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Ojg~> öSStea SSte3biSss3C3^3fe3t3^S3KOK: 
St. Paul-nyheter. 

- Patent har Jacob Danz har i staden 
erhållit & "reversible compartment lid 
for dinner pails". 

Lyckad fest. Emanfiélsföfsämlin 
, gens söndagsskola afhöll i måndags i 
Coino park en öfver all förväntan lyc
kad "picnic". 

• r Dödsfall. I sitt hem i no. 690 Stew 
" art ave. afled i måndags efter fem vec-
, kors sjukdom William Banholzer, son 
, ,"till bryggaren Frederick Banholzer, i 
. en ålder af 47 år. 

/' En månskensexkursion nedåt Mis-
' sissippiflodeu å båten "Flora Clark 

gifver ungdomsföreningen inom För 
Sta sv. luth. församlingen onsdagsqvftl 

„,len den 21 dennes. Mera derom i nä
sta nummer. 
'' Under ett slagsmål förliden måndag 

^ i ett ismagasin nära Walnut och Ex
change sts. tilldelades August Björn
son ett djupt sår å hufvudet. Dr 
Brinshall hopsydde såret och Björnson 
var icke värre deran än att han kunde 
begifva sig till sitt hem. 

Förlorade ena ögat gjorde i måndags 
Charles Anderson i no. 598 York st 
derigenom att en s. k. "mud can" ex 
ploderade i förtid, hvarvid A. fick ladd
ningen i ansigtet. Högra ögat utslets 

= och blef totalt förstört; det veustra 
blef illa brändt, men synen & detsam
ma torde kunna räddas. 

Trefliga fjerde Jullfester afhöllo För 
sta sv. luth. församlingen och Gustaf 
Adolfsförsamlingen förliden måndag, 
den förra & Esklunds gårdsplan vid 
Earl st. och den senare vid Lake Pha-
len. Programmen bestodo af tal, sång, 
musik, gemytliga samtal, förfrisknin-
gar etc. Rätt många voro församlade, 
alla synbarligen njutande i fulla dr^g 
af den angenäma samvaron under klar
blå himmel. 

I ruiner lades 1 lördagsqväll Nicholas 
Kirmses boningshus, no. 327 Florida 
st. af en cyklon. I huset befunno sig 
vid tillfället sju personer, af hvilka 
fyra blefvo skadade, som man hoppas, 
dock icke lifsfarligt. Ett under är att 
de ,oj blefvo ihjelslagna. Tre små flic
kor, som tillsammans med modern sut-
to i köket, då huset kastades öfverän-
da, fördes af vinden omkring tjugo fot 
från stället, men ledo ingen skada. 

På dryckenskapens konto. W. I. Gi
vens, boende i no. 481 E. 5 st., hoppade 
ut genom fönstret i sitt rum i tredje 
våningen i onsdags morse. I fallet er 
höll han lifsfarliga skador och fördes 
i döende tillstånd till stadshospitalet. 
Given ooh en dennes broder bebodde 
samma rum. Enligt den senares utsa
go rusado öiven vid tvåtiden på mor 
gonen plötsligt upp från sin bädd, ka
stade sig handlöst ut genom fönstret 
och föll på hufvudet i gatan, ett af-
stånd af femtio fot. Dén olycklige har 
på sista tiden varit hemfallen åt dryc
kenskap och säges flere gånger ha ho
tat att taga sitt lif, hvilket derför anta-
ges ha varit hans mening. Han eger 
hustru och tre barn. 

Jiedrad kyrkotjenare. Härvarande 
Första sv. ev. luth. församling har för
månen ega en mycket duglig och upp
offrande kassör, mr C. A. Johnson, 
hvilken under en följd af år innehaft 
detta tålamodspröfvande embete. Sär-
skildt under förlidet &r inlade denne 
trogne och ihärdige kyrkotjenare stor 
förtjenst, då han nemligen stod i spet
sen för samt bar äfven tyngsta findan 
af subskriptionsarbetet för kyrkoskul 
dens aflyftaude. Att i dessa tryckta 
tider betala en gammal kyrkoskuld på 
cirka $6,000, är i sanning ingen små
sak, oeh för mången ansågs det såsom 

Träffad af blixten blef under stor 
| men i lördags E. P. Bolton, en brefbä 
| rare, just som han kommit in genom 
dörren till sitt hem, no. 850 Grand ave, 
Bolton svimmade, men återkallades 

i snart till medvetande ooh tros komma 
att ej få lida vidare men af den farliga 
bekantskapen med blixtstrålen. 

