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Afiiden prest- och tidningsman. 

Döden har återigen skördat en ut
af A ugustanasy nodens prestmän, i 
det nemligen "Augustanas" biträ-
daude redaktör pastor A. Rodell 
Btilla och fridfullt afled i Rock 
Island, 111., måndagsaftonen den 23 
augusti. 

Pastor Rodelfc föddes den 9 april 
1853 i Grand Island, N. Y., bevista
de Augustana College i Paxton, 111., 
1868—75 och Augustanasynodens 
teologiska seminarium 1875—77, 
prestvigdes den 24 juni 1877 1 Bur
lington, Iowa, betjenade sv. luth. 
församlingen i Kansas City 1877—80 
samt derefter sv. luth. BetWehems-
försåmlingen i Brooklyn tills i okto
ber 1892, då han tillträdde posten 
som biträdande redaktör vid "Au
gustana". 

Den hänsofne hade under de sena
ste nio åren varit behäftad med ett 
kroppsligt lidande. Hans slut var 
stilla och fridfullt. 

En sorgegudstjenst hölls i Rock 
Island tisdagsaftonen den 24, hvar-
efter de jordiska qvarlefvorna aflför-
des till familjegriften i Fremont, 
Kansas. Pastor Rodell . var en utaf 
samfundets mera bemärkte prest* 
män, och var ban vida känd sär-
skildt i östern, der han länge verka
de. Bland hans från trycket utgif-
na arbeten må nämnas: "De Ko
nungsliga Nådegafvorna". Han sör-
jes och saknas närmast utaf maka, 

.dotter, föräldrar och syskon. Frid 
öfver hans minne I 

Bref från floscow, Idaho. 

Herr Redaktör! 
Moscow är en vackert belägen stad 

på ungefär 4,000 invånare. Den är 
belägen i den för sin bördiga jord
mån och sitt goda klimat med rätta 
namnkunniga Palouse dalen. Sta
den eger utmärkta publika skolor, 
både hvad byggningar och lärare be
träffar; härstädes är ock förlagdt 
statsuniversitetet. Ypperliga till
fällen finnes derför för den kunskaps- Bref från 
törstande unge att inhemta vetande 
Och dessa tillfällen synas också fli
tigt begagnas. Ej så få af folket 
från högan nord hafva slagit ned 
sina bopålar i dessa trakter. I all
mänhet reda dessa sig bra; ega både 
i staden och på landet trefliga hem. 
Visserligen hafva de s. k. hårda ti
derna helsat på äfven härstädes, 
men dessa synas nu vara på god 
väg att "samlas till sina fäder". För-
lidet år inbergades en rik skörd och 
för dem som ej voro nödsakade att 
strax afyttra sin säd, var priset ej 
heller oäfvet. Nu pågående skörde
arbete synes lofva rik ersättning för 
möda och besvär. Priset på hvete, 
hufvudprodukten härstädes, var den 
17 aug. 70 a 72 cents per bushel och 
när man då tager med i räkningen 
att landet härstädes i allmänhet af-
kastar, enligt gamla trovärdiga f. d. 
Minnesotafarmares utsago, nära nog 
dubbelt per acre än t. ex. landet i 
Vista, Minn., så synes man med 
skäl kunna hoppas, att de dåliga ti
derna för farmarne åtminstone böra 
snart kunna räknas till det förflut
na. Landet, lättbrukadt och bör
digt, är ganska kuperad t. Inom 
Moscow-pastoratets gränser finnes 
ännu land till salu för jemförelsevis 
billigt pris, men få vi ett eller annat 
godt år till, så torde landet stiga i 
pris ganska betydligt. Klimatet är 
godt, vintrarne milda och somrarne, 
om än en och annan dag är bra varm, 
hafva vi alltid svala nätter. Landet 
lämpar sig förträffligt för fruktod
ling. Hvart man vänder ögat mö
tes det af stora fruktträdgårdar, 
hvars träd äro öfverlastade med de 
härligaste äpplen och päron och an
dra goda saker. Nyligen aflades be
sök hos mr Andrew Nygren, nyss 
anländ från West Union församling, 
numera medlem af församlingen i 
ZoHraer. Han har köpt sig 80 acres 
land för ganska billigt pris. Å lan
det finnes en 5 acres fruktträdgård, 
och det må i sanning sägas att trä
den likasom stodo färdiga att digna 
ned under sin börda. Mr Nygren 
med familj s; ntes vara väl belåtna 
med dessa trakter. Det nu sagda är 
ingen landpuff, utan helt enkelt en 
beskrifning öfver förhållandena så
dana som de äro härstädes. Och 
skulle denna beskrifning i någon 
mån få tjena till ledtråd för någon 
eller några, hvilka, utledsna vid svå

