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ROYAL 
Det absolut rena 

BAKPULVRET 
år det bakpulver, som år i allmänt 
bruk; försäljningen deraf öfverstigrer 
andra bakvulver sammanräknade. 

Royal Baking- Powder eger ej sitt 
motstycke i detta land eller i utlandet. 
Dess egenskaper, som göra brödet 
helsosammare och bakverken finare 
till utseende och smak, åro såregna 
för detsamma samt finnas ej hos an
dra jäsningsmedel. 

Starka försök göres att s&lja al an-bak. 
pulver under föregifvandet att de äro 
så många cents billigare per pound. 
Detta medgifvande att de åro billigare 
flr också ett medgifvande att de äro 
sämre. Men alun-pnlvren innehålla 
ett frätande gift, och borde ej brukas i 
födan, sak samma huru billiga de äro. 

ROYAL BAKING POWDER CO.. too WILLI AH ST., NEW JÉORK. 

Minneapolis-nyheter 
Afted pA hospitalet. Annie Olson, 

dotter till K S. O' son å 2 st. N., som 
för några dagar sedan blef öfverkörd 
af ett Great Northern banans tåg, af-
led i torsdags på stadshospitalet af 
hjerninflammation. 

Eoard of education har beslutat att 
tillämpa den lag, som förbjuder kro-
gar att finnas 300 fot från skolorna. 1 
staden lär öfver 20 krogar operera i 
strid mot lagen. Byggnadskomitén 
har fått order att taga saken om hand, 
Undersöka förhållandet och derom af-
gifva rappört. 

Billigare ofjaV Standard Oil Compa-
nys representanter afhöllo härom da
gen sitt årsmöte i Minneapolis, då pri
serna på olika slag af oljor reducera
des. Priset på maskinolja reducerades 
med 3 cents pr gallon från 21 cents till 
18 cents. Priset på "twine oil" redu-
Oerades från 12.95 cents till 10 cents, 
billigare råvara är orsaken till reduce
ringen. -

Förnekar sin. hustrus anklagelse. 
P'ter A. Örman, sömförsökte mörda 
sin hustru å European hotell å Nicollet 
ave., och derefter lade hand på sig 
bjelf, påstår att han bragts till vansin
ne genom sin hustrus otrogenhet, men 
'förnekar hennes anklagelse att han 
skullé ha dränkt sina två söner. Hvad 
som hårdast inverkat på honom år un
derrättelsen, det personer samman
gaddat sig för att lyncha honom. 

Lurad pä gam!a dagar. W. Newell, 
en man på 80 år, blef härom dagen lu
rad på $100 genom ett 'gammalt knep. 
ftan hade besökt sina bröder Amos och 
Joseph i Lake Harriet och hade då på 
tig $320 i kontanta penningar. Han 
Var stadd på resa till sitt gamla hem i 
Neils ville och begaf sig ned till jern-
vågsstationen. Här mötte han en ung 
man, som kände väl till alla Neweils 
vänner i Neilsville. Efter att ha sam
talat en stund, beslutade de att göra 

. en tripp ut till Loring Park. Här kom 
en bekant till den unge mannen och 
bad honom inlösa en bankanvisning 

; på $100. Newell hade kontanter ooh 
stod genast till tjenst. Det behöfves 
knappast anmärkas att anvisningen 
var falsk. 

Under ett anfall af vansinne. En 
$ng man vid namn G. Brown från St. 
j^aul gjorde 1 torsdags två försök att 
4aga lifvet ttf sig. Först tillfogade han 
sig flera sår i hufvudet och sedan stör
tade han sig från bryggan ned i flo
den. Då han nådde vattnet, kom han 
på andra tankar och försökte nå stran
den. Pati a imanneu Nelson begaf sig 
genast efter en båt och satte ut för att 
rädda den olycklige. Samtidigt kom 
en båt med fyra män från Nicollet Is
land. Brown blef tagen i land och 
förd till polisstationen. Hans fader, 
George Brown, president för National 
Stock Insurance Company, blef under
rättad, ooh medförde torra kläder, 
hvarefter unge Brown uppförde sig 
lugnt och stilla. Mr Brown sade att 
sonen är besvärad af temporärt van
sinne, något som bragt både sorg och 
bekymmer i familjen. 

