lördags sia " embetsed 
och skaffade nödig borgen, men som 
man icke synes vara riktigt viss om 
han tillhör Minnetonka Beach eller 
Minneapolis, torde den kinkiga frågan, 
om hvem som skall blifva Haugans ef
terträdare, ännu vara oafgjord. Detta 
börjar blifva tråkigt. 

En treflig utflykt på släde företog 
ett stort sällskap af ungdom från Au-
gustanaförsamlingen tisdagsqvällen d. 
9 d:s. Sällskapet lemnade Minneapolis 
vid half niotiden och efter två och en 
half timmas färd var det framme vid 
hr Andrew Olsons i Hopkins trefliga 
hem, der mottagandet var det allra 
hjertligaste. Trenne timmar tillbrag-
tes under samtal och intagande af för-
friskningar, hvarefter kortare tal höl-
los af dr. Moody, samt hrr Elmquist, 
Chas. Johnson, Axel Anderson, Harry 
Johnson och John Redlund. Bland de 
närvarande märktes dr. Moody, Chri
stine Dahl, Axel Anderson, May Gay-
ner, Fred Lewis, Mary Hanson, Harry 
Johnson, Mary Hanson, Isaac Ekberg, 
Mamie Swanberg, Hanna Dahl, Theo. 
Skoglund, Tilda Newman, C. A. Gustaf
son, Hattie Johnson, Byron Lindgren, 
Anna Johnson, mr Mattson, Edna 
Schroeder, Daisy Lawson,Carrie An
derson, mr Elmquist, mr och mrs 
L. Westman, J. V. Bergquist, Jenny 
Gay ner, Amy Peterson, Ida Swanberg, 
mr och mrs John Redlund, Adolph 
Johnson, mr Hanson, Thea Dahl, Chas, 
Johnson, Adolph Moody,Malinda Skog
lund m. fl. 
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Paine's C^lé^ Compöunä är det I Paine's Celéry 

medel, »oro vNV Icöto lita p&, botar J förnuftigt och 
•r't'.uvr-

Det stanftaf5 öbrvéttrtfi* förslapp-

ningj boi'tdrifver onda vätskor ur 

blodet och förökar l}iodet och dess 

närande kraft. 

Dess förmäga att lindra fle lidan

den, hvaraf qvinnor 1 synnerhet 

hemsökas, bevisas på det mest öf-

vertygande sätt genom alla de intyg 

vi erhålla fr&n qvinnor, som intaga 

mycket framstående ställning i 

det samhälle hvari de bo. 
,4Dess reglerande kraft omintetgör 

den der hopplösa känslan." 

De svåraste fall af sjukdomar i 

lefvern och njurarne, nedslagenhet 

till lynnet, hysteri och dylika åkom

mor erkännes och béhandlas medels 

Compound på ett ] st&rka ocli åtetfltätta helsan genom 

vetenskapligt sätt, Paine's Celery -Compound. Qvin-

hvilket är sjelfva förverkligandet a? 

de mest framskridna medicinska idé-, 

er i detta århundradets sista decen

nium. 

Paine's Celery Compound stärker 

magen då den är svag och ej kan 

smälta födan väl, och det hindrar 

dyspepsia; det lindrar hjertklapp-

ning, som förorsakats af oregelbun

den nerv verksamhet i detta lifsor-

gan, och sätter nytt lif i hela nerv

systemet. 

Dä man är frisk blir man ej stän

digt påmint om sitt hjerta, mage 

eller lefver genom plågor och sjuk

dom i dessa delar. När helst matt

het och plågor angripa kroppen be-

höfver man ovilkorligen genast 

nor söm hafva^äilsträngande sys

selsättning— blott husmödrar 

^ utan butiksbiträden, lärarinnor, 

bokhållare och * alla andra, hvilka 

trader dagens ^Ifnga timmar äro 

fängslade bakotÖ tiisken eller vid 

pulpeten, kunn£ "iftycket förbättra 

sin • helsa och ;%ii& krafter genom 

bruket af Paii^s Celery Com
pound. öxjii-

Ett väl "n5rt,Htiervsy8tem och ett 

rikt, rent blodomlopp, erhållit ge

nom Paine's Celéry Compound, äro 

de bästa bröstvärn mot sådana för

svagade och plågsamma sjukdomar 

som reumatism, neuralgia, hufvud-

värk och sömnlöshet. Detta utmärk

ta stärkande medel ej blott botar 

dessa sjukdomar, utan det sätter 

äfven hela systemet i ett sådant 

friskt tillstånd, att sjukdomen ej får 

tillfälle att rotfästa sig i kroppen. 