ra vintrar och varma somrar, se sig 
om efter ett billigt hem i en bördig 
trakt med ett helsosamt klimat, så 
är ju ingen skada skedd. Kyrkliga, 
arbetsamma landsmän helsas väl
komna. 

Det svenska lutherska Moscow pa
storatet omfattar tre församlingar: 
Zion i Moscow, Cordelia i Lenville 
och Westdala i Vollmer, alla beläg
na i Latale county, Idaho. För
samlingarne, hvilka alla tre ega rätt 
vackra kyrkor, skuldfria, stå under 
pastor C. J. Beckmans vård. 1 
Zions kyrkan — pastoratets största 
församling med största och vackra
ste kyrka — höll nyligen Columbia-
konferensen sitt höstmöte, denna 
gång i form af ett allmänt missions
möte. Alldenstund mötet varit ut
förligt refereradt såväl i MINNESOTA 
STATS TIDNING som ock i Augusta
na, skall derom nu intet nämnas; 
endast det vilja vi säga, att mötet 
var ovanligt trefligt. Alla bröderna, 
en undautagen, hade infunnit sig. 
Deras predikningar, tal, diskussions
inlägg, umgänge — allt var ganska 
godt, och egnadt till uppmuntran 
och uppbyggelse. Mötena voro all
tid väl, ibland till trängsel, besökta. 
Måtte Gud i nåd få välsigna det i 
rik måtto under mötesdagarne ut
sådda ordet! 

Ej särdeles l&ngt från Moscow 
ligger den mycket omtalade, bördi
ga, af regeringen nyligen öppnade 
Nez Perces reservationen. Rsge-
ringsland, så berättas det, kan ännu 
erhållas derstädes. Landet i fråga 
har regeringen tillhandlat sig af Nez 
Perces indianerna. Hvarje man,qvin-
na och barn har för sin del i landet 
erhållit en betydlig penningsumma. 
Detta folk borde vara välbergadt,ja, 
så smått rikt, men det säges, att ge
nom dryckenskap, spel, slöseri samt 
samvetslösa hvitas bedrägeri äro de 
i allmänhet nu fattigare än förr. 
Presbyterianerna bedrifva en fram
gångsrik mission bland dessa indi
aner. 

Detta må nu vara nog för denna 
gång och vill jag derför sluta. 

Men aktn|ng 
C. J. Beckman. 

Glen Flora» Chippewa 
co.t Wis. 

derstädes innan hennes kyrka* 
blir fullbordad. Flera familjer från 
våra äldre lutherska församlingar 
flytta ut till detta nybygge i som
mar, och antagligen komma de att 
stärka den lilla församlingen. 

J. Magstfr 

Kyrkliga nyheter. 