Phll. T. Megaardenår, såsomwL för
ut meddelat, kandidat för återyal till 
sheriffembetet i Hennepin county. De, 
som äro förtrogne med sheriff Megaar-
dens embetsmannabana, gifva honom 
obetingadt det erkännandet, att han 
skött sina embetsåligganden på ett ut-

. märkt sätt. Han bevakar personligen 
arbetet på sitt kontor samt träffas 
hvarje söckendag vid sin pulpet på 
kontoret. En mera pålitlig och punkt
lig man för denna manktpåliggande 
syssla kan man ej erhålla. Intet §käl 
förefinnes derför att här göra ett om
byte. "Reform" skulle här blifva lik
tydigt med försämring, ty här fins in
tet att reformera. Landsmännen skola 
derför säkerligen på valdagen skänka 
mr Megaarden sitt odelade understöd. 
M& enhvar bidraga till att han ioke 
blott blir invald för en andra termin, 
utan att han der till erh&ller en akt
ningsvärd röstöfvervlgt. 

Slapp billigt undan. Otto Johnson, 
en 14 års pojke, stod i torsdags inför 
domaren HoltJ anklagad för att ha öf-
verfallit och slagit sin moder. Otto ne
kade ioke till beskyllningen, men sade 
att han slog henne derför att hon icke 
hade supper färdig då han kom hem. 
Domaren sände honom till reforijisko-
lan. < 

Mera fln man väntade. Luth: Jae
ger, utredningsman i Skandia bank, 
inlemnade " i torsdags sin slutrapport 
till distriktdomstolen. Kreditorerna 
hafva redan fått en utdelning af 35 
procent, hvartill nu kommer en utdel
ning af ytterligare 5 procent, hvadan 
de i allt få 40 procent af sina insatta 
penningar. 

Bröllop. Förlideii lördags afton kl. 8 
ledsagade den vördade kyrkovilrden 
och Statstidningens mångårige läsare, 
Salomon Ekström, sin äldsta dotter 
Ida Mathilda till altaret i sv. ev. luth. 
Zionskyrkan, der hennes trolofvade, 
hr'Nils L. L. Johnson, framträdde till 
hennes sida och i närvaro af tre mar
skalkar och tre tärnor samt i en med 
annat folk fullsatt kyrka förenades de 
två till ett. Pastor Öländer förrättade 
akten, hvarefter en stor. del af kyrko-
besökarne bégåfvo sig enligt förut 
skedd inbjudning till bröllopsgården, 
2318 Grand ave., der en tillbörlig tref-
lig stund angenämt tillbragtes. Att 
mat och dryck samt bröllopsgåfvor 
rikligen mottogos, behöfver icke näm
nas. Vi tillönska de unga tu ett sant 
lyckligt äktenskap. Fridens Gud vare 
med eder! Rom. 15: 33. 

Domareembetet I Hennepin county. 
En bitter strid pågår för närvarande i 
Minneapolis rörande valet af domare i 
distriktdomstolen. Denna strid är utan 
skäl, då den närvarande domaren, 
Charles B. Elliott, har gifvit countiet 
en rättvis och hederlig administration, 
och är derför berättigad till återval. 
Det finnes intet skål att motarbeta mr 
Elliott, utan tvertom föreligga giltiga 
skäl att gifva honom ett odeladt un
derstöd. Såsom domare i våra dom
stolar behöfva vi samhällets bästa män, 
men vi kunna svårligen få sådana, utan 
att vi visa oss sätta värde på dess för
valting af det ansvarsfulla embetet. 