Då man hör så många framståen

de män och qvinnor öfveralit på det 

bestämdaste förklara att Paine's 

Celery Compound säkert och var

aktigt botar sjukdomar, hvilka vid 

första påseendet tycks vara så full

komligt olika som t. ex. kronisk 

förstoppning, hysteri och nervosi

tet, så finner man alltid vid närma

re undersökning, att de alla hafva 

ett gemensamt ursprung, nemligen 

ett försvagadt nervsystem och 

kraftlöst blod, och Paine's Celery 

Compound stärker och uppbygger 

det ena samt renar och riktar det 

andra. 
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POWDER 
FULLKOMLIGT RENT. 

Berömdt för sin. stora jaskraft och hébomu* 
het. Garanterar att födan är fri frin alttn och 
alla slags skadliga tillsatser, som vanligen fin
nas i de billiga jiistpulvren. * 
ROYAL, BAKING POWDER CO., New York. 

En eldsvåda i Cullum block onsda
gen förliden vecka förorsakade en för
lust på $'2,500, hvaraf $2,000 falla på mr 
Barge, som drifver restauration- och 
krogrörelse i byggnaden. Förlusten 
betäckes med assurans, 

Skadeanspråksmål mot staden. Icke 
mindre ån tre rättegångar för erhål
lande af skadéersättning från staden 
påbörjades i onsdags förliden vecka. 
Kristian L. Berger äskar 810,000. eme
dan han den 3 augusti förlidet år på 
grund af en bristfällighet å bron öfver 
St. Louis banan vid 1 st. S. råkade er
hålla svåra skador.—James Conley ska
dades förliden sommar under arbete 
vid den nya reseryoirn och begär nu 
$4,075 som godtgörelse.—Det egendom
ligaste anspråket kommer dock från 
kontraktören Emil Bruce. För ett par 
år sedan tjenstgjorde han som medlem 
af gatukommissionen och erhöll sam
ma lön som de andre medlemmariie, 
nemligen $234.. Bruce .anser dock att 
han var mycket bättre ån de andre och 
vill nu hafva omkring $300 extra för 
sin skicklighet 

Tillkännagifvanden. 
nisslonsmöte. 

Chisago-distriktet af Minnesota-konfe
rensen häller sitt nästa möte i Sou ih Still
water och Af ion tisdagen och onsdagen den 
90 och 31 mars 1897. Mötet börjar den först-
n&mda dagen l Afton kl. 2 e. ni. och fojtsSt-
tes följande dag i South Stillwater kl. 10.30 f. 
m. Diskussionsämne: Markus 1:16. 

SBKB. 

Till Frulthurst, Alabama, 
afgå stora exkursioner från Minneapo
lis och Chicago första och tredje tisda 
game i hvarje månad under vinterti
den. Biljetter erhållas efter hälft pris. 
Alla, som önska deltaga i någon af des
sa exkursioner, böra anmäla sig på mitt 
kontor senast dagen före hvarje exkur
sion. ANDREW MANDEN, 

415 N. E. Adams st., Minneapolis. 

S. H. Eckman, svensk advokat, 530 
Palladio Bld'g., Duluth, Minn. 

Ms hvad kungl. lifmedlkus F. A. 
Wästfelt har att säga om Heyman 
Bloch & Co's sundhetssalt å annan 
plats i tidningen. 

Rapporterade af 

Chas. E. Lewis Co., 
Spanmålskommi88io/iärer & Aktiemäklare, 

2 A3 Chamber of Commttce- Minneapolis, Minn. 
~ —  — M EDLEMMAR AF: Minneapolis Chamber of 

; Commerce och Duluth Board of Trade. 

KBPBUBMSCII—Security Bank, Minneapolis, Bradstreets samt alla handelshus 1 Minneapolis. 

— under förliden vecka. — 

S&rsklld omsorg egnas ftt sändningar p& 1.000 bushel och högre. 
^ Daglig prisnotering sändes fritt pä begäran. 