Besökande. Under den sist tillända 
lupna veckan hafva följande resande af 
lagt besök på Minnesota Stats Tidnings 
kontor: Hon. Otto Wallmark från 
Chisago City, Minn; stud. J. P. N. 
Magnusson fr Hastings, Minn; hr Isaac 
E. Carlson fr North Branch, Minn; hr 
Nils Högberg fr New London, Minn 
hr John H. Anderson fr Afton, Minn 
hr och fru Gustaf Larson fr Berna 
dotte, Minn; hr F. Frederickson fr 
Glenboro, Man; pastor G. Rast fr Red 
wing, Minn; hr B. Thomson fr Afton 
Minn; pastorerna J. G. Hultkrans och 
C. J. Petri samt dr. O. J. Veline, fr 
Minneapolis; past J. Magny fr Volga, 
Wis. 

Offer för fjerde julifirandet. Lan
dets "frihetsdag" inföll i år på söndag, 
hvarför dess firande uppsköts tills på 
måndagen. Detta minskade dock ej de 
små pojkarnes — och de äldres med 
för resten—entusiasm,hvilken som van
ligt gaf sig luft i bl.a. affyrandet af fyr-
verkeripjeser. Riktigt farliga tinge 
star voro många af dessa fyrverkeripje-
ser såsom ej så få pojkbytingar fingo 
erfara. Fjortonårige Daniel Maguire 
i no. 161 E. Congress st., blef illa bränd 
i ansigtet och å armarne genom explo
derandet af én "mud-can", som han 
höll på att ladda. L. W. Nev/ton, 12 år 
gammal och boende i no. 263 E. Robie 
st., fick högra handen illa tilltygad ge 
nom exploderandet af en leksakska
non. Samma var förhållandet med 
Frank Fisher, som bor i "lower fiats" 
Han fick ett finger afslitet och de öfri-
ga krossade å högra handen, då han på 
sina kamraters uppmaning höll en lek 
sakskanon i handen, när han affyrade 
densamma. Edward Bolander, en ty
pograf vid "Pioneer Press", skadade 
venstra handen, som kom i alltför nä
ra beröring med en exploderande fyr-
verkeripjes. Detta är blott några af 
de många, som erhöllo lindrigare eller 
svårare skador i följd af fjerde julifi
randet. 

hörande till det omöjliga. Uppmunt-
rad och understödet utaf församlingens I stärkning* Den är 
J*™.™ °»h dess medlemmar «rep emel- mon jag vet att det 
lertid skattmästaren sig an med arbe
tet samt lyckades öfver all förväntan 
Länge har det varit på tal, man och 
man emellan, att församlingen borde 
på ett mera slående sått bevisa sin 
tacksamhet emot skattmästaren. Den 
1 juli, då det nemligen var mr John 
sons födelsedag, yppade sig ett sär-
skildt tillfälle att bereda honom och 
hans familj en öfverraskning. Att 
grundliga förberedelser härför vidta
gits, det visade sig strax vid ankom
sten till den bredvid liggande eng. 
luth. kyrkan, hvarest ett större antal 
af Första sv. luth. församlingens yngre 
och äldre medlemmar samlades. Här
ifrån aftågade de församlade till mr 
Johnsons å Marshall ave. belägna stora 
ooh eleganta residens. Värden och 
värdinnan mottogo med ett vänligt le
ende de visserligen objudne men icke 
desto mindre välkomne gästerna Ef
ter ett pianosolo af organist Johnson 
framträdde pastor L. A. Johnston, för
klarande ändamålet med besöket samt 
höll med ledning af Pred. b. 3:12 ett af 
tacksamhet och välönskningar genom-
andadt tal till föremålet för öfverrask-
ningen. Derpå öfverlemnades såsom 
en tacksamhetsgärd från ^församlingen 
till mr C. A. Johnsonett präktigt guld
ur med dito kedja. Uret, som inköpts 
genom den erfarne och pålitlige juve-
leraren C. Wolds bemedling, kostade 
tillika med kedja omkring 90 dollars, 
ooh bar detsamma en för ändamålet 
lämpad inskription. Församlingskö
ren afsjöng nu ett sångnummer, hvar-
på "ice cream" ooh "cake" serverades. 
Under, aftonens lopp utfördes flere 
sång- och musikstycken, bvarjemte hr 
C. J. Palmer, som till festlighetens hö
jande stämt sin lyra, uppläste några 
gratulationsverser. Det hela ef terlem-
nade hos samtlige deltagarno utoslu-
tände angenäma minnen. 