Olsons Arcade är ett allmänt sam
talsämne i Minneapolis, då något dy
likt aldrig varit sedt förut i staden. 
Denna vaokra, konstnärligt utförda 
arcade, som står i förbindelse mod S. 
E. Olsons stora butik, invigdes i tors
dags afton, då den vaokra och storar
tade statygruppen afslöjades. En stor 
fok-nassa hade samlats för att åse 
högtidligheten, ooh alla uttalade sin 
beundran öfver car Olsons anordnin
gar för att göra nordvesterns största 
butik ännu mera tilldragande. 

Kyrkliga nyheter. 

DOMARE CHABLES B. ELLIOTT. 

Våra domare böra stå öfver och utan
för politiken. De böra vara förskona
de från allt politiskt inflytande och 
bibringas den uppfattningen, att hvad 
vi fordra af dem är icke. att vara goda 
politici, utan goda domare. Bästa sät
tet att låta dem förstå detta är, att 
försäkra dem om vårt understöd, såvi
da de genom en rättvis och oväld ad
ministration visat sig vara värda fol
kets förtroende. Domaren Elliott, nu 
kandidat för återval, är den äldste af 
domarena ooh har förvaltat sitt embe-
te på ett så förtjenstfullt sätt, att han 
härför vunnit allmänt erkännande. Op
positionen mot honom härrör sig af 
persouliga och politiska skäl, hvilka 
aldrig borde tagas med i beräkning. 
Det är emellertid att hoppas, det do
mare Elliott på valdageu kommer att 
f& det understöd, som hans redbara 
ooh omutliga förvaltning af det an
svarsfulla donrireembetet berättigar 
honom till. 

Pastor Erik Rehner har flyttat till 
sitt nya verksamhetsfält i Buffalo, 
Minn. 

Pastor O. S. Larson flyttade sistli
den vecka från Rat Portage, Canada, 
till Holdrige, Neb. Pastor Fr. Peter
son från Rush Point, Minn., kommer 
tillsvidare att betjena församlingen i 
Rat Portage. 

Pastor E. J. Peterson i Dalbo,Minn., 
har inlemnat sin resignation till för
samlingen derstädes med dertill hö
rande annexer ooh antagit kallelsen 
till Bethlehem församlingen i Walt-
ham, Masa 

Från Warren* Minn., förmäles, att 
den under byggnad varande sv. luth. 
kyrkan närmar sin fullbordan. Kyr
kan är uppförd af tegel samt blir en 
prydnad för så väl församlingen som 
för hela staden. 

Tvillingstädernas Sv. luth. pastors
sällskap möter den 5 nov. kl, J^ll f. m. 
hos pastor C. J. Petri, 1424 9th st S., 
Minneapolis. Pastor J. A. Frost före
läser då öfver ämnet: "År nutidskyr
kans finanssystem i allo skriftenligt?" 

Till församlingen I Scandia och hen
nes vänsälle pastor, synodens presi
dent och besökare från när och f jer-
ran, som firade svenskarnes 50-års 
fest, sändes ett hjertinnerligt tack för 
det rika understöd församlingen i 
Milaca, Minn., fick uppbära af $56.55. 

Högaktningsfullt, 
Eric Hedern. 

Hvad man i Sverige tänker om pa
stor E. J. Werners bok, Lifsbilder. 
Kyrkoherden och författaren till de 
utmärkta "Reseminnen från det heliga 
landet, Egypten och Turkiet, hr A. 
Nordlander, skrifver: "Förbindligast 
tackar jag för boken. Jag har funnit 
den vara bland de bästa i den vägen, 
vittnande om vidsträckt beläsenhet 
och ett lyckligt tillgodogörande af det 
lästa. Stilen ur ledig och klar, inne
hållet exakt och koncist. Tack för 
den boken!' Denna väl vitsordade 
bok säljes nu af Lutheran Augustana 
Book Concérn och af författaren för 
det billiga priset $1. .. Återförsäljare 
erhålla liberal rabatt. Den är en myc
ket passande och värdefull gåfva till 
de unga. 