Hvete. Exportertngon har under förliden vecka varit ga-nska ringa. Skllnaden ut! 
rapporterna frftn utlandet liar antagligen varit orsaken härtill, men som vanligt är vid 
ett dylik' stillastftnd i marknaden, örverraskades man af en prisstegring af lfaic 1 lördags. 
Nedsliiendo rapporter öfver skördeutslgterna l de sydvestra staterna hur bidragit till niun-
da prisstegring. Man har all anledning att vänta högre priser. 

Majs och hafre hafva haft god afsättnlng och priserna tyckes vilja stiga ytterligare. 
Flåsk har rönt god afsättninfc med stigande pris för hvarje dag. Borde nu vara virdt 

att uppköpa efter omkring 8 dollars. 

Dr. Carl J. Ringnell, svensk läkare 
och kirurg. Kontor i Simonson's Block, 
hörnet af Washington och Cedar aves. 
Mottagningstimmar: 9—11 f. m., 2—1 
och 7—8 e. m.; 

Dr. F. E. rtoody, svensk tandläkare, 
525 Nicollet ave., rum 28—29 (Syndicate 
Block). Kontorstimmar: 9 till 12 f. m. 
och 1:30 till 5 e. m. Bästa arbete och 
lägsta priser utlofvas. 

Q. A. Petri, svensk advokat, kontor: 
235 Temple Court, hörnet af Washing
ton och Hennepin ave. 

Till Musikvänner! Ibsfiad edra be
ställningar på alla sorters musikinstru
ment, strängar, böcker o. s. v. till G. R. 
Holm, 1220 Wash. ave. S., Minneapolis. 
Agenter önskas. 

Bästa svenska rakknifvar, garante
rade, till $1.50. Rakknifvar slipas för 
25c. Bästa slagt- och teljknifvar bil
ligt. BBOMS CUTLERY CO., Alexandria, 
Minn. 
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, . $100 BELÖUEffO $100. 
Denna tidnings läsarö vill vara glada Cfrer uii 

erfara, att der or i dot minsta en fruktad sjukdom 
som vetenskapen Ur i stånd till at kurera i alla 
4BSB stadier och det itr katarr. Hull's CatarrhCura 
Kr det enda verkliga botemedel läkarekonsten 
känner. Då katarr Ur en konstitutionel sjuk
dom, fordrar den en konstitutionel behandling. 
Hall's Catarrh Care tagas in, verkar direkt på 
blodet och slemhinnorna 1 systemet, tillintetgör 
dervid sjukdommens orsak och gifver patienten 
'styrka, vid att uppbygga konstitutionen och 
hjelpa naturen att göra sitt arbete. Egarne har 
s& mycken tilltro till dess välgörande kraft, a t» 
de erbjuda Hundra Dollars för hvarje fall, hva* 
reat denna medicin ej verkar botande. Sänd 
•fter lista af loford. Tillskrlf 

7. J. CHENEY & Ca, Toledo, a 
V TUlsalu hor illa spotckura, 7to. 

flalP.FiunUJ Pills Bro de bästa. 

Något om Elijah Filley. 
Hon. Elijah Filley i Pilley, Gage oo., 

Neb., anlände till Nebraska från Jersey 
county, 111., år 1867 med endast ett ök. 
Han har delvis sysselsatt sig med jord
bruk, men egnat mesta tiden åt bo-
skapsafvel och gödning af slagtboskap. 
Han är egare af 1,600 acre i Gage coun
ty och 900 acre i Jefferson county, 
hvilka egendomar han icke vill utbyta 
mot samma areal i de bördigaste trak
ter af Illinois. Uti vår bok om Ne
braska (40 sidor jemte karta och illu
strationer) återfinnes dussinvis upp
gifter liknande mr Filleys. Desamma 
äro alla från farmare, hvilka gjort 
lycka som jordbrukare; och alla dessa 
uppgifter utvisa att Nebraska är en li
ka bördig stat som någon annan i Unio
nen. Boken, uti hvilken dessa upp
gifter förekomma, skiljer sig från an
dra agrikultur-pamfletter som dag från 
natt. Den är intressant, praktisk, san
ningsenlig, rättfram och i enkel stil 
framställer den allting som man ön
skar få vetskap om rörande Nebraska 
— dess klimat, invånare, skolor, kyr
kor, jernvägskommunikationer, mark
nadsplatser, jordmån och skördar. Den 
belyser det sakförhållandet att Nebra
skas farmare förtjena pengar i trots af 
rådande tryckta tider; orsaken hvar
för land är billigt och att det är lika 
lätt för en företagsam person att köpa 
en farm der som att arrendera en farm 
på någon plats öster om Missouri-flo
den. Hvarje arrendator som önskar 
blifva sin egen herre; hvarje farmare 
som är uttröttad på att bruka dyrt 
land. hvarje husfader söm önskar be
reda sina söner «n god utkomst, böra 
skrifva efter ett exemplar af nämda 
bok som erhålles fritt. 