För en eller 
annan orsak forsvagas nervsy

stemet hos qvln-
aorna, och i följd af 
bvad eoro kallas "female complaint»», bllfver Ilf-
T6t en börda, Mönga tro att denna Tftvk och deest» 
•mftrtor, som slita neder qvlnnorna, mftste uthärdas., 
Kon detta «r Soke «anfc Hufrudvflrk, sömnlöshet, 
bristande emorgl, nervös utmattning, mod.0 

lösliet, trötthot, neuralgia, ftro alla afskaf-
fadö och nerrOsa II. 
dande qrinnor Återstäl
las till hel#» genom 

IIP* Restorative Nervine, 
Vid att nimna d*n>m tidning. Adressera, 

3)& MXL2S MKDICAL 00., Elkhart, Ind. 

Dr. Miles' 

Bethesda Hospital. Afsigtligt hafva 
vi hållit oss tysta en tid. Verksamhe
ten bland de sjuka har dock fortgått 
som vanligt. Under juni månad mot-
togos 63 sjuka. Det största antal som 
inskrifvits under en månad. För när
varande befinna sig 47 patienter i ho
spitalet. Af dessa åro många försam
lingsmedlemmar. Vi glädja oss öfver 
att vårt folk mer och mer börjar vända 
sig till denna inrättning under sftårare 
sjukdomsfall. Många dröja dock allt
för länge innan de begifva sig i våg. 
Både tid och pengar kunde inbesparas 
genom att vånda sig till Bethesda i för
sta rummet. Herrens synnerliga väl
signelse har hvilat öfver denna inrätt
ning. Många hafva fått en oväntad 
hjelp. I flnansielt afseende hafva vi 
ju alltid måst gå lutande under tunga 
bördor, men Herren har räckt oss det 
nödtorftiga för hvarje dag, oaktadt det 
sett bekymmersamt ut. Fastlagsoff-
ret i år har lidit ganska stor men. Lik
väl har det lyckats att minska inrätt
ningens skulder ett par tusen dollars. 
Det ser nu ut som Gud skulle skänka 
en rik skörd i år och vi vilja hålla oss 
framme och bedja först och främst att 
få all gammal subskription till Bethes
da Hospital inbetald, och sedan börja 
vi på nytt igen. Fastlagsoffret i år 
stiger endast till omkring 2% cents per 
kommunikant, och det är väl ej många, 
som vilja påstå, att detta är allt vi kun
na eller böra göra. Men allra först be-
höfver fattigkassan en skyndsam för-

