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St. ftaul-nyheteiv 
För oordentligt uppförande dömdes i 

torsdags en Emma Gustafson att böta 
; femton dollars. 

v .En llkf örbränningsanstalt har Forest 
Cemetery Association för afsigt att 
uppföra vid Porest grafgården. 

Till förbundshufvudstaden afreste 
onsdags kapten H. A. Castle för att 
tillträda sin auditörsbefattning inom 
postdepartementet. 

Som superintendent för the Boreau 
of Associated Charities i Chicago lårer 
sekreteraren för Minnesotas state 
Board of Correction and Charities, 
Hart, vara påtänkt. 

Skllsmessa beviljades i onsdags Da
niel A. Carlson från sin hustru Maren. 
som öfvergifvit honom och enligt hvad 
mannen uppglfver sällat sig till en be
synnerlig sekt i gamla landet. 

En lyckad aftonunderhållning egde 
sistlidne onsdag rum i Första sv. luth. 
kyrkan. Deltagarne i programmet gjor
de alla sin sak bra, och besökarne voro, 
ehuru väderleken ej var synnerligen 
gynsam, ganska talrika. 

Plötsligt svagsint blef i förra veckan 
under det han vistades i Cedar Falls, 
la., A. N. Hayes, superintendent för 
Great Wésterh banans jernvilgsvagn-
verkståder. Mannen hitfördes och blef 
intagen å St. Josephs hospital. 

Qvinna anklagad för förfalskning. 
En qvinna, som uppgaf sig heta Mary 
Peterson, häktades härstädes i förra 
veckan på begäran af polismyndighe
terna i St. Cloud och under föregifvan-
de, att hon i nämda stad gjort sig skyl
dig till förfalskningsbrott. 

Ryggraden bräckt fick tisdagen förra 
veckan Gustaf Tröst, föreståndare för 
Merriams farm vid Forest Lake, genom 
att handlöst falla till marken då han 
under vägen in till staden sökto hoppa 
af sin vagn. Mannen affördes till St. 
Lukes hospital, der han fortfarande 
vårdas med föga hopp om att kunna 
räddas. 

Inga småsmulor. American Book Co. 
of New Jersey har stämt H. W. Glea-
son och Joseph M. Hanson, hufvuddel-
egare i Kingston Publishing Company, 
under yrkan på $100,000 i skadeersätt
ning för det sistnämda bolag skulle ha 
tryckt och kringspridt en pamflett, af-
sedd att skada kärandeparten i dess 
egenskap af förläggare af skolböcker. 

Besökande. Under den sist tillända-
lupna veckan hafva följande resande af-
lagt besök på MINNESOTA STATS TIDNINGS 
kontor: Pastor P. E. Berg fr Water-
töwn, Minn; hr P. Schyttner fr Trade 
Lake, Wis; hr L. Melin fr Fruithurst, 
Alabama; Hon. Otto Wallmark fr Chi
sago City, Minn; pastor G. Rast fr Red
wing, Miftn; hrr Gijst Anderson och C. 
J. Jackson fr Minneapolis. 

Inmanad l häkte bief William F. 
Bickel ånyo förliden onsdag på ankla
gelse af grandjuryn att ha stulit skuld
förbindelser till ett belopp af $6,285 
från Minnesota Savins Bank. Han har 
$iittit häktad hela tiden sedan dess. 
Förmodligen anser han det vara lön
löst att söka ställa borgen för sig, enär 
dé mot honom riktade anklagelserna 
ätfo allt för talrika. 

1 aska lades i.> måndags förliden vec
ka mrs J. C. Johnsons boningshus, no, 
131 Bellevue ave. Elden, som uppstått 
i följd af en bristfällig skorstenspipa, 
hade så gripit omkring sig innan brand 
kårens ankomst till stället, att nästan 
ingenting kunde räddas. Förlusten å 
byggnad och möblemang uppgår till 
omkring S3,300 och är endast till hälf 
ten betäckt genom brandförsäkring. 

Stort skadestånd. Jannes M. Fonda 
som enligt hvad förut omnämts i augu
sti 1895 öfverkördes af en spårvagn och 
dervid så illa skadades, att hans begge 
ben sedermera måstb amputeras, till 
erkändes i förra veckan 817,610.30 i må 
let mot spårvägsbolaget. Tvenne gån
ger förut har detta mål förevarit till 
behandling; första gången kunde juryn 
ej enas om utslag och den andra af-
skrefs målet på kärandens begäran, 
Fonda har med anledning af olyckan 
måst undergå tre svåra operationer. 