j. FRANCIS,^;; 
v den. Pass. Agent, BnrltngtM^Routö, 

Ångbåts-notiser. 
Telegrafiska meddelanden. 

C ONABD L INIEX Ångaren "Umb-
ria", som afgick från New York den 
6 mars, anlände i Queenstown i fre
dags. Passagerare till Sverige vän 
tas framkomma dit 3 dagar efter 
sistnämda tid. Ångaren "Etruria" 
som afgick från Liverpool den 6 mars 
anlände till New York i lördags. 

Gif akt! ^ 
Ett medelålders och ordentligt frun

timmer önskas att sköta om hushållet 
för en enkeman. Adressera L. L., box 
149, Cloxuet. Minn. 

Opening Hlgrhest Lowest | Closing 

Chicago Markets. WHEAT—May 
—J uly 

754 
72 96 

75* 
73* 

71X 
69* I3'* 7 Pi 

; '..i 
COBN—May 

—July 
24'» 25^ 25* 

26 
24* 
25* 

24 ̂  
25 

not 
OATS—May 

—July 
17H 
18H 

18 
1BX 

17 
18 184 not 

PORK—May 
—July 

8.35 
8.50 

8.62 
8.75 

8.35 
8.40 

8.60 
8.70 

Minneapolis Markets. WHEAT—May 
—.July 

7Hii 
74% 

7i% 
74§< 

89« 70* 711 i 
72% 

Duluth Markets, o, WHEAT-May 
-July 

75% 
75* 

76X 
76H 

72 
73 

7U % 
744 

— r—t 
On Track (Minneapolis). No. 1 Hard- j No. 1 Northern--j No. 2 Northern — 

Minneapolis—< —Barley 18 @ 22o. 
< 4  l A H o ,  

liye 31 ® 32e. Flax 75540. Uorn 13 @ 19a. 

,Sni 

OBSERVERA! 
Företagsamma fruntimmer kunna 

erhålla stadigt, lätt och tacksamt ar
bete med god och säker inkomst föp 
hvarje vecka, genom att tillskrifva 

MRS. H. W. FRETTEB, 
South Bend, Ind. 

Inneslut frimärke för svar och skrif 
på svenska språket. 

Heyman Bloch & Co's 
Akta 

Helso-Sundhetssalt, 
det öfver hela den gamla verlden så 
välkända medlet mot sjukdomar, som 
härleda från dålig matsmältning, hjert-
klappning, stenplågor, lifmoderslidan-
de, hemorröjder, o. d., kan nu fås äkta 
här, om man noga ser efter att det äf
ven bär HUFVUDAGENTENS SIG
NATUR. Det finnes i marknaden 
flera slags sundhetssalt, men denna 
sort är den första, som uppfunnits och 
hvilken alltid befunnits vara den bä
sta. Alla skandinaver, som varit hem
ma sedan 1809, känna denna vara. Skrif 
efter cirkulär och utlåtanden från fle
ra tusen, som pröfvat densamma. Gif 
noga akt och ni får hvarje vecka se nya 
rekommendationer återgifna. 

Stockholm den 13 aug. 1872. 
(Utdrag.) För sund hetssaltet Jag emotta-

glt tackar jag förbindligast, och efter de fä 
dagars försök jag dermed gjort mot oil ka 
sjukdomar, speclelt underlifslidande och 
häll 1 bröstet har jag funnit det verksamt. 

Med utmärkt högaktning 
F. A. WÄSTFELT. 

Kung. lifmedlkus. med. dr.. kommendör af 
Vasaorden och riddare af Nordstjerneorden. 