nu alldeles tom, 
icke år vårt krist

na folks mening, att icke längre taga 
emot medellösa sjuka; men för att kun
na det måste vi få eder hjelp och edra 
gåfvor, sedan skola vi gerna utdela 
dem till behöfvande, hvilka aldrig sak
nas. Jag ville derför gerna i detta sam
manhang ställa några ord till de snälla 
prestfruarne eller hvilka de må vara, 
som äro ordförande i välgörenhetsför, 
eningarne. Våren så snälla och uppta
gen denna sak når föreningen möter 
och fråga om icke ett litet anslag kun
de göras till fattigkassan vid Bethesda. 
Jag tror icke att det finnes en förening 
inom någon församling i konferensen, 
som icke är villig att anslå till en eller 
ett par veckors underhåll för någon 
fattig sjuk. Hvad I hafven gjort en af 
dessa små, det hafven I gjort mig, sä
ger Herren. Jag skall anföra några 
ord ur ett bref bland många: "Jag år 
en sjuk och fattig flicka. Jag har va
rit sjuk i 9 år; min sjukdom förorsaka
des derigenom att jag lyfte en vatten-
ho, som var för tung. Jag bodde då 
med mina gamla föräldrar på en farm 
och måste ut i snöstormarne för att 
passa kreaturen. Nu är min helsa all
deles nedbräckt och jag är nära i'ör-
tviflad. Mina föräldrar äro fattiga och 
oförmögna att hjelpa mig. De första 
åren jag var sjuk sökte jag för helsan 
allt hvad jag kunde. De sista 6 åren 
har jag ingenting gjort af brist på me
del. För hvarje år har jag hoppats att 
det skulle vara mitt sista. Grafven 
synes vilja öppna sig för dem som icke 
vänta depå, men icke för mig. Med all 
min skröplighet, så är det min högsta 
önskan att kunna lemna mig helt åt 
Gud. Jag vill nu bedja edor, om jag 
kunde få blifva intagen fritt på Bethes
da Hospital. Församlingens kyrkoråd 
kan intyga, att jag är alldeles medel
lös." Oaktadt vår kassa var tom, lof-
vade jag henne att komma i hopp om 
att få hjelp, när saken blefve känd, och 
jag tviflar ej på att jag skall få både åt 
henne ooh andra behöfvande. Den 
sjuka flickan har god utsigt att blifva 
frisk. Herren böje oss till att tjena 
Herren i hans svaga lemmar på jorden! 

Eder i Herren 
$> }A. Hultkrans, föreståndare. 

J. A. Jackson, svensk advokat och 
No tar i us Publicus. Praktiserar vid sta 
tens alla domstolar. Kontor i Rogers 
Block, hörnet af 5th och Cedar streets. 

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

Gregory Bolt beviljar lån på bebygd 
stadsegendom i St. Paul och Minneapo
lis efter 6 och 7 procents intresse. Kon 
tor i St Paul 516 N. Y. Life Building. 
Minneapolis: 330 Lumber Exchange. 

The Northern Exchange Bank, hör
net af 6th och Minnesota sts., beviljar 
4 procents ränta på insättningar. Mot
tager större och mindre belopp från så
väl affärsmän som från privata perso
ner. 

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

Como Bicycles till 830 och $100 säl
jas under en kort tid för $35 af tillver
karne — Como Bicycle Co., 92 W. 7th 
st., St. Paul. 

Svenskar 90m besöka St. Paul er
hålla god spisning och logi efter lägsta 
priser hos Carl Möllerberg, 415 Rosa 
bel st. 

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

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. 

Nya husgerådsartlklar utbytas mot 
gamla. - Cardozo Furniture <& fix-
change Co., 23a B. 7th st. 

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

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

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

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

John A. Peterson & Co., kommis
sionshandlare, cor. Payne ave. och Min
nehaha st. Kol och ved till lägsta pris. 

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

streets. . 

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. 

Penningar utlånas mot bebygd fa
stighet i St. Paul och Minneapolis efter 

och och 7 proc. ränta. L. I. Cassebly 
& Co., Union Block, St. PauL 

Kokt skinka för pic nics hos Henry 
Meyer, cor. Collins och De Soto sts. 

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

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

Observera. Personer, som mot en 
ringa betalning önska grundligt lära 
sig fotograflen, torde hänvända sig till 
svenska fotografen Eric Kentz, 211 E. 
7th st., St. Paul. — Små fotografier för
storas till kabinettstorlek för endast 
1 dollar per dussin. Frimärken emot-
tages i liqvid. 

Svenska fotografen Eric Kentz har 
öfvertagit ledningen af Essery's foto
grafiska atelier, 211 E. 7th st. 

rj  ̂  FILLS 

botas sakiri medels dessa 

Våra priser äro alltid de läg
sta och våra varor äro alltid de 
bästa — är det domslut, som al 
la skänka oss, då de en gång 
handlat hos oss. 

>]i#>iindr& ärvfeu åkommor orsalrnde af 
dyspepsi, dålig Matsmältning och hastlart 
i»tagen föda Ett tillförlitllst medwl mot 
svindel, äckel, tärusdiet, dålig andedrägt» 
sleiumig tunsja, bCftVsirk och . w 

Överfora ;.'i Le' ver 
De reglera maiccn. Rent rcgetnblltaka. 