På uppmaning af konferensens 
ordförande besökte undertecknad 
landsmännen på ofvannämda plats 
under förliden december månad. Re
sultatet af detta besök blef att en 
församling organiserades strax ef
ter nyåret. Hon består af blott fy
ra familjer och några ungkarlar och 
erhåller betjening af undertecknad, 
som lofvat besöka den en gång i må
naden under innevarande år. Liten, 
som församlingen är och består af 
fattiga nybyggare, har hon dock 
bygt sig en egen kyrka, som redan 
är sä pass färdig, att undertecknad 
hade den glädjen att söndagen den 
15 sistl. aug. vid trenne tillfällen få 
predika i densamma. Glädjen var 
stor för den lilla församlingen, att 
hon kunde efter blott några måna
ders tillvaro få samlas under eget 
tak. Kyrkan är 40 fot lång och 26 
fot bred samt kor och torn, så att 
hela byggnaden är nära 60 fot lång. 
Det bästa är att ingen skuld hvilar 
på kyrkan. Någon torde fråga hur 
dessa få och fattiga nysettlare kun
nat utföra så stort arbete utan 
skuldsättning. Det har kunnat ske 
genom enig samverkan och genom 
frikostiga gåfvor utifrån. Der fins 
godt om skog och en som på platsen 
eger ett sågverk lofvade förrän kyr
koarbetet påbörjades att han skulle 
såga virke till kyrkan utan ersätt
ning. En landagent i St. Paul, mr 
H. Lohrbauer, bar donerat till kyr
kan något öfver $300 och en acre 
land till lokal strax vid jernvägssta 
tionen. Han bar visst icke begärt 
någon personlig rekommendation, 
men såväl den nu omnämda liberala 
gerningen som för öfrigt hans för
hållande emot dem, som köpt land 
af honom, gör att de som vilja se sig 
om efter ett hem utmed "Soo Line" 
och i synnerhet vid Glen Flora, tor
de ej ångra på om Lohrbauer besvä
ras vid ett dylikt tillfälle. Vid Glen 
Flora är godt om land efter $5 per 
acre. Landet är bördigt, men det 
fordras mycket arbete för att få den 
stora skogen afröjd. Mr Weyerhau 
ser i St. Paul eger stora landsträc
kor i G. F:s omgifning och han har 
donerat $50 till kyrkan. Vice kon
sul Hobe i St. Paul säljer äfven land 
vid Glen Flora och har lofvat visa 
sin välvilja emot Saronförsamlingen 

Pastor A. C. Helander! Rat Portage, 
Canada, ftr kallad till pastoratet St. 
Paul i Proctor och Salem i W. Rutland, 
Vermont. 

Pastor A. CL, Olson har öfvertagitar-
betet i Grand Forks—Crookston-pasto-
ratet. Studeranden N. J. Sandberg 
från Gust. Ad, College har på senare 
tiden haft sij? detta-fålt anförtrodt, och 
har han här nedlagt ett troget arbete. 

Augustanasynodens lyckönsknings-
adress till konunj? Osoar II bar nu a£ 
sftndts till dr. P. J. Swärd i Stockholm, 
för att af honom öfverlemnas vid ko
nungens jubileum den 18 september. 
Adressen utgöres af en nära tumtjock 
foliovolym, 17 tum hög och 22 tum 
bred. Bandet år i pressad blå moroc-
ko, med Sverines vapen i guldtryck, 
och i prydliga slingor lfisas orden: 
"Augustana College and Theological 
Seminary. Till Hans Majeståt Konung 
Osoar II 1872—1897". Permarnes in
nersidor äro fodrade med gult silke. 
Adressen innehåller 20 blad. På det 
första har prof. O. Grafström utfört 
följande konstnärligt grupperade teck
ningar: Landstigningen vid Delaware; 
konungens monogram med Sveriges 
och Förenta Staternas flaggor samman
flätade; Gloria Dei kyrkan och den 
gamla kyrkan i Andover; derpå orden: 
Scriptura sacra, sola fide; hufvudbygg-
naden vid Aug. College och Teol. Semi
narium; Bethlehemskyrkan i Brook
lyn; Immanuelskyrkan i Chicago samt 
en scen från Mississippifloden. Andra 
bladet upptages af en vy af läroverket, 
en val utförd stålgravyr. Tredje bladet 
innehåller dedikationen med begyn
nelsebokstaven i svart och rödt och 
texten i stor frakturstiL De följande 
bladen upptagas af namnteckningarne: 
Läroverkets direktörer, de olika fakul
teterna, synodens embetsmän och sy
nodens representanter vid dess tret
tioåttonde årsmöte samt andra med
lemmar. Hela arbetet är ett konst
verk.—Aug. 