Stockholm den 22 okt. 1872. 
Till följe af eder ärade skrifvelse af den 20 

dennes ber jag att med första fä mig tillsän
da 100 paketor Sundhetssalt. Det bör adresse
ras till apotekare G. Nordgren, apoteket 
Morianeu, som åtagit sig försäljningen, enär 
jag icke har Ud dermed. 

Med utmärkt högaktning, 
F. A. WXSTVBUV. ' 

gnaudir *. §it-tttorier. 
De, hyllka Smna upprätta creamerler eller ost-faktorier torde t!l!3krlfva 
oss för erhållande af priser på erforderliga maskinerier. VI uppbygga 

vi-..-.,; . . cr^ameriér. eller kunna förse eder med sådana maskinerier som önskas. — 
Ti hafva ensam agentur inom staten för Alpha och De Lavals Separatorer, 
samt tillverka senast utkomna maskinerier för smör- och osUillverknlngeo. 
Alla ingftende förfrågningar besvaras punktligt. 

F. B. Far9° & Co., 
3 2 - 3 4  E. Fairfield Ave., St. Paul, Minn. 

Praktisk Handbok 
Minnesotas Lagar 

af 

jno. W. Arctander, 

" Advokat och Dt. Juris, 

fir en bok, som ingen svensk i Minneso
ta borde vara förutan. Den löser alla 
tvistiga frågor som kunna uppkomma i 
det offentliga lif vet, utan att dyra lag
karlar behöfva anlitas; innehåller 660 
sidor, afhandlar 40 kapitel, 2341 para
grafer och 150 lagformulär, är skrifven 
på ett lättläst språk och Ar inbunden i 
halfläder-band. 

Priset år endast 

S2.50 portofritt. 

ScandiDavian Mual i Association 
i Galssburg, Illinois. 

Denna förening har nu varit 1 verksam 
bet 18 års tid, och här visat sig vara sin 
uppgift trogen, nemligen uppehållandet 
af en billig och pålitlig lifförsäkrlnsafTär. 
Den har rodan betalt öfver $800,000 till 
atlidna medlemmars efteriemnade, och 
dessutom åsidosatt en grundfond, som nu 
öfverstlger $80,000, insattl "United State» 
Bonds". Och emedan den redan har ett 
medlemsantal öfverstigande 10,000 skan
dinaver, hvaribland fiunes mftnga fram
stående affärsmän, så syues det som om 
skandinaverna i detta land skulle finna in
tresse uti att göra sig noggrant bekanta 
med föreningens plan och affärss&tt förrän 
de taga lifförsäkringar l andra föreningar 
eller bolag. För vidare upplysning om 
medlemskap m. m., hän vände man sig till 
lokalagenten på platsen, om sådan finnes, 
eller till föreuingens generalagent för sta
ten Minnesota. 

C. A. WAHLQUIST. 
Look Box 354. Dl i^tJTH. Mltta. 

Enoch Karlson, Lokal-agent. 
1820Crystal L&ko Ave.. Minneapolis. Minn. 

Adressera alla orders: 

p. G. SJOBLOM, 
Court House, 

ninneapolLs, Hinn. 

Begår af eder apotekare "the House 
that Jack built", ett litet smakfullt 
sortiment af bilder för barnkammaren. 

JJ.SE1EBBEBG, 

WHITE STAR LINE 

Nedanstående illustration öf-
verlåtes till allmänhetens 
begrundande **. *. 

l 

Illustrationen visar hur folket kommer att be
handlas om "St. Paul Retail Union" 

får dem i sina händer. 

— Majestic— 
6 8 8  fot. 10,000 ton. 
—Britannic— 

— Teutonic— 
10,000 ton. 582 fot. 
—Germanic— 

Priset år endast 20c och 35c paketet, 
portofritt tillsändt. Skrif till 

I3IO Washington Ave., S., 
fllNNEAPOLIS, - - MINN. 

Hufvudagent för N. & S. Amerika. 
Agenter och försäljare önskas öfverallt. 

Afgå från New York kl. IS på dagen 
HVARJE ONSDAC. 

Säker, Snabb och beqväm resa till Sve
rige, Norge och Danmark på 

10—12 dagar. 
OöfvertrUffade beqväm likheter ä Andra 

'klasä pS MAJESTIC ocli TEUTONIC. 