Små Piller. Liten Dosis. 
Lågt Pris. 

Handelspriser. 
JtåwiaffeH de» 5 iuHL 

• »Ä.. 

JV. 
Hvete 

Na 1 Hard ...... 
No. 1 Nortnern.. 
No. 2 Northern.. 

Råg 
No. 2.n 

Majs 
No. 3.»: 

Korn 
No. 3 
No. 4 i, 

Hafre 
No. 3 

Potatis 
pr bushel 

Bönor 

Jtyinneapaits. 

Smultron 
cents» 

16 q varts lfula, 

t- — 0.7234 
— — &71 
— — 0.6!) 

- , (K33 

0.18 ® 0.20*« 

»..wA... 0.S2 
0.18 i 

0.26 
0.21 

Hvita Navy, 
Medium, 

JljÉbusliel .-. 

0.18 @ 0.19X 

OJ» & 0.25 

Ö.8B 
0.66 

0.90 
0.70 

Frö 
Lin, prbusbel ... —' — 0.72^ 

Hö 
Upland. No. 1.pr ton........ 5.00 
Timotej, pr toa 6.50 
Bra», m. 4.50 
Shorts» 
Feed, 

Mjöl ^ 
Patent, pr bbt;„ 
Straight, „ -'.gg 
Räg i. 

Smör 
Creamery, pr 
Dairy, * 
Säirre sort u # 

Ost 
Prima, 
SckunäiL 

Agg " 'f 
pr dussin 4, 

Ull 
Tvättad, pr ni, 
Otvättaa, „ 

Kreatur ~ 
Oxar.slagtfeta. 

pr Ib, 

5.50 
8.25 

3.90 
&15 
1.80 

0.13 
0.10 
0.07 

0.09 
0.07 

& 

t 

6.50 
8.25 
5.75 
6.53 
0.75 

4.10 
3.35 
2.00 

0.14 
0.12 
0.09 

0.10 
0.08 

0.13 
0.07 

slastfeta. pr 1001b.-.. 4.00 
medelinftttiga., „ .3.70 
sämre sort. „ „ 2.53 

Kor, bästa sorti „ 
„ sämre sarft ., 

Svin, 
Får, - " 

2.75 
1.75 
2.75 
3.75 

Likbesörjare. 
Thoorsell & Thadno, 327 E. 7th st., 

enda svenska likbesörjningsbyrå i St. 
Paul. Omsorgsfall betjening och läg
sta priser garanteras. 

För begrafn Ingår. 
Undertecknad har öfvertagit Quinby 

& Abbotts likbesörjningsbyrå y*d Wa
basha st., hvilken förenad med min 
hyrkuskaffär vid Seven Corners, gör att 
jag ombesörjer begrafuirigar till betyd
ligt billigare omkostnader än någon 
annan. 

Likbesörjningsbyr&n—• ' ~ 
322 Wabasha »t. Telef on 608 

Hyrkusk-kontoret— 
Seven Corners. Telefon SS9. 

E. W. SHIRK. 
M. Jacobsbr, skandinaviskt bltrfide. 

< %)uluth. 
Hvete 

No.lHard ......... 
No. 1 Northerns *»... 
No. Ii JSortherrT.V .i .. 

— 0.07 ii 

@ 0.18 
@ 0.13 

@ 4.50 
® 3.90 
@ 3.00 
@ 3.50.; 
@ 2.2$ 
© 3.10 
@ 1.5'J 

0.73 
0.72 
0.69 

Hvete 
No. 2 Vftrhvete . .;!£ 
No. 2 Bed 

Korn 

Hajs 
Hafre 
Unfrö 

® -0.23 

Bestridande patentmédicinér. 
Illinois-legisla luren gjorde under 

sitt senaste sammanträde flera försök 
att undertrycka tillverkningen af s. k. 
patentmediciner. Endast läkarestån
det skulle skörda fördel af en dylik 
lagstiftning — men hvarför lagstifta 
så, att ifrågavarande affärer komma i 
låkarnes händer? Hvilken skada kan 
det väl förorsaka att tillåta folket att 
begagna Sarsaparilla, "Witch Hazel"-
extrakt och ett sådant gammalt, be-
pröfvadt medel som Dr. Peters Kubiko, 
hvilket sistnämda år en medicin, som 
varit i ståndigt bruk i öfver ett århun
drade? I sanning, våra lagstiftare öf-
verträffa stundom sig sjelfva i sitt nit 
för det allmänna bästa. 