Från Hoffman, Hinn. För någon tid 
tillbaka i no. 31 af "Augustana" finna 
vi i en redaktionsanmärkning följande: 
"Brefdufvan" heter ett splitter nytt 
traktatblad, som utgifves en gång i 
månaden af pastorer inom Alexandria-
och Red River Valleydistrikten, Minn." 
Härom vore väl föga att säga,dock tarf-
vas hår ett beriktigande, alldenstund 
"Augustana" synes fatta situationen 
så, som vore båda de nämda distrikten 
fullt eniga om både att Otgifva tidnin
gen i fråga och att sammansluta sig 
till en ny konferens. Jag insände vis
serligen ett beriktigande till "Augu
stana" rörande denna sak, men hon var 
sin gamla vana trogen, att dess spalter 
voro alltför mycket anlitade när det 
gälde Minnesotakonferensen och såle
des hamnade det i den stora pappers
korgen. Alexandria-distriktet, så vidt 
jag känner, önskar ej såsom ett I 
helt någon konferensdelning. Alexan-
driadistriktet har ej heller såsom ett 
helt varit med om att etablera någon 
egen tidning såsom organ för den till
tänkta konferensen, "Brefdufvan" år 
enskilda pastorers företag och vi lem-
na det åt dess värde. Undertecknad 
och flere pastorer med mig inom Alex-
andriadistriktet hade ej den minsta 
aning om nämda tidningsföretag förrän 
Brefdufvan" anlände genom posten 

med glänsande vingar. I sammanhang 
härmed ville jag framställa några frå
gor, som jag och flera med mig önska 
få besvarade af de bröder, hvilka if ra 
för konferensdelning och skola: 1. Hu
ru mycket vinner missionsfältet i Red 
Riverdalen och N. Dakota genom att 
afskilja den del af konferensen, som år 
mest i behof af missionsmedel? 2. 
Kunna vi med tillfredsställelse skilja 
oss från den kärvordna Minnesotakon
ferensen med vår ansedda och beröm
värda skola och de öfriga inrättningar-
ne med hvilka vårt folk sammanväxt 
och lärt att värdera och älska? .3. År 
det tänkbart att ett missionsfält, så
som konferens, kan gå i författning 
med skola och andra företag och der-
till aflöna sökande embetsmän? 

I störstd ödmjukhet tecknar 
M. A. Nordström. 

v, 

V1 liafvä Intaget ett ytterst smakfullt 
sortiment af , 

PILLS 

Bofvudvårk 
iniss säkert medels ittu 

— PILLER.— 
De lindra äfven åkommor orsak de f 

dyspeps!, dålig matsmältning och hastigt 
Intagen föda. Ett tUiförlilligt medel mot 
•vindel, åckel, tröghet, dålig andedrägt, 
slemmig tunga, höftviirk och 

Overksam Lefver..... 
De reglera magétt. Rent vegetabiliska. 

Små Piller. Liten Dosis. 
Lågt Fris. 

Special Excursions-Low Rates 
for Horneseekers' and Business Men 
from St. Paul and Minneapolis via The 
North Western Line — C. St. P. M. & 
O. Ry., — on September 7 and 21; Oc
tober 5 and 19; to certain points in 
Alabama, rUssissippi, 
Arizona. jWissourl, 
Arkansas/ Nebraska, 

• Colorado, North Carolina, 
Florida, New Mexico, 
Georgia, s Oklahoma, m 

Indian Ty.r South Carolina, 
Iowa, ; > South Dakota, 
Kansas, Tennessee, 
Kentucky, Texas, 
Louisiana, Utah, 

- Minnesota, Wyoming. 
Ticket» good to return on Tuesday 

or Friday within twenty-one^ days 
from date of sale. 

For rate to any particular point or 
other information call at the following 
offices: 

395 Robert St., Cor. 6th, St. Paul. 
413 Nicollet Avenue, Minneapolis. 
405 W. Superior tt., Duluth. 

or address > 
T. W. Teas dale, 

General Passenger Ageut, St. Paul. 

ST. PAULS AFFÄRSMÄN! 

J D. AH9ERS0N, 
I I Handlar med kött. flSsk o. s. *. 

Eeel behandling och lägsta priser. 
966 Paune Ave. : if 30 Arcade at. 