Gripen tjuf. I juli månad föriidet 
år försvann en ung man vid namn 
George H. Austin från Gladstone, der 
han en tid bott hos sin moster. Den 
senare uppgaf, att Austin före försvin
nandet bestulit henne på $100 i kon
tanter och en skuldsedel, och häkt 
ningsorder utfärdades. Polismyndig 
heterna anställde efterspaningar efter 
rymmaren, men' lyckades ej komma 
honom på spåren. I fredags ingick 
emellertid telegrafisk underrättelse 
från polismyndigheterna i Vallejo, 
Cal., att Austin blifvit gripen derstä-
des. 

Minnesota Beet Sugar Afänufactur** 
ing Company Inlemtiade nyligen sina 
in korporationsartiklar hos statssekre
teraren. Bolagets grundkapital är be-
stämdt till $250,000, dock med rättighet 
att höja detsamma till $1,000,000, om 
detta skulle befinnas vara nyttigt och 
nödvändigt. Inkorporatörerna äro se
natorerna Keller och Theden samt Thi-
mothy Foley, j; W. Lusk och R. J. 
Q'Connell. Senator Theden har valts 
till president, senator Keller till vice 
president och affärsföreståndare, O'-
Connell till sekreterare och kassör. 
Senatorerna'Thedens och Kellers huf-
vudsakliga åligganden blifva att resa 
omkring inom staten för att särskildt 
bland den jordbrukande befolkningen 
»ficka intresse för sockerbetsodling. 

AGENTER 
önskas mot god betalning, att sälja 
varor, hvilka nödvändigt måste be
gagnas i såväl svenska som ameri
kanska familjer. Hvar och eu som 
Önskar etablera sig en inkomstbrin
gande och förtjenstfull affär, eller 
skaffa sig en god, lönande biför-
tjenst, torde genast skrifva efter 
ffria profver, cirkulär o. s. v. till 

i C. I. SHOOP & CO., 
Mo. WÄ State ne, Wis. 

Ännu en. Åtal har af grand juryn 
väckts mot Albert Scheffer för att han 
i egenskap af president för den ramla
de Allemannia banken skulle ha gjort 
sig skyldig till vissa oegentligheter. 

. Fem hästar innebrändes vid en elds
våda, som i förra veckan ödelade tven • 
ne stallbyggnader vid no. 195 och 197 
Charles st. Två af hästarne tillhörde 
F. J. Behnke och tre Fred Sanders. 
Sammanlagda förlusten beräknas till 
$1,300. Det antages, att mordbrand fö
religger. 

öfverfalliw och rånade blefvo tidigt 
i onsdags morse vid hörnet af Case och 
Forest sts. John Holmstroni, boende i 
no. 799 Wells st., och William Byhoffer, 
som har sin bostad i no. 892 York st. 
Rånarne erhöllo dock endast 70 cents i 
kontanter och ett fickur. Såsom miss
tänkta för att ha begått rånet häktades 
i torsdags Anton Johnson och Joseph 
Högan, tvenne 17-åriga ynglingar. Den 
förre blef dock åter försatt på fri fot 
följande dag, dä målet förekom, eme
dan Holmstrom och Byhoffer ej med 
visshet kunde såga. det han var den 
ene af rånarne. 

Illa bränd blef i tisdags förra veckan 
Frank Miller, en fyraårig son till Fred 
W. Miller, boende i f jerde våningen i 
den s. k. St. Paul Commonsbyggnaden 
vid hörnet af 8 och Jackson sts. Till
sammans med några jemnåriga hade 
Frank hopsamlat en hög med papper 
och dylikt för att få sig en lusteld. Då 
högen blifvit tillräckligt stor, fick 
Frank det vigtiga uppdraget att tutta 
på elden. Han gjorde äfven^så, men 
råkade på samma gång få sina kläder 
antända och var inom kort insvept i 
lågor. På den lilles nödrop tillskynda
de personer och lyckades äfven släcka 
elden, men gossen hade dessförinnan 
blifvit så illa bränd, att han oaktadt 
läkarehjelp anlitats påföljande morgon 
afled under svåra plågor. 