Landsmän, sen hit! Svensk guld
smedsaffär har öppnats uti No. 313 E. 
7th st., nära hörnet af Broadway. Alla 
sorters guld- och silfverartiklar till
verkas på beställning och repareras. 
Gammalt guld uppköpes. Gör mig ett 
besokl. > Opco BBXNK. 

Hvar tänker ni tillbringa sommaren 
— på landet eller i staden? I hvilket 
fall som helst så glöm ej, att Ni under 
den vörme, som är en osviklig följesla
gare till denna årstid, behöfver en god, 
helsosam läskedryck, och ett lätt till
gängligt botemedel för lättare förkyl
ningar, som kunna ådragas lika lätt 
om sommaren som eljest. Den erkändt 
bästa läskedrycken är Lundins Enbärs
dricka, som ni kan köpa färdigt eller 
sjelf bereda af Lundins Enbärasirup. 
För sin goda smak och sitt välgörande 
åtnjuta Lundins Enbärsbröstkarameller 
ett lika vftlberättigadt som allmänt an
seende. Om dessa fabrikater kunna 
närmare upplysningar inhemtas genom 
annonsen i dagens nummer af denna 
tidning från Lundin & Co.. SUS, 2U5, 
2U7 W. Kinzie st., Chicago, Ills., som 
äro de.ende tillverkarne. 

TOP BUGGY för $28.95 
Ltlcaledei en $100.00 Columbus 
Top Buggy för $39.90. Ni be-
Ihöfver icke betala dem förrOn ef. 
ter deras mottagande. Alla slag-s 

* «r-r ..,d.ro8,5cor,.5e,ar 6611 »adlar handlar 
vår Vf?tt Vehicle-Katalog om. Skrif etter den. 

Adressera : S2ABS, SDSBUCE & CO., Chiosgc, I1L 
Sears, Roebuck & Co. äro i alla delar pålitlifjuf-feed, 

Nämn Minn. Stats Tidning d& ni skrlfver. 

Ångbåts-notiser. 
Telegrafiska meddelanden. 

Ctjnabd Linien Ångaren "Umbria" 
som afgick från New York den 
26 juni, anlände i Queenstown i lör
dags. Passagerare r&ill Sverige vän
tas framkomma t dit 3 dagar efter 
sistnämda tid. . Ångaren "Etruria" 
som afgick från Liverpool den 26 juni 
anlände till New York i lördags. 

Blåbär, pr q vart , -
5 cents 

51b. Jar Pint Dairy Smör, > 
50 cents. 

6 qvarts Smultron „ 
25 cents. 

Vinbär, pr qvart * / ^ 
5 cents. 

Sommar Squash, pr st, 
1 cents. : 

Golden Queen Pine Apples, pr st» 
15 cents. 

Finaste frukt, som hittills införts 
till denna marknad. v 

- Stora Krusbär, pr qvart 
7 cents. 

Åkta Cider Jelly, pr pail 
50 cents. 

Schooh's xxxx Patent Mjöl, pr 98 lb 
sfick, 

$2.25. 

Delikatesser passande för utflykter 
i det gröna till lägsta priser. 

Palmer House Java och Mocka 
kaffe, pr lb .29c 

Medwurst, pr lb . .12^c 
Storsill, pr bytta........... 40c 
Ny Holländsk Sill, pr kagge ..70o 
Steksmör, pr lb. ........9c 
Salt tunga, pr lb. 5C 

Ohio Schweizer Ost, pr lb........ 12^c 
Muenster Ost, pr lb 12J^c 
Bullad kokt Skinka, pr lb......... .10o 

V 

-

JFärdigsydda..,. 

i rikhaltigt urval ooh af prima qvälitéer '' 
åro nu inkomna för vårsäsongen...... ^2/ 