TIIIMinnesota konferensens försam
lingar. Uppgifter rörande utgifterna 
till samfundet hafva för länge sedan 
blifvit utsända. Men föga har ännu 
inkommit för våra skolor. Det vore 
derför önskllgt, att 30c afgiften med 
det snaraste blefve inbetald, så att 
lärarne vid våra läroverk må kunna få 
sin ringa aflöning. Med missionskas
san är äfven klent bestäldt; det mesta 
som under sommaren och hösten in
kommit, har varit för nödlidande 
Indien. Derför ombedjas våra försam
lingar ooh föreningar att hafva missio
nen i åtanke vid sändande af medel. 
Ty det kännes mycket tungt och svårt, 
då missionärerna bedja om sin aflö
ning, men intet finnes att sända dem, 
och ännu svårare torde det kännas för 
dem och deras familjer, då intet finnes 
för de nödvändigaste behofven. "Snar 
hjelp äa dubbel hjelp". Vördsamt 

L. P. Bergström, Konf. kassör. 

I Merrlam Park kommer gudstjent 
att hållas nästa söndag den 4 nov. kl. 
3 e. m. i den nya kyrkan. Mr John 
Peterson, som haft I- rkobygget om 
hand, har drifvit arbetet med fart ooh 
snart är kyrkan färdig. Det är glftd-
jaude, att församlingen nu kommit så 
långt, att den kan lemna den olämpli
ga sal, hvari den under de gångna åren 
haft sina gudstjenster och möten. Den 
nya kyrkan är ganska rymlig ooh der-
jemte väl bygd samt har ett trefligt 
läge. Hon är belägen å Fairwiew ave. 
och Thomas st. Den som vill besöka 
kyrkan från tvillingstäderna kan stiga 
af "interurban" spårvagnen vid Fair-
view ave. och gå två block norrut och 
han år vid kyrkail. Söndagsskola 
hålles numera i den nya kyrkan kl. 2 
e. m. hvarje söndag. Vi inbjuda hjert-
ligen våra landsmän till församlingens 
gudstjenster, som komma att hållas 
kl. 3 e. m. hvarannan söndag och kl. 8 
på aftonen hvarannan söndag. Pastor 
P. A. Mattson från Minneapolis kom
mer att predika tills vidare på efter
middagen kl. 3 ooh kateket Edlund på 
aftnarna kl. 8, 

En Sv. Ev. Luth. församling organi-
serades i Calgary, Alberta, af pastor E. 
Rehner i maj detta år. Ehuru försam
lingen räknar endast ett tio-tal med
lemmar ännu, så har dock församlin-
lingen i dessa dagar köpt sig en rått 
värdefull egendom för myoket billigt 
pris. Den eng. baptist församlingens 
kyrka, hvars storlek är 34x46, köptes 
af den lutherska församlingen för 
$1,000. Kyrkan, då hon byggdes för 
endast några år sedan, kostade $>2,250 
utom tomten som nu år vård minst 
$400. Calgary räknar omkring 5.000 
innevånare, ooh ehuru svenskarnes an
tal ej ännu är synnerligen stort,så ökas 
det dock med hvarje är på grund af de 
goda arbetsförtjenster, som hår erbju-
des vid sågverket ooh C. P. R.-bolagets 
verkstäder. Ett svenskt settlement 
är påbörjadt endast 6 mil från staden, 
der ännu rum finnes för många jord
brukare. Studerande C. W Wetell, år 
anstäld på detta missionsfält för när
varande. Pastor G, S, Larson, har i 
dagar no flyttat från Rat Portage, Can., 
till Nebraska konferensen. Pastor E. 
Rehner slutar sitt arbete i Winnepeg 
den 23 okt, och flyttar till Minnesota, 
Me d dessa pastorers aflyttning till 
andra arbetsfält, förlorar vär Canada 
mission två dugliga, bepröfvade ooh 
nitiske missionsarbetare, Pastor Berg 
i Scandinavia, blir således konferen-

