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Qv&fd till döda blef en dag förll-
den veoka en tre och ett hälft år gam* 
mal gosse vid namn Archie Robinson, 
na 3209 Dupont av®., genom att falla 
hufvudstupa 1 en grop. , . ' ' 

Arbetets faror. En arbetare , vid 
namn A. L. Dahl, no. 919 25 nve. S., 
råkade få Bin ena arm afbruten en dag 
förliden vecka under arbete lett sten
brott vid östsidans pump station. 

öfverkörd och dödad af ett Great 
Northern tåg blef en dag förliden vecka 
on arbetare vid namn ThomaB B. Van 
Tuyl. Olyckan skedde nära Union 
Elevator-i sydöstra Minneapolis och 
vållades, enligt juryns utslag, genom 
den förolyckades egen oförslgtighet. 

Bin höstfest håller syföreningen 
inom Zlonsförsamlingen fredagen den 
30 dennes kl. 8 pä qvftilen i Relief hal
len på hörnet af Lake st. oob Stsvt • 
%ve. Programrciet blir kort och godi, 
förfalskningarna välsmakande och alla 
Äro på det hjertligaste inbjudna att 
n&rvara. Biljetterna kosta endast 25 
oents ooh Bro att tillgå antingen hos 
någon af föreningens medlemmar eller 
ock vid dörren på qv&llen. Kom ihåg 
den 30 på qvällen. 

I* öfverkörda. Miss Shafer, en lär 
rarinna i de publika skolorna, skada
des ganska lila l fredags qväll vid 2 st. 
och Nicollet ave. genom att bli öfver
körd af ett par hästar. Kusken Burt 
Sawyer var öfverlastad och arrestera
des. Samma, qvftll^blef Gust Norgren, 
boende på 18 ave. ooh Lincoln st. N. 
E., öfverkörd då han gick öfver Maine 
at. vid Central ave. och slagen sanslös 
Han affördes till sitt hem ooh fir redan 
på bättringsvägen. 

Gammal uppbyggelsebok. Aug. 
Friz9en, no. 4029 Oolfax ave. N., emot 
tog nyligen ett paket från Sverige in
nehållande en huspostilla som trycktes 
i Tyskland år 1643. Bokens författare 
var Martlno Mollero, pastor för en 
evangelisk församling i Gotlitz. Den 
öfversattes till svenskan af ErikSohrö-
der. Boken innehåller en predikan 
för hvarje söndag och helgedag under 
året Bokstäfver äro de gamla tyska, 
som på den tiden allmänt brukades. 
Frizen har ärft boken från sin mormor. 

Gripna. Det tjufband som en tid 
"bedrifvit sitt nesliga yrke här i etaden 
har nu upptäckts och medlemmarne 
sitta inom lås och bom. Äfven har den 

. större delen af de stulna varorna åter
funnits. Brottslingarnes namn äro 
Riohard Brown, DanConners ooh Wm. 
Smith, alla negrer. De tvenne sist-
nämde arresterades i West Superior, 
Wis. De söm blifvit bestulna på det 
störstå" bélöpp voA> klädeshandlaren 
Strehlom, från hvilken kläder till ett 
värde af $600 försvunno och pantlåna
ren Cohen som förlorade 8200. 

Intet Vatten. Under sju timmars 
tid rådde tisdagen förliden veoka en 
fullkomlig vattenbrist i hela staden 
med undantag af östsidan. Detta kom 
sig deraf, att den stora vattenlednin
gen från pumpstation brast vid femti
den på e. m. vid 2 st. och 7 ave. N. 
Att en dådan olycka kan förorsaka sto
ra obehagligheter, visade sig tydligt. 
Ingen ordentlig qv&llsvard kunde tillä* 
gas, och de öom hemkommo smutsiga 
från sitt arbéte fingo intet vatten att 
tvätta 9ig i. Elevatorerna, som drlf-
vas af vatten i de flesta kont&rsbygg-
naderna, stod o stilla, så äfven maski
neriet för tillverkning af elektriskt 
ljus. Vexellokomotlven måste upphö
ra med sitt arbete, och'i hus, Bom upp
värmas af ånga, var kölden ganska 
obehaglig. Om en eldsvåda inträffat 
vid denna tid, hade troligtvis en för
färlig förödelse åstadkommits. Först 
vid midnattstiden lyckades man f£ bri
sten afhjelpt 

B  e  t h  l e h  e  m s f ö  r s a m l i n g e n s  
Btadsmiasionär meddelar med afseen-
de pä det stundande valet: Hvar och en 
bör göra sin pligt hetta gäller oss både 
på det borgerliga så väl som det andeliga 
området Vi äro skyldiga att efter bästa 
förstånd fylla vår plats i verlden. I detta 
land har den eu^kildte större rättigheter 
än i något annat land, men så har han 
följaktligen motBVarande skyldigheter. 
Den fattige har samma rätt vid valurnan 
som den rikaste, alla hafva de hvar sin 
röst, men ingen kan aftågga mer än en 
röst. För att kunna kasta sin röst rätt, 
är det af nöden att vi taga reda på hvad 
som är fråga om. En svensk bör ej tveka 
huru att rösta, sedan han blott fått klart 
för sig de olika partiernas ståndpunkt. 
Han har namu för att vara ärlig, Icke blott 
då han skall göra ett dagsverke, utan äf
ven dä hau skall betala derför. Årligt 
arbete, ärlig betalning, ärlig och verkligt 
gemensam regering, en ärlig högsta dom
stol. Detta förelinnes å ena sidan, mot
satsen å andra. Bör någon svensk tveka 
huru att kasta sin röst? Vi påminna, 
ifall det skulle behöfvas, sårskildt om den 
republikanska national valsedeln, om den 
republikanska statsvalsedeln frän början 
till slut samt om vår hedervärde ålderman-
n&kandtdat från tredje warctet, J. W.l>re-
ger. 