Sjelfmord genom att skjuta sig en 
kula genom hufvudet begick i söndags 
William H. Jarvis i sitt hem i Edger-
ton. Misshålligheter ha en längre tid 
varit rådande inom familjen, särskildt 
med anledning af dotterns giftermål 
för ett par år sedan med en W. A. Pa
trick, livilköt Jarvis motsatt sig. Det
ta har ofta gifvit anledning "till gräl, 
och flere gånger har mannen der
vid hotat att skjuta sig. Näm
da dag återkom mrs Jarvis från 
dotterns hem, der hon aflagl besök. Vid 
inträdet i hemmet helsade hon på sö
nerna men ej på mannen, som flere 
gånger förbjudit sin hustru att besö
ka dottern. Detta gjorde mannen ur
sinnig och han sökte draga sin revol 
ver för att skjuta hustrun. Hon märk
te dock hans förehafvande och ropade 
på en af sönerna, med hvilkens till-
hjelp hon lyckades försätta sig i säker
het i ett närgränsande rum. Den upp
retade mannen vände då vapnet med 
ofvannämda följd mot sitt eget hufvud. 

Svindlade ha-flere hit till staden på 
sista tiden anlända främlingar blifvit. 
Bland andra blef en gammal farmare 
vid namn Truls Arveson nyligen ffän-
narrad $50, som han lånat för att der-
med göra af betalning ft land, som han 
köpt. Skälmarnes sed är den gamla 
vanliga: att ge sig i tal med personer, 
de utsett till offer, finna ut hvart de 
ämna resa förmatt derpå låta påskina, 
att de sjelfva' ätt) på väg till samma 
plats. Härigenom lyekas de vanligtvis 
vinna den oerfarnes förtroende, och 
sedan dröjer det ej långe, innan de i 
utbyte mot en värdelös vexel erhållit 
ett litet lån af den enfaldige vännen, 
som oftast blir klådd inpå bara benen. 
Att döma af de ofta förekommande 
svindlerierna af nämda slag synes det, 
som om en svindlareliga funnes till 
här i staden, men polismyndigheterna 
tyckas vara oförmögna att upptäcka 
densamma. Något borde dock göras 
för att vid centralstationen skydda 
oerfarna resande' från att utsättas för 
faran att råka i händerna på dylika 
skälmar, h vilket ej borde vara en omöj
lighet. 

Ett vigtigt utslag fälldes i förra vec
kan af appellrätten i Albany, N. Y., ett 
utslag, som särskildt har sin stora be
tydelse för St. Paul och Minneapolis, 
enär det rörde sig om eganderätten till 
delar af de områden, hvarå tvillingstä
derna äro belägna. År 1855 köpte fir
morna Bernheimer Bros. i New York 
och Arnold, Nusbaum & Nirdlinger i 
Philadelphia ett, kolossalt landområde 
i Minnesota. Detta landområde var då 
så god t som en vildmark, och egarne 
nedlade sedermera betydliga summor 
å förbättringar f$r .att höja dess värde. 
Så grundlade de bl. a. i detta syfte 
Chisago City år 1859. Bernheimer var 
största intressenten i' företaget och ge
nom honom såldes en liten del af land
området på 80-talet till St. Paul Im
provement Company för $48,000. Ja
cob Nirdlinger, som egde en niondedel 
i företaget, sålde sin andel för $9,000 
till Isaac Bernheimer i juni 1887. I 
augusti samma* år* dog Nirdlinger. 
Hafis arfvingar 'påbörjade sedan rätte
gång för att få köpet förklaradt ogiltigt 

det skäl, aft säljaren ej skulle ha 

I Trettio Är 
fri från sjukdom» 

Mr. H. WETTSTF.IN, en välkänd 
borgare i Byron, 111., skrifver: "In
nan jag allvarligen började tänka på 
att hålla afföringen i god ordning, 
hade jag knappast en enda frisk dag; 
men sedan jag riktigt "kom under 

fund ined de svåra 
följderna af för
stoppning samt de 
kraftiga egenskaper
na hos 

AYERS 
Piller, har jag icke 
varit sjuk en enda 

öfver trettio år—har icke 
haft ett enda anfall, som icke genast 
gaf vika för detta läkemedel. Innan 
vi gifte oss, hade min hustru varit 
sjuklig i flera år. Hon hade en mot
vilja mot alla afföringsmedel, men 
sedan hon började använda Ayers 
Piller, har hennes hälsa återkommit." 

| §n san si rsla sit la 1 
»Äflned smak och efter sina tillgångar,, så finnes ingen lämpli-

•> sjgaro plats än hos oss. 