IIIITTLE 
Ej IVER 
'  " L S  

Svår Hnfvndvark 
PILLER, Botas säkert 

medels dessa 

De lindra ftfven åkommor orsakade 
af dyspepsi, dålig matsmältning ooh ha
stigt intagen föda. Ett tillförlitligt me 
del mot svindel, äckel, tröghet, dålig 
andedrägt, slemmig n . 
tunga, hOftv&rk ooh UVSrKSdlTI L8fVdTa 
De reglera magen. Rent vegetabiliska. 

Sm& piller, 
Liten dosis, 

Lågt pris. 

sens ende msssionär i Canada, åtmin
stone för en tid. Synoden anade ioke 
hvilket ödesdigert och hämmande steg 
den tog för några år sedan, då den helt 
och hållet stängde vägen för sådana 
gudfruktiga män, som ega gåfvor ooh 
lust att offra sig i missionens tjenst, 
men som ioke kunna gå den "regelrät
ta" vågen in i i predikoembetet. Andra 
samfund, t. o. m. mera högkyrkliga än 
Augustana synoden,hafva klokt nog ve
tat att använda alla gåfvorsom stått till 
buds, derföre äro också deras missions-
fält väl tillgodosedda och rätt ofta in
träffar det sorgliga förhållandet, att 
vi komma flera år för sent, sedan alla 
möjliga partier förderfvat ooh sönder
slitit fältet. Redaktionsuppsatsen i 
Augustana för någon tid sedan, angå
ende detta ämne, var ett ord i sinom 
tidT Väl vore, om den påaktades och 
blefve behjertad-, J. O. L. 

C. H. Bothman, den populäre agen
ten för Allan-linien, bereder sig på 
att göra stora a&irer i höst. Allan-
linien vill för höst- och julexkursio-
nerna bruka sina största och snabba
ste ångare. Fullständiga upplysnin
gar kunna fås genom att tillskrifva C. 
H. Bothman, ge««i al-agont för nord-
vestern, 3C0 1st a^e. S., Minneapolis. 

Dr. Carl J.' Rituell, svensk läkare 
och kirurg. Kontor: .Simoa.son'3 Bloolr, 
hörnet af Washington ooh Cedar avea. 
Mottagningstimmar: 10-11.30 f. m., 2-1 
e. m.; söndagar: 5^-3 e. m. Tel. 45'.) L. 

Dr A. Lind, svens!i läkare. Kontor 
102 Wash. ave. S,t (ofv'er svenska ban
ken). Mottagningstid 10—12 f. m., 2—4 
e. m. Bostad 1503'Wash. ave. S. (öfver 
J. O. Pettersons apotek). Mottagnings
tid der; 7--S q, q»,.uoa söndagar 2—4 
e. m. 

Dr. F. E. rioody^ svensk tandläkare, 
525 Nicollet ave., rum 28—29 (Syndicate 
Block). Kontors ti Ein? ar: 9 till 12 f. m. 
och 1:30 till 5 e. m. Bästa aroete och 
lägsta priser utlof vaa. 

O. A. Petri, svonsk advokat, kontor: 
235 Temple Court, hörnet af Washing
ton och Hennepiu ave. 

Driftiga lokai-agenter önskas ötver 
allt att sälja äkta norsk flaklefvertran 
(Cod Liver Oil), svenskt jernvin med 
kinabark och andra ganska medici
ner. J. O. Peterson, S\ cnsna apoteket, 
501 Wash. ave. S. Minneapolis, Minn. 

Erland Lind, svensk lagkarl. Kon
tor: 102 Washington ave., S. 

Observera Holms anbud! Fullt sätt 
af Guitarr- eller Mandolin-strängar 
för endast 25c. Se annonsen! 