Emanuelsförsamlingens i östra 
Minneapolis qvinnoförening öppnar en 
större höstauktion i Harpers Bazar å 
Central ave. ooh 3 st. nästa onsdag den 
28 dennes. Mat serveras redan kl. 6 e. 
m. åt sådana som så önska, mot en rin
ga afgift af 15 cts. Guvernör Clough 
ooh borgmästare Pratt hålla korta tal 
den första qvällen. Auktionen kom
ineratt fortsättas t. o. m. lördagsqval
len. Hvarje qväll utförés korta men 
innehållsrika program. Förfrisknin-
gar tillhandahållas under hela aftonen. 
Värt folk ombedes vänligen att hedra 
fOfeningen med sin närvaro. 

Q. A. Netton. 

Republikanska Kandidater 
i Hennepin County. 

John E. Holmberg, 

Vår välkände landsman, John E. 
Holmberg, som af republikanerna för 
två år sedan uppsattes som kandidat 
för sheriffsysslan, har under sin första 
termin skött sin befattning på ett syn
nerligen tillfredsställande sätt, och bar 
han derför bllfvit nominerad till sin 
egen efterträdare. Holmberg är så yäl 

JOHN E. HOLMBERG. 

bekant för tidningens läsare, att haa 
knappast torde behöfva ytterligare om
nämnanden. För sammanhangets skull 
kan dock nämnas, att Holmberg, som 
är född i Småland, Sverige, anlände 
hit till staden 1873, och har således va
rit bosatt här i 23 år. Genom sparsam 
het och energi har han arbetat sig upp 
från simpel arbetare först till förman 
hos byggmästaren James McMullen ooh 
sedan till egen kon traktör ooh bygg
mästare. Ar 1892 valdes hr Holmberg 
till medlem af legislaturen för 32:dra 
distriktet och 1894 till sheriff i Henne' 
pin oounty. Under sin första termin 
har han glfvit countiet en god admlni 
stration samt lagt i dagen en sällsynt 
exekutiv duglighet och organisations
förmåga. Med god urskiljnlngsförmå 
ga har han försäkrat sig om en stab af 
väl qvalifioerade "deputies", bland 
hvilka flera af våra landsmän intaga 
förnämsta platserna. Hennepin oounty 
har aldrig haft i sin tjenst en bättre 
och mera kompetent embetsman än 
Holmberg och skandinaverna här 1 sta
den kunna vara stolta öfver att hafva 
en så dnglig embetsman i ett så vigtigt 
embete i det mest befolkade oounty af 
vår stat Många tycka nog, att sheriff-
sysslan är alltför god för en svensk och 
söka derför på alla sätt motarbata ho
nom; men detta bör drifva landsmän
nen att så mycket enhälligare under
stödja honom, i hvilket fall hans val är 
betryggadt. Det vore en stor orättvisa 
och på samma gång en förolämpning 
mot svenskarne, att icke en så pligt-
trogen tjensteman som Holmberg skul
le blifva återvald, och vi äro derför 
af den öfvertygelsen, att landsmännen 
alla som en man skola rö»ta för honom. 
Han har visat sig värdig att blifva 
omvald, ooh folket, som inser detta, 
skall nog ställa om att han blir det. 

James A. Peterson. 

James A. Peterson, republikansk 
kandidat för county advokat, är /ödd 
af norska föräldrar i Dodge county den 
18 jan. 1859. Han erhöll en vårdad 
uppfostran samt graduerade från Wis
consins universitet år 1884 och erhöll 
sitt juridiska diplom 1387. Samma Är 
anlände han till Minneapolis och intog 
med ens en framstående plats inom sta
dens advokatskår. Att den unge sak
föraren egdt> ovanliga anlag och besatt 
stor förmåga insågo alla, och det dröj
de ej länge Innan han var allmänt an
sedd som den mest lofvande och för 
hoppningsfulle af de yngre advokater-
na. Sin förmåga såsom brottmålsad
vokat fick han särskildt tillfälle att 
uppöfva, då han för fyra år sedan ut
sågs till assisterande oountyadvokat 

mycket arbetsamma, men föga lönande 
befattningen att bära böcker fram och 
tillbaka i hvalfvet hos county auditor 
McDonald. Sedan dess har han qvar-
stannat 1 andltorns office och arbetat 
sig upp genom alla graderna, till dess 
han nu är "ohlef deputy. Följaktli
gen är han fullt förtrogen med en au
ditors åligganden, ochr ingen är derför 
lämpligare än han ajtt bekläda denna 
post, liksom äfven den duglighet, bvar-
med han såsom 4'chief 3clerk" skött affä
rerna å auditorns kontdr