7 H&-* nih Vi hafva äfven intagit ett smakfullt lager a 
v ^ - * såväl utländska som inhemska 

^YlletygerK 
ooh utföra beställningar på kostymer ooh våröfyerrockar^ 

, äfter senaste mod, billigt och noggrant 

<-«fc 

^ * A. Peterson Ss Co., 
V "-v— Förut CROONQUIöT & PETERSON. . 
•* $31 E. 7th St., •- ;> ̂ .jSt. Paut % 

'"V- J' „ v 'J -p 
fil gående beställningar per post egnas bästa omsorg. ' 

Tillkänna 

Försök vårt Smultron Phos 
phate, bästa, renaste och friska 
ste sommardryck som kan erhål
las. En flaska för 25 c. räcker 
en hel månad. 

Besök efler tillskrif oss I 

jindrew Schoch 

Srocery Company, 

St. paul, Iflina. 
Seventh street 

& Broadway 

Paul Leading1' 

-HOUSES—-

Nicols & Dean. 
Established 1865. 

DNlenta. . . . . .  
Wagon- $ Carriage Makers,» 
Blacksmith- <£s Horae-Shoefb* 

Supplies. 
Oor. 5th & Sibley Street 

Arthur & 
Sternberg. 

Manufacturers and Jobbers in 
Mens Furnishing Goods, 
_ Notions, Hosiery, Lotos, etc. 

898» 230, 282 E. 4th Street 

. 1 m s . 

i största soirthnent oeh till 
lflgsta priser hos < 

J. M. Bach i! 
& Bro. 

365 

P 
LUMBING... 

}\ ..•• rft 

och dylikt arbete utföres om
sorgsfullt och billigt af 
HOLT <£ DAHLBY, 

Oor. Bedford & Docatuv.^ts 
Kostnadsförolag lemna» pft beffftran. ; > v ^ 

Jackson street, 
(hörnet af 5th st.), 

ST. PAUL, MINN. 

Obs.! Alft  af  egen t i l lverk-
i ålåg och af prima 
• rr. ,„^¥^lité.. 

45 
CHARLES; Mc ECKflAN, 

• Svenskt biträde. 

Noyes Bros. 
& 

X- apd l^argeit Drfig 
Korthtréit. 

(lobbero i: 
I Toifi 

C9r. Sibley ås 6t 

hotu# 

-.v.-1 1 ; 

, att undertecknade öfvertagit den gamla välkända skohan-
deln Lineer Bro's. uti No. 831 Payne Ave., och att vi i följd 
af förmånliga köpevilkor ktrana erbjuda skodon af nämda 

• * lager tiU omkring * 

Hälften af vanligt pris. 

Allt till yrket hörande reparationsarbete titföres med 
största omsorg. 

I förhoppning på landsmännens välvilliga understöd, 

teckna högaktningsfullt 

Dahlström, Olson dt Co., - , 

St. Patil, Minn., den 6 juli 1897. 

in bitp 
^ -. erbålles hos vår populi 

K. A. KLAS5LL,  

Viilsittande, välgjord och varak-
tig,  för. , . .  
$6 $7.50 $9i7&~$13<75 

erhålles hos vår populfire svenske klSdeshandlare . 

ST. PAUL. 215 E. 7th street, 

samt.... SANDSTONE, MINN. 
Beställningar från landsorten som uppgå till minst $10 

sändes fritt pr express* 

Sale." 
inköpt ett större parti, öfver 5,000 par sample 

skor, för herrar, damer ooh barn från en h&rvarande 

fabrik ovanligt billigt ooh sålja dem till omkring 

H Ä L F T E N  

.....af verkliga värdet.... »* *' • 

S. J. ELMQUIST, 
229 E. 7th st ST. PAUfc.  

American Stove Repair Works 
: .'Wholesale and Retail Dealers In all kinds of 

STOVES and STOVE REPAIRS. 
186-188 W. 7th street, » . 

—Near Seven Corners— 9" 1™"'# 

- • 

- S 
• A 

yn 
% 

nts, Oil, Glass, Chemicals <0* 
ith fet'eeii, 

LIndeke, Warner 
& Schurmeier. 
Wholesale dealers in 

Dry Goods and Notions, 
Oor. 4th A Sibley Streetf. 