Liberalt anbudl 
För dem, som önska inträde i den 

Svenska sjukhjelpsföreningen i Minne
apolis gifves ett liberalt aubud. Å se
nast hållna möte beslutade föreningen 
att intaga medlemmar som ega god-
kändt läkarebetyg på följande vilkor 
under de nästa tre månaderna eller 
till den 1 januari 19Q1: 
Från 18 till 25 år fritt inträde 
' ,,. 25 till 30 år $L00 

„ 30 tili 3) år ;,.v. $1.50 
„ 35 till 40 år , j?2 00 
„ 40 till 45 år :..... $3.00 

45 till 47 år .U.^ .$4.00 
„ 47 till 50 år $5.00 
Medlemsafgiften är enligt förenin

gens konstitution $4 pr år, hvilken be
talas i förskott qvafrtalsvis. Imder 
sjukdomsfall utbetalar föreningen $4 
pr vecka i sjukhjolp för en tid af 13 
veckor under året. Vid medlems död 
utbetalas ur föreningens understöds
fond en summa motsvarande $1 pr 
hvarje aktiv medleui af densamma. 
Denna förening organiserades don 3 
nov. 1874, och har fortsatt sin verk
samhet oafbrutot och uppfyllt alla 
sina förbindelser. För vidare upplys
ningar hänvände man sig till någon af 
föreningens medlemmar eller till dess 
ordinarie månadsmöte, som hålles i 
Augustankyrkans undervåuing första 
måndagen i hvarje månad kl. 8 e. m. 

Å föreningen vägnar, 
Komitérade. 

Döfhet är numera ioke obotligt; det
ta bevisas af de otaliga fall, som blif
vit botade uti Mörcks öronklinik, 135 
W. 123 st, st, New York. Metoden, 
som användes, är ?å praktisk, att en 
hvar kan behandla sig sjelf i hemmet. 
Derför har den oCk vunnit inträde i 
hela verlden. Då hvarje fall undersö-
kes fritt, borde de som lida af döfhet, 
susning i öronen o. a v. icke försumma 
att tillskrifva ofvann&mda klinik 
derom. 

M usikanter, se hit! 
Under de 

nästa 30 da-
garue erbju
das eder ett 

komplett 
sätt af 

Guitarr- eL 
Mandolin. 

strängar 
för endast 
35c i post-
stampa 

HOLM'S MUSIC HOUSE, 
17 Washington Av®., S„ 

(Nicollet House Blk.j MINNEAPOI5, MINN. 

lKST6t 
M A I l O i M  

I 

DE TRE SENASTE MÅNADERNA ha vårt lager i alla afdelningar fullständi-
gats ganska betydligt. Vi stå färdige att betjena eder med de allra bästa 

varor, våra reguliära priser, utgörande en måttstock af det gagn Ni kan hafva 
utaf Golden Rule. Vi förakta ingalunda uttrycket — bargain (godtköp). De, 
som låtsa sig göra det, anträffas likväl bland de skaror, som söka derefter. Denna 
butiks stora köpeförmåga och dess stora afsättningskraft skola i ökad måtto fort
sätta att till eder fordel anskaffa verkliga godtköp. Vi önska emellertid blifva 
bedömde efter det öfverlägset stora värde vi gifva för pengarne. Bättre tillfälle 
än nu att pröfva detta har ej gifvits, då nemligen våra afdelningar äro fullständi
gare än någonsin förut. På grund af vår öfverlägsna kår af uppköpare, gifvande 
oss tillfälle att inköpa i stort, kunna vi erbjuda våra kunder de allra bästa och 
mest penningbesparande godtköp. 