Af Mattor. 
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SäHåSr-

Hellyllemattor. pr yard 
Extra fina helylle mattor, pr yard.... .*.'.' 
Agra Ingrain mattor, pr yard .........i*.. j* ][ ]* \ \ \ \\*) 
Velvet mattor, pr yard ; !.*!!!.'!!"..*!!!' 
Body Bryssel mattor, pr yard ' * * * 

• • • • • 

kunna vi erbjuda det bästa 
sortiment, i de smakfullaste 
mönster och till priser, som 
ingen annan firma kan mäta 
sig med. Vi nedlägga utmärkt 
qvalité Tapestry Brysselmat
tor, med vackra bårder jemte 
bästa underlagspapper, för 

59 cts pr yard. 
Vanligt försäljningspris 90c. 

pr yard. 

Tjocka bomullsmattor 

. 25 cts. pr. yard.-
39c 
45c 
70c 
H5c 
OOc 

Fardigsydda.... 

i rikhaltigt uirval och af prima qvalitéer 
öro ttu inkomna för vårsäsongen 

Vi hafva äfven intagit ett smakfullt lager af 
såväl utländska som inhemska, 

1 

och utföjra beställningar på kostymer och våröfverrockar 
efter senaste mod, billigt och noggrant. 

Fint lager af konflrmationsdrägter från $5 till högre pris. 

A. Peterson & Co., 
231 

Förut OROONQUIST & PETERSON. 
E. 7th st., - St. Paul, 

Morande Piller 
Prisbetönta fid Qhicago-expositionei. 

sissippi. Å trottoarerna få velociped-
ryttarne ej åka fortare än sex mil i 
timmen, medan, å sjelfva gatorna och 
vägarne inom stadsgränsen hastigheten 
ej får öfverstiga åtta mil i timmen. 
Dessutom måste hvarje velociped vara 
försedd med en allarmklocka och efter 
solnedgången, äfven med en lampa el
ler lykta. Brott mot förordningen be
straffas med från §1 till $50 böter. 

Gasoline- och Oljekök. Vi hafva intagit en ny vagnslast 
'"T' '"•"•"'-"'ff™ af de berömda Blue Flame Oil 

Sr ^ove:s
11°('1i ett tullständigt sortiment af bästa,sortens Gasoline-kök 

efter allra lägsta priser. 

Vi tillhandahålla uteslutande de bästa som finnas. 
Dessa äro Polar Sunshine och Northern Sunshine. 

Is-skåp. 

£ Vi tillhandahålla allting som fordras vid en bosättning. 

OBS ! Skrlf efter kataIoger på ls-skåpf Barnvag-
v nar, Gasoline- och Oljekök. 

WALLBLOM 

National Publishing Co., Chicago, 
111., önskar agenter för att sälja deras 
nya storartade illustrerade bok, "Nan-
sens Resa i Polarhafvet". Se deras an
nons i en annan af denna tidnings 
spalter. 

The Northern Exchange Bank of St. 
Paul, hörnet af 6th och Minnesota sts., 
beviljar högsta ränta från insättnings-
dagen. Mindre belopp mottagas. — 
Svenska talas. • 

af 
haft kännedom om värdet eller läget af 
egendomen, hvarå som nämts, St. Paul 
sedermera delvis blef byggd. Deras 
besvär ha emellertid nu blifvit ogillade 
af appellrätten, som stadfäst köpet. 

, Den nya bicykelförordnlngen trädde 
i kraft förliden onsdag. Enligt den
samma äro velocipedryftare förbjudna 
att begagna sig af trottoarerna utmed 
"paved" och makadamiserade gator och 
utmed gator, der det finnes bicykelba-
nor, samt å trottoarer eller gångsltigar-
ne i stakens parker • och å bryggorna. 
Dessutom är det förbjuket att åka å 
trottoarerna inom stad.sdelar,som kom
ma inom följande gränser: Från Mis
sissippifloden utefter St. Clair st., 
Pleasant, Oakland och Summit aves., 
Dale och Van. Jpjijren sts., £omo ave.,' 
Rice, Sycamore, Acker, Minnehaha, 
Arcade, E. Sixtfi öéfi Kittson sts. till
baka till Mississippi; äfvenså Summit 
ave. öster om Albert st., Sherburne ave. 
och Charles st. mellan Dale och Victo
ria sts. samt Hastings ave. mellan Earl 
st. och Bates ave. Vidare å vestsidan 
från Missississippifloden utefter South 
Robert, Isabel, State och Congress sts., 
Brown ave., Robie, State, Concord, Isa
bel och South Wabasha sts. till Mis-

It. Walléns svenska bokhandel år 
flyttad till no. 180 E. 7th st. öfver Skan-
dinaviska< Amerikanska Banken. 