I- Fria silngKläder ccb matkfirl ombord. Pri 
kost och logis 1 England. Fri transport af 
bagage frfln Llfverpool till Hull, ulan tull» 
examination. 

I 1'ör biljetter och nSrmare upplysningar 
vänd eder direkt till kompaniets kontor eller 

. nilrmaste befullniftktlsade agent. 
8- Tenney French, G'l W'n Anrent. 

$44 $outli Clark Street, ;; CHICAGO. 

Största och basta urval ut btodon 
för Herrar, Damer och Barn 1 denna del af 
staden. Hvarje par s&ljea under 
garanti* Arbeten på beställning atfft* 
ras ned särskild omsorg. 

J. A. SEDERBERG, 
1306 Wash. Are. B.( 

Mtnne&ooUs» » .Minn. 

Låtom oss se femton år tillbaka i tiken, då vi icke hade nå
gra departementbutiker i St. Paul och låtom oss besinna hvil
ken varuomsättning som gjorts under nämda tid samt hur 
många personer som åtnjutit sitt underhåll derigenom. En 
vanlig Dry Goods-handel hade från 10 till 15 biträden; en klä
deshandel från 3 till 8; en ekiperingshandel från 2 till 3; en sko
varuhandel eller en hattbutik, omkring samma antal. En stad 
med 100,000 invånare bereder under vanliga förhållanden dy
likt arbete åt 500 personer. Se nu saken sådan den ter sig un
der nuvarande förhållanden. GOLDEN RULE ensamt syssel
sätter öfver hufvud taget 400 personer under året. Ett frun
timmer, som gör sina uppköp, behöfver icke göra en rundresa 
på tio mil för att få köpa hvad hon önskar; hon undanstökar 
allt på en timma och återvänder hem belåten, utan att hafva 
bortslösat sin tid och tillika gjort en beparing af 40 till 75 pro
cents af hennés mans hårdt förvärfvade förtjenster. Lönerna, 
som vi betala äro i genomsnitt $12 i veckan till manliga biträ
den och $6 till qvinliga under alla årstider, regniga eller solkla
ra dagar. Inga afdrag göras för legala helgdagar. Vi önska 
nu fråga dessa högröstade, orättvist behandlade affärsmän hu
ru mycket de betala sina biträden? Betala de mera än vi? Yi 
säga, att de icke betala mer än 25 procent af hvad vi göral 
Hvarför nedsätta de (the Retail Union) icke sina priser till sam
ma låga prisskala som hvad GOLDEN RULE har? En höfligt 
framstäld fråga fordrar ett höfligt svar. Besvären derför öp
pet inför allmänheten båda dessa frågor! 

Vi önska att fasta uppmärksamheten på Mayor Dorans 
tillkännagifvandé rörande de anvisningar som blifvit lemnade 
till stadens sysslolösa arbetare: 

TILL HANDLANDE MED MATVAROR OCH BÉÄNSLE: 
Staden sysselsätter för närvarande arbetare på våra gator, hvilka skola 

- erhålla sin betalning medels anvisningar på "emergency"-fonden och 
betalbara i förnödenhelsvaror för familjen. Dessa anvisningar äro ut-
stälda att betalas uti City Treasurer's office vid uppvisandet och efter att 
hafva blifvit behöringen endoascrade och äro derför liklydande med kon
tant. Det är derför önskvårdt att ingen handlande af någon klass ur
aktlåter att mottaga dessa anvisningar efter samma värde som kontant 
och att i utbyte mot desamma lemna de bästa varor till möjligast lägsta 
priser. En hvar som uraktlåter detta är hemfallen åt samhällets afsky 
i en tid som denna, di så många af våra invånare äro i största behof 
«/ att erhålla så mycket som möjliat för sina penningar. Jag hoppas 
att denna min uppmaning kommer att hörsammas. 

S8. 7)or*n, 
Mayor. 