• •• 
200 extra stora handknutne sängtåc- dj *| 1 r\ 

ken, billiga till $1.50; speoielt «P JL • X 
50 fina sängtäcken för % sängar, klädde 

•••Piltar och Sängtäcken 
10-4 helylle grå filtar, fullständigt K fl 

krymta, vårda $3.25; speoielt pris 
11-4 helylle grå filtar, California vara, A K 

värda $5.25; specielt pris *P 

11-4 hvita California yllefiltar, vårda C OK 
$7.00; specielt flO 

104 grå, hvita ooh bruna bomullsfiltar, 
vårda 65c; specielt TUv 

^ * 

11-4 grå.hvitaoch ljusbruna bomullsfiltar, C±Ckr% 
värda 85c; specielt Oi/C 

med godt tyg; speoielt 98c 
75o Hemmagjorda sängtäcken, af 2x2Ö» il AA 

yards storlek, värda $2,25; salupris 

Vi ha det största och fullständigaste»lager af häst
täcken att uppvisa som finnes i staden. Tag vårt la
ger i skärskådande innan uppköp göres annorstä
des. 

....Godtköp af Skodon.... 
Vi skola på ett sätt, som ej kan 

missförstås, bevisa, att vi i St. Paul 
stå främst i skovaruhandeln. Detta 
skola vi göra genom att orbjuda så-
dana godtköp i höst- och vinter-

skodon, hvilka måste tilltala hvar
je qvinna, Fom till bästa möjliga 

•3S "äk nytta vill använda sina sko-
life penningar. Dessa godtköp 

representera*? af för 
årstideu lämpliga och 

' nymodiga skodon, till -
fredsställande den mest 

-evkritiske köpare. 

Damors Patent Calf 
och Enamel Calf snör-

1* - skor, Matt kid tops, 
starka breda bottnar, Hub läst, militä- <£Q Q Q 
riska klackar till q)^iat/0 

Damers fina Vici Kid snörskor, handsyd da bottnar,  
Louis XV klackar, höga Spanish arch, ÖJO HQ 
kid-tå, till <P^»t7Ö 

Damers 8 tums snörskor, tjock Vici Kid, bastanta 
bottnar, welted, Saratoga stil, ändamåls- C£Q QQ 
onliga klackar, kidtå, till 

Damers Patent Calf, vamp och foxing, Cloth tops, 
liitta och mjuka sulor, opera-hälar ooh tå, ..$2.98 

Damers Extra qvalité af Surpass Kid snörskor, 
handsydda bottnar, extensiou kanter, dull Matt 
kid topp, kid eller patentlädertå, .. $2.98 

Damers Box och Velour Calf skor, mjuka som kid, 
lina af bastanta kalfskinn med glausig och vncker yta, 
varaktiga, extra bastant extensiou-sulor, <£Q QQ 
handsydd tillverkningsmetod, till 

Damers Kid snörskor, kid-tå; äro försodde mod 
tjocka sulor, handgjorda. Om Ni blifvit bolftt-on 
med andra tjockbottnade skor, försök då <I*Q Q Q 
dossa vP2j«£/0 

20 andra sorter till samma pris. * 
Jemför dessa med så kallade $3.50 och $4.00 skor, 

som annonseras af andra handlande. 
Kom ihåg att vi garantera att inbespara åt eder 50o 

till $1.00 å hvarje par. 

Damers Vici Kid snörskor. Dessa kunna ej öfver-
träffas i varaktighet utaf andra till något pris. De 
äro tillverkade å Imperial läst mod ex- <J>>| Q Q 
tension sulor, militäriska hälar, kidtå, till. .Cplac/O 

Women's Party skor, patent Calf, Oxford Ties, 
handgjorda bottnar, kidöfverläder, ope- d>Q A Q 
raklackar, till endast Cpi&kTrO 
Samma slag med höga Louis XV-klackar, till $2<98 

Party Slippors, fina Vici Kid, band- A Q 
gjorda bottnar, med tre stroppor, till v)JL*fry 

Med 2 stroppor $1.25 
Med 1 stropp 98c 

Väggur till specielt pris. 