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

Simon Nelson, urmakare och juvele
rare, 263 E. 7th st., utför omsorgsfullt 
och billigt alla till yrket hörande re
parationer. 

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

Fri resa till Ilinneapolls erhålla alla 
St. Paul-damer, som besöka mrs Ring
stads Millinery, cor. 15th & E. Frank
lin ave. oeh hos henne utsöka sig en fin 
sommarhatt. Finaste sortiment och 
lägsta priser garanteras. Tag "transfer 
ticket" på Bloomington ave.-linien. 
Butiken hålles öppen på aftnarne. 

Konflrmationsdrägter från $5 till hö
gre priser i bästa sortiment hos A. Pe
terson & Co., 231 E. 7th St 

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. 0th st., St. Paul 

Chas. R. Marelius, 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. 

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

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

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

En ung, nykter och kraftig svensk 
med praktisk erfarenhet vid vanliga 
landtbruksgöromål, hemslöjd och bok
föring, önskar passande anställning på 
någon större landtegendom. Goda be
tyg kunna företes. Närmare under
rättelser meddelas, om man hänvänder 
sig till Carl Ekman vid denna tidning. 

P. A. Lanberg, hörnet af Payne ave. 
och York st., har nu intagit nya kläd-
ningstyger, duktyger, bomullsväfnader 
och ekiperingsartiklar. Lägsta priser 
garanteras. 

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

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

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

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

Fornltiire & Carpel Company, 3 
SZ 400 -402 JACKSON STREET, - ST. PAUL. ^ 

^umiaH'uuuiauiiUiuiUUiUuiuuuuauuUiuuuiuuuuuJ 

Penningar utlånas mot bebygd fa
stighet i St. Paul och Minneapolis efter 
6 och och 7 proc. ränta. L. I. CASSERLY 
& Co., Union Block, St. Paul. 

Tillkännagifves 
att vi i dagarne flyttat vår vagnfabrik 
och. snjjidesverkstad från No. 280 E. 
6th st. till No. 555=557 E. 6th st. och 
att vi fortfarande utföra beställningar 
på vagnar af alla slag samt målning 
och reparationer af alla sorters fordon 
med största omsorg och efter de läg
sta priser. Vi använda endast de bä
sta materialier och utföra allt arbete 
vid hand, hvadan vi kunna garantera 
hvarje beställning, som utgår från vår 
fabrik. Som denna dessutom är den 
enda svenska affär i sitt slag i staden, 
så hoppas vi på landsmännens välvilli
ga understöd. 

St. Paul i ma] 1897. 

Capital City [jjagon HJorks, 
555=557 E. 6th st. ^ 

Att hyra 
tvenne våningar uti no. 752 Payne ave., 
hvardera på 6 rum med vattenledning 
och kloakledning, mycket billig hyra; 
nedra våningen uti no. 936 Earl st, stö
ra, ljusa rum med vattenledning, billig 
hyra. Man hänvände sig till STATE 
SAVINGS BANK, cor. 4th & Minnesota sts. 

ås 
Ingående beställningar per pott egnas bästa on^org. 

Nu moföhanoel. 
Undertecknad, som förut varit anstäld hos fröknarne Iversön, hörnet af 

Wells st & Payne ave., harnu öppnat egen modehandel uti 

No. 903 Payne Avenue, 
och hoppas jag blifva hedrad med mina landsmånninors Välvilliga understöd. 

Mitt lager af damehattar för våren är af säsongens senaste mod, smak* 
fullt, välsorteradt och billigt. 

firs. Emma Lunell, 
903 Payne Avenue, ST. PAUL. 

LIMBING... 
oeliäyiikt avbete utföreagm-

^jlsflsbrgsfullt oclidriUigt af 
".j- HOLT & DAHLBY, 

Cör. Bedford & Docatur sts 
Kostnadsförslatr lemnasi);\ beg-äran. 

FINE JOB 

PRINTING. 
Scandinavian Languages 

a Specialty. 
420 WACOUTA ST. 