ANDERSON & JOHNSON, 
fl Glas- och Porslins Handel. 

Yl hafva alltid ett välsorteradt lager af 
porslin, lampor, glasvaror, bord- och fick* 
knlfv&r samt kokkärl m. m. 

946 Payne Ave. 

UEDMAfJ BROS., 
' Dry Goods, färd i skydda klftder, ekl-
peringBartikiar och »kodon m. m. 

916, <)is, }):>() Iiice Street. 

A. LINDAHL. Vtl sorterad! lager af 
flck-ur, vä^g-tur, rigselriogar ra. m. 

Reparationer ottöre» omsorgsfullt och bli-
Uft 880 Payne Ave. 

g J. LOME», 
Attoraeyvafc-law 

Rogers' Building, 
Cor. 5th Jt Cedar Street*. 

MARTIN!, 
••i'EOPLPS BAKECT.* 

Alla sorter» iiaare bakverk leverera*efter 
Beställning. 333 E* 7th Street. 

R. 

lOHN A. PETERSON & CO. 
J Spanmål, mjöl, hö, foderämnen 

eamt kol, ved cch farmprodukter. 
Cor. Payne ave. <fb Mtnnnehaha st.. 

EN ENKEL KATARR-KUR. 
Jag har tfllbragt nSr» femtio &r i behandlingen af kstMV 

Mh har gjort fler kurar &a n&goti specialist i medicinen*ht» 
vtoria. En&r jag snart till följd af Uderdom m&ste drafft 
mig tillbaka frAn verksam praktik, vill jag, fr&n och med na» 
•&nda medlet för behandlingen och kuren, s&som jag begagna» 
da dera i min praktik, FRITT och franko till en hvar af deniui 
tidnings llaare, som lider af denna Äckliga, farliga och vlmji* 
liga sjukdom. Detta Er ett allvarligt anbud, som det står en 
hrar fritt att antaga. Adressera PROF. LAWRENCE, 110 Vm» 
t2nd Street, New York. '• 

p H, QV1ST, I 
* Skandinavisk Advokat. 

Globe tild'g., St. Paul* 

A SACHWiTZ, 
• •I Fflrskt. saltiu 

«. ^ .TTrsry1 

r 

r 

Golden Rums 

A N. NELSONS Brandförsäkrings 
•" och Län-Agentur 

fir flyttad till Knanfl'* kontot 
115 Eiulicott Arcade, 

Robert street entrance. 

C 0. NELSON, | 
' 1 Specerier ooh Delikatesser at 
b&ataslag och till lägsta priser. 

5 (i 4 Decatur Street. 

Färskt, saltsidt oeh rOkadt FIRsk och 
Kött samt tillverkare af finare Med-
wurst och Kort 256 JE. 7 th 8t„ 

E. 

rp iTT-rTILL SJUKA r ni I I P E R S O N E R .  
En positiv, hastig och varakti 
ning, dålig matsmältning, < 
hufvndvärk, njur- och lefversjukdomar, dåligt 
blod, reumatism, korpulens etc. Tusentals in. 
tyg frän tacksamma personer, som blifvit botade. 
Vi sända en proflåda medicin flrltt och franko^ 
Ni riskerar intet, men sparar doktorsräkninga& 
Goda agenter önskas. ̂  Adressera 
EGYPTIAN DRUG CO., Station B, New York. 

.. Färfiiysgdda Kläder 
för höstsäsongen efter våra välkända 
låga priser. 

Garanti åtföljer hvarje köp. 

# V FLOAN & LEVEROOS, 
/ 7th & Slbley sto., - , JST. PAUL. 
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Finest 
Electric Lighted Trains 

On Earth. 

ST. PAIL and 
MINNEAPOLIS 

-To-

CHICAG0 and 
ST. LOUIS 

- • 

•••• 

SUNDKVIST, /i 
Pelsverkför herrar och damer, 

eamt Hattar, Mtasor och Handskar. 
Reparationer verkf^ällas billigast under 

eomninrmånaderna. ^ H32 E. 7that. 