;| 
"sJ* 

m-Å 

Ansonia omaljorado jern-väggur, 
8 dagars gong strike, storlok 10x15, 
värda äuda till $7.00. fcJalupris.. .. 

Nickol väck-klockor, garanterade, 
tillverkade af Parker Clock Coinpanj'. 
Sulupris 

$4-45 
69c 

Målarfärger, Emalj och Fernissa. 
J Vi garantera alla våra 

• «# målarfärger, fernissa och 
ema1' att var" utafbä-

h\ j-é&T sta qvalité. Om af oss 
{/^ k öpt a fa rger icke «;i ro ti 11 -

4 i' k fredsställande, så kunna 
I \V llt^3"tas mot andra cl-

iPilW-A ler återställas pengarne. 
Goldon Rule Ready Mixed House Paint; ^70 

P ö r  i n s i d e s  e l l e r  u t v ä n d i g t ;  p r  g a l l o n  f ö '  C  
Golffärger samma pris. 

Ladugårds- och takfärg, besparar sin kostnad 
m å n g a  g i n g e r  o m ,  e m e d a n  d e n  s k y d d a r  s p å -  C O A  
nou. Por gallon ööC 

Stovepipe Enamel, gör gamla rostiga rör i C_ 
lika till utseendet som nya. Por burk 1DC 

Northwostorn White Lead; AA f\r\ 
Per hundra lb vP^#yU 

Möbelfernissa; 
Pr pint burk JLtuC 

Ilygienio Calcimine, 4 lbs paket, o O 
endast £döC 

Notis till Landtbor! 
Vår postorder afdelning intar ett framstå

ende rum i vår stora snabbt växande affär. Utom 
staden boende kunder egnas samma uppmärksamhet 
som om de personligen Infunne sig. Alla bref med 
förfrågningar besvaras prompt. Orders fyllas enligt 
gifna instruktioner. 

Pianon 
och orglar 

Olf mlRendaat till
fälle att gifva upp-
iysnlngrar röranao 
priser och betnl-
nlntfsrllkor, och Ni 
slrull ännu, att ln-
xen hur bilttre an-
Inul att utbjuda. 

Upplys cm nllr NI 
Bkrlfvor hvad NI ön
skar — piano oller 
orgol. 
Carl Raugland, 

Minneapolis 
Music C"., 

ö-'0 Nicollet Ave,. 
Minneapolis, Minn. 

MINNEAPOLIS. D'JLUTH. MILWAUKSC 

G. F. Sunwali 
& Co. 

Com Exchange - Minneapolis. 

is* 
1SS1I 

Vi ha ett välsorteradt la
ger af. 

Collaretts 
af egen tillverkning, hvilka 
sfiljas till de mest modera
ta priser. Hvarför betala 
liöga priser för en vara, då 
Ni hos oss kan få den till 
lägre pris. Vi inbjuda alla 
att bese vårt lager innan 
uppköp göres. 

Stort urval af 

Pelskappor, 
Pelsar, 
Muffar, 
Kragar. 

Allt af egen tillverkning. 

Varorna säljas under 
garanti. 

VI stA e) I förening med någr* Pools, 
Förbund eller Trusts. 

Om så önskas, kan man tillskrifva 
oss på svenska. 

8änd oss prof på edert hvete! 
Drafts åtföljda af Bill of Lading be

talas efter % af banvagslastens mark
nadsvärde. - " 
Referensen MITROPOUTAN SANK ELI«R 

COM MB RO I AL AQINOIIS. 
fitnden Bills of Lading till r&rt Mlfin*-

apollskontor: Corn Exchange, rtlan«apo!la. 

E. SUNDKVIST, 
332 East Seventh Street, ST. PAUL, MINN. 

it THE ROCKAWAY ft 
— 143 & 7th street, ~-

Bästa svenska restaurant I St paul 

fiesande torde taga<*tt utkllpu at denn « Willl&llMli 
aflutmkdAdeftmJ faul. • .EgMW. 

t« S *' 
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