ST. PAUL 

Tagande i betraktande qvalité Och 
priser af våra varor — en förmånlig 
sammanställning — måste köparens 
önskningar ovilkca£igeu tillfredsställas 
hos oss. 

Ti hafva intagit en vagnslast af Ten
nessee :.,y. 

SMULTRON, 
som vi sälja pr cjvart för 

IO CENTS. 

Fina Acme Tomatoes, pr korg 
35 cents. 

Wild Cherry Phosphate,pint flaska 
15 cents. 

"High Quality 
burk 

i&king Powder, 1 lb. 

40 £ents« 
Bökad Hvitfisk^jpr lb. 

11 cerats. 
Fina Sardeller, pulb. 

30 eents*. 
Schoch's xxxx Batent Mjöl, pr säck, 

$2.35. •••• 
Silad Honuug, 0friM>. 

8 COffl&S, t 

Sötpotatis, pr lb. .n 
2 coots* 

California Köratoär, prib. 
15 centsi 

Mrs. M. Cross, 
209 E. 7th st., St. Paul, 

har under innevarande vecka stor 
försäljning på sommarhattar för 
damer. Se här några exempel: . ; 

HATTAR— 
värda $2.50, säljas för 
värda $3.00, säljas för.... 
värda $5.00, säljas för.... 

"SAILOR"-HATTAR— 
värda $1.25, säljas för.... 
värda $1.50, säljas för.... 

"Sailor "-hattar finnes för 12J cts. 
stycket. 
Broderade Mössor för barn 29c 

» „ extra fint silke.. 73c 

$1.75. 
$2.00. 
$3.75. 

$0.75. 
$1.00. 

Härarbeten till ytterst billigt pri». 

Orders från landsorten egnas den 
största uppmärksamhet. 

Nytt I Bokhandeln! 
Bibeln, den nyutkomna svenska upplagan 

af Bibelkommissionens öfverBättnln* 
med fristående verser, parallelspråk, bib
lisk kon kordans, kartor m. m. Inb. i 
mjukt morockoband och guldsnitt $2.50; 
i mjukt morockoband med klaffar och 
guldsnitt 83.50. 

Läslära, af J. A. Freeman. Den bästa oeh 
nyaste ABC-bok. Pris 2Q cents. 

Biblisk konkordans af J. Lagerström 
Inbunden $2.50. 

Bland Mennlskoätarne på Nya Hebri 
derna, af J. G. Taton. — 78 cents. 

Jubelklangen. Andliga sfinger med mu
sik af A. U Skoog & J. A. II uitman, k. 50c. 

Nya Testamentet och Psaltaren, Bi
belkommissionens öfversättuing. Fick
format. Inb. 1 mjukt morockoband med 
Inskjuten klaff och guldsnitt—OOcents. 

Fältskärns Berättelser, af Z. Topelius. 
Inb. i 3 band — $5.25. 

Adressera: 
Wallen Book Agency, 

180 E. 7th St. - St. Paul, TOnit. 

Llkbesörjare. 

THOORSELL & THAUNG, 327 B. 7th st, 
enda svenska likbesörjningsbyrfi i St. 
Paul. Omsorgsfull betjening och läg
sta pri^pr garanteras. 

För begrafningar. 
Undertecknad har öfvertagit Quinby 

& Abbotts likbesörjningsbyrå vid Wa 
basha st., hvilken förenad med min 
hyrkuskaffär vid Seven Corners, gör att 
jag ombesörjer begrafningar till betyd-* 
ligt billigare omkostnader än nison 
annan. ^ 

Likhfisörjningsbyrån— 
; . S ; ses Wabasha et. Telefon 508 
: Hyrkusk-kontoret— 

• . Seven Corner*. .. Telefon 339, 
M . E. W. SHIRK. 
M.JAOOB8XR, skandinaviskt bl trade. 

Nyrökad Skinka, pr Hv 
9 cents. 

15 lb. pail Jelly 
25 cents. 

Finaste Creamery Smör pr lbi 
18 cents. 

Torkade Päron, 4 lb. för -
25 cents. 

Palmer House Java och Moäit*-. 
kaffe, pr lb. 25c 

5 lb. jar fint Bordsmör,>pr lb 12^c 
Medwurst, pr lb - • •• 12%c 
Storsill, pr bytta *v/f... *..;; ̂ 40c 
Ny Holländsk Sill, pr kagge • •... »v;- 70c 
Schochs Bästa TvftM st.Tär........ 25c 

Besök eller tillsRHf ossl 

jtndreuK. Schoch 
Srocery \jCompany. 

p»<«. Mu. 