Nu &r att anmärka att dessa arbetets män hafva behof af 
andra varor än mat och bränsle. De hafva stora familjer att 
söija för. De behöfva tyger, väfhader, skodon, "drugs" och 
hudratals olika andra artiklar som tillhandahållas uti butiker
na. Betänk, en berson som förtjenar $1 om dagen skulle vara 
nödsakad att gå till en butik och betala $2 för ett par skor, 
som han kan erhålla i Qolden Rule för $1; eller att betala $1 
för en flaska medicin som vi sälja för 68c; eller betala 70c för 
en skyffel, som erhålles hos oss för 35c. Hvarför öfverenskom-
ma icke våra lagstiftare om en lag, som tvingar allmänheten 
att köpa sina varor från dessa små "shops,'? Fråga de 5,000 
personer, som besparat 50 procent af sina hårdt förvärfvade 
penningar hur hårdt Golden Rule pressat dem med sina låga 
priser! Genom vår oförskräckta metod erbjuda vi allmänheten 
i Minnsota den största valuta och de mest gyllene godtköp; 
och folket understödjer denna vår metod och mottager alltid 
våra erbjudanden med särskildt nöje, hvilket bevisar att vi 
förstå att tillmötesgå deras önskningar med bästa sortens va
ror och till priser, som motsvara nutidens resurser, gifvande 
alla största valuta för penningarne och hvarmed Golden Rule 
oupphörligen till vinner sig ett stigande förtroende från alla håll. 

rjR. lt. BENOEKE, 
» Skandinavisk ötroi 

Fabrikantens bala lagar af.... 

Skandinavisk ögon 9ch Öron läkarct 
4rOH Nicollet Ate, 

Skodon 
slumpas bart 

Till lägre än tillverkningskostnaden. 

nUST LAGERQUIST, 
V Manufacturer of Pi Passenger, Freight 
and Uand Elevators. 

J O6' 2tiU Street Nori.lt. 

Högsta marknadspriser 
kan alltid påräknfas^m det så 

A A I\[0PI?^01V Wholesale & CommissionTlerchatit, 
• • • • ™ 1 915 NICOLLET AVE., MINNEAPOLIS, N 

pA hö. halm, hafre» majs, ved, smör, 
ägg och fjäderfän 

kan alltid påräknfas^m det sändes till 

MINN. 

DRY GOODS. Ni skall denna månad i r&rt 
Dry Good» departement fin-
na en dol yppsrlitra saker. 

Ef teruKnd FRIA PKOFVER på hvarjehanda ar
tiklar, m«n glöm ej aU säga preois hvilken sort 
•om önska», och akrtf iok* t. MaK&2 dry 
gooda-profrer." 

OS Kil) 068 namn och posti 
v A llU oc" ^4 

tntlrewser pA 
*4 sWektt er 

FKiTT, tiVHrannan veok,u, vår 
nvaste grocery-prlgllsta, hritken an
går dagen» priser å groc«rier uek sitdra 
varor. 87 paket grodakraftiga trädg&rds-
frött lör 67 cents. 

PR ITT kataloger mot insändande at 2o till postporto 
• in i • Rnrnvngns-, Farmreilsknps-, Huldon-, Medicin-och 
Knrnln-ktttulo«or. Siind 15o och vår Htora forrådskataloK juiGWaidor 
med öfver 100,OCO illustrationer och prisnoteringar, skicka* or oxpress-
bstald. Tuggtrud, målad, gaWaniserad $1.87 p«r 100 lbs. * 

T. M. ROBERTS' SUPPLY HOUSE, Minneapolis, Ulna. 

GOLDEN RULE, 

Hvarje skohandlare inom landet lean söga er 
hvad Little Spartan skoiskor äro. Dessa skor åt
njuta det högsta anseende och tillhandahållas i tu-
sontal uti de mest ansedda skobutiker. I anseende till duss utmärkta qva-
littf hafva likval priserna hittills varit något hopa särskildt för den mindre 
bemedlade klassen. Men genom ett ytterst förmånligt uppköp, kunna vi 
erbjuda detta utmärkta fabrikat för liigre priser än hvad tillverkningsvär
det ftr, och för att göra denna försäljning så vidtomfattad som möjligt, Jaaf-
va vi beslutit att erbjuda dessa skor till mindre än hälft pris. 

82.00 Spartan Skoiskor för flickor, med snören eller knappar, fin 
Vici kid, i alla storlekar fr&n 11 till 2, i alla bredder från B till Qö« 
E; vårt speciella pris vOt 

$1.50 Spartan Skoiskor för barn, Vici kid, i alla storlekar frftn 11 ÖQp 
till 2, alla bredder från B till E; vårt speciella pris Uöv 

ST. PAUL, MINN. 