ANDREW SCHOCK GROCERY CO. 
fl PARTI och MINUTHANDELS 

Specerieroclt Delikatesser 1 

Corner Seventh [mytl liroadwajf. 

UA.VUCKEL.r-
• •• Första klassens färskt och salt kött, 

fisk, vildt »mör och ägg, m. ra. 
Cor. Payne ave. & JSeaneu sL 

U/ALL6L0M Furniture & 
e Carpet Ct. 

Möbler, Mattor, Barnvagnar, Kaminer Bänt 
Glaa- och Porslinsvaror m, m. 

400-402 Jackson st. 

ÖNSKAS 
UNOA MAN 

ATT LÄRA' 
TELEGRAFERING. 

i 11 I 

Besökande till Statsutställningen 

helsas välkomna till QOLDEN RULE. 

Ni år sårskildt inbjuden att besöka oss och taga en öfverblickaf 
alla grodtköp som vi erbjuda eder. Vi åro förvissade om, att tusentals 
af dem, hvilka besöka St. Paul under instundande Statsutstållning, 
önskat att få besöka Nordvesterns största handeisetablissement — 
QOLDEN RULE — men hittills varit förhindrade dertill. För dessa 
öppna vi våra dörrar med en särskild inbjudning att besöka oss och 
personligen öfvertyga sig om, ätt vi icke allenast hafva det största la
ger utan äfven de lägsta priser, då man tager varans qvaliteti betrak
tande och gör en jemförelse mellan våra och andras varor. » ^ 

Vi önska bevisa att vi till alla delar gjort oss förtjenta af den 
framgång och det förtroende, som kommit oss till del som Nordve
sterns ledande handelshus.* 

Yi återupprepa inbjudningen 

för dagliga besök, om icke för annat fcå för att se hvilka ofantliga va?-
rusåndnmgar som oupphörligen inkomma för höstsäsongen. 

I hafva en särskild afdelning, hvarest ni kan öfVerlerana 
- edra tillhörigheten Vi utlemna kontramärken på edra res. 

iMMMb effeter under tiden för vistelsen här, och allt hvad ni köper öf-
versändes till jernvägsstationen vid eder afresa. 

GOLDEN RULE 
ST. PAUL, HINN. 

Försumma icke 
att besöka statsutställningea emel
lan den 6 oeh 11 dennes. Hälft bil
jettpris å Minneapolis & St. Louis-
jernvägen. 

USEDEW 

, Vi meddela undé^viarxing i jernvflgs-
bokföring ooh telegrafer!ng, fort ooh 
fullständigt, och förpligta oss att an
skaffa plats åt våra graduenter som to-
legraflster. För riärmare upplysnin
gar, vilkor o. s. v. adressera: 

Hors» School |f Telegraphy, 
Normal Sohool ̂ oadexaj Bld'g., 

OSHKOSH, . WIS. 

Största och basta urval af bkodon 
för Herrar, Damer och Barn 1 denna del al 
staden. Hvarje par säljea under 
garanti. Arbeten på beställning uttd* 
ni med aäraklld omsorg. 

J. A. SEDERBERG» 
1305 Wash. Ave. 8., ; 

Mlnneaooils. • -Minn. 

DeMeules 
& DeMeules 

ttegrafningsentreprenörer 
och Balsamerare. 

Svensk assistent vid svenska begrafntngar. 

i natt. Tel. n. 

Minneapolis. 

User 
r Kappor terade af 

Chas. E. Lewis Co., 
Spanmålskommissionärer & Aktiemäklar 

i A 3 Chamber of Commerce, Mlnnéapolte, Minn. 
MEDLEMMAR AF: Minneapolis Ohambar of 

Commerce ooh Duluth Board of Trade. 

RBF«R«N»BR—Security Bank, Minneapolis, Bradstreetssamtallahandelshosl Minneapolis. 

— under förliden vecka.— 

H&rsklld omsorg egnas &t sändningar pV 1,033 bmhal oata bSzra, 
Diglly prisnotering sHnde3 fri tt p} bi/lrax ; " 

'• Opening Highest Lowest Closing 

Chicago Markets. WHEAT- Sept 
—Dec. 