0. H. Arosin 
Svensk Juvelerare, 

187 E. 7th St, St Paul, Minn. 

VIGSEL
RINGAR, 

samt ett rikhaltigt 
lager af artiklar pas> 

sande till bröllopspresenter ui. m. 

14 Moore Street — 
New YorJc, N. Y. 

Uti detta Augustaua Synodens nybilda
de hem tillhandahålles snygga mm, god 
mat, vänligt och uppriktigt bemötande 
samt lijélp och vägledning till ångbåts, 
eller jernviigsstatloner för ankommande 
emigranter samt till Sverige hemresande, 
hvilka behöfva stanna öfver natten i New 
York. Vid. ankomsten till Jersey City 
tag genast färjan till New York, der BeLl 
Line spårvagn tages till South Ferry. 
Från Grand Central R. R. tages 8:rd are. 
upphöjda jernräg till Ferry — två 
minuters väg derifrftn är hemmet beläget. 
__ngbäts- och jernvägsbiljetter erhållas på 
hemmets kontor. Penningar hemsiindas. 
Ankommande emigranter mötas och om 
Jiändertagas när sä begäres af dess släk
tingar. För upplysningar adressera 

S«. Lutherska Emigrant-Hemmet, 
14 Moore SL, 2Sreio York, Y. .y 
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419=421 Jackson st., = 5t. Paul. 

-Största lager af-

Förmaks möbler, Sångkam mar-mö bl er, 
Divan-soffor, Divan-bord, Bok- och Linne
skåp, Stofar, Gungstolar, Matsalsbord, By
råar, Sängar, Pianon, Orglar, Kokskaminer. 
Is-skåp, Sängkläder, Mattor, Glas- och 
Porslinsvaror samt alla andra husgeråds-
artiklar. 

Varorna äro något begagnade, men till största delen 
så godt som nya. 

Priserna, äro, deremot alldeles nya, riemlieen BILIX 
6A&E ÅK DE.BILLIGASTE. 

Vi hafva 6 . stora våningar öfverfylda < «ned ^v&rop*^ 
alla nyttiga och användbara inom hvaije hem. -

.Besökas® och tag en öfverblick af vårt lager! VW 

Albert G. Johnson, | 
Auktionsförrättare. 

Nytt för Yårenl 
Fina Helylle Kostymer ^ 

• till $8.00 och $10.00 
Fina Benklåder 

till $1.00, $2.00, $3*00 och $5V00 
Fina Kulörta Skjortor 

Fina Hattar 
.till 50c. och högre priser. 

...till $1.00, $1.50 OMch. jhQgrc; p^er. 

J. C. ELMQUIST, 335E.7TI»ST.F ST.PAUL. 

Ii kutgn 
irår populäre svei 

KLA 

Väl8ittande, välgjord och varak 
tig, för 
$6- $7.50-S9.75—$13.75 

erhålles hos vår populäre svenske klädeshandlare 

215 E. 7th street, - - ST. PAUL 
samt.... SANDSTONE, MINN. 

Beställningar från landsorten som uppgå till minst $10 
. sändes fritt pr express. 

820 E. 7th strået, 
86e Bayne Avenu9, 1 

•• ST. PAUL. 
erhållas aila sorters svenska mediciner, elektriska bälten, elektriska batte
rier och bråckband. Särskild uppmärksamhet fästes vid BODIN'S COUG^1 

BALSAM, BODINS CORN CURE o^ PROF. STOCKTON'S HAIR 
TONIC, hvilka äro på hvar sitt omr«tde oöf ver träffade. 

JOHN BODIN Sl C0. " 

(A. ̂ ^NESS, PreaWent. J; A. SWENSON, Oashlor. 

The SCANDINAVIAN AMERICAN BANK, 
' ST. 'PAUL, MINNESOTA. 

Allmän banHförrättning Inbetald t kapital: $125,000. 
Auktoriserad! kapital: $600,000 

, ; : " ... ' »h. ' 
Betalar rftnta på depositioner. _ ^ , i. 
8åljer vexlar ooh Money Orders på Europa. ' ? , 
General agentur for alla första klassens åilgbåtslinie*."* , 
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