J. H. Allen & Co. 
' Th® oldest Wholesale Qrpoery 

Housé in the Northwést. 
tpollliae of Groceries and Importers of... 

Norway Herring. 
Off. Sid * Siblejr Stoffe 

GRAFVÅRDAR 
.  .af . .  

svensk granit, 
Italiensk ooh 
Inhemsk 
CRarrrior, 

i stort urval ooh 
. till lägsta priser. 

J> v •-u. 
' Besök eller tillskrif 

mig innan köp afslu-
tas annorstädes 

3E. NELSOIV 
(Förut John Peterson & Co.) 

941Jackson st*, s öt, Paul, Hinn. 
Nära Oakland Cemetery 

« "The Rockawayf §s 
Svensk Restaurant 

Bästa betjening t Lägsta priser!- ^ 
ajl__ w. O. Wil l iams,  Egare.  153 Bl  7th St .  ST.  PAtTL. 

Resande torde taga ett utklipp af denna annons d& de besöka 3fa Paul. 

rf* 

' ̂  

4 

'v 

w 

v 01,000 ^ as 

T. L. Blood & Co's 
Hus-, Stall-, Oolf-
och Vagn-

Oljefärger 
'Read» 
Plixed"... 
—ms— 

Begär deml 4 
Äro fullkomligt tillförlitliga 
Tlllbandahälles öfverallt. 

.. Jiem I Södern. 
Mina landsmän uppmärksammas härmed p& 

de förträffliga anbud p& land utmed 
Southern Railway Jernvägslinie. 

Landet är billigt och produktivt. Dot stil
es odladt eller vildt, skog- eller prairlel-md 
stora eller smft egendomar. Rimliga priser 

liltta vilkor. Klimatet utmttrkt. Jördrna-
ng« «Ifvor alla. slags skördar. Marknad 1 
närheten och höga priser kunna erhttllas. 
Fö, svårigheter och flera beqvämli^heter än 
Dft nftgot annat ställe 1 nordvestern. Fris 
för god t land från $5 till §13 pr aero. Exktor-
slonsbiljetter för hälft pris för tur- och te-
tur frftn nordvestern? lista och 3:d1e tisda
gen 1 hvarje mänad. Undersök och ofvertv-

9 ? nr UuJkl,are upplysningrar tillskrif J. 1«. OLbfcN.skandinavisk agent för 
Southern Railway, 80 Adams street. Ohloa-
8?\ V1*' Y" Rlcharrlsf Land & Indu
strial Agent, Washington, D. O. 

Paris Green! 
18 cts pr Ib. 

Sänd edra orders pr post. 
Nämn äfven om ni är i behof af målare

färger. sa skola vi sända "sample card"'ooli 
nriällstn frit,t : prislista fritt 

GOLDEN RULE, St. Paul, Minn. 

G. P. SANDBERG, 
M| SVENSK JBIHUMj, 

TANDLÄKARE.'®®® 
Allt till facket hörande ar

bete utföres med största om* 
SOrgf. Telefon: 1473.' <, 

Hörnet af 7th ocji Sibley, 
Krahmer Block, - - St. Patft 

BETHESDA HOSPITAL. 
Mlnnesotakonferonsens sjukvfirdsanstalt. , 
Landsmän, h-vilka behöfva i?öka lälcare, 

kunna med största tillförlitlighet hänvända 
sig till Bethesda Hospital. Nordvesteras 
Bklckligaste läkare och kirurger utgöra deso 
läkarestab. Sjuka erhälla human ocli krist
lig vård. Kostnaderna äro betydligt mindre 
än vid andra liknande inrättningar. Till
skrif Pastor C. A. IIui/xkuaks, 2AO E. &th ak. 
St. Paul, Minn 

'fl 

it* 

^SQaWeekEasy 
gli I Kl No troubla to m.ke |18 % »i 

u» quick, von will be »urprljied i 
4(hm. S.ni u» your i/Mres» »ny w»y. It will 

Ton wafk 

t »rCBDd homo 
c S' rund new thin* 

we«k Writ." 
»urprljied »t how «sy 11 e»n b* 

iemt. S.ni u» your addreaa »ny w*y. It will b« for your iDUrtti 