1.0».. 
1.00 

1.03H 
1.00 

01 
88V4 

m 
- SO 

CORN—Sept. 
—Dec. 

83 S3 
• 35 % 

20» 
aiy. 204 

• 31« 
OATS—Sept. 

—May 
20 
24% 

SOH 18% 
22% 

18« 

v 
»• 

PORK-^-Sept. 
-Dec. 

~ ass 
9.05 

8.05 
0.12(4 

8.52 Vt 
8.72H 

8.75 
8t00 

, " Markels, WHEAT- -Sept. 
Dec. 

96 
95« 

1.00 
65% 

Duluth Markets. WHEAT--Sept. 
•Dec. 

075ä 
05 

1.02 
05^ 

02 

On Track (Minneapolis). No. I Hard-
1.00 % 

No. 1 Nortncrn—i 
0ft1* 

No. !J Northern— 
04!/8@!>7^ 

HANSON & BLOMQUIST, 
Skrädderietablissement, 

1427 Washington Ave. S., - Minneapolis, MiniW 
Största svenska affär af detta slasr I staden. VI hafva alltid pä lajrer ett rlkbaltlyl 

sortiment af uroda och moderna tyger oah vi garantera fullkomlig tllllreda$tftl^ilse ks» 
-«^S! öppet dag och natt. Tel. 1141." såväl arbete tom priser. Wdréto oss ett besök. 

640 6th avenue N+ 

<«> 

. H I 

'ié 

*1 % 

n 

Hvete. Sedan vär sista rapport har sävill septemberli vete som decernbcrbvete 1 Chi
cago och septemberhvete 1 Minneapolis sälts för $t ooh sep!emberlivete 1 Chicago så högt 
som fl»03^. De senare dag'arne har det dock fa lit betydl gt i följd af den enorma tillför
seln, VI förutspådde att hvetet skalle gä upj) till $1 vid donna tid, och vi förutspå nu att 
decemberhvete skall öfverstigii $1.10 inom de närmaste 60 dagarne. 

Majs oeh hafre börja röna llfligare afsättuinsr. Majs hur fluktuerat mer och mlndro do 
senare dagarne med en skllnad af omkring 5c. I följd af stora uppkOp steg priset pft hafre 
6o, men p-lserna tyo cas vara numera pälitliga och vi vänt^ en god afsättntag. VI tillråda 
uppköp af decembermajs nu. 

Fläsk röner en lifli# efterfrftgan. och man vflntar allmänt att deremberfläsk skall upp 
gjl till nurmare S13 pr tunna. Vi tillräda våra kunder att göra uppköp nu. 

'r 4 

- U i 

N. R Dahlin, 
Svensk Bokbindare, 

utför allt arbete hörande till facket 
omsorgsfullt och billigt. 

2020 Washington ave., 8., 
MINNEAPOLIS, - MINN. 

'XISPIEÅEDLIS mihKk 

Sänd edra produkter: hve,e-h^, h»>hai(W 
. v «»U~~w-och all sorts torr ved o. B. V. till-vw, 

...JT* J O H w Ä O , Kommfssionshandlando, 

915 Nicollet ave., Minneapolis, Minn. 

Ingftende förfrågningar besvaras punkligt ooh redbarhet garanteras. 1 

i " v 

Capital City Wagon Works, 
255-257 E. 6th St., St. Paul, Minn., \ 

tlllmedariÄrhterbdsäväi Finare som gröfre vagnar och andra for c-on.' 
Reparationer och målning hörande till vagumakareyrket verkstÄiles om

s o r g s f u l l t .  A l l t  a r b e t e  u t f ö r e s  m e d  h a n d  o c h  g a r a n t e r a s .  - " . V ; ^  ,  

H, v 1 r * V " , * V 
y ^ - * * t "» 

ii" j Mv ÅfS»< •„ 1 ^ ^ r >1^' (i ' * ' » 

4 <-

•• "V--4** ' < H 4 
Ifä-' 'J&ti »V * /i t ,  •  » f f .  .  

k »U JtäS&sätfiJt, 
^ ^ J t i -H „ & h j f J l * i ^ ^ y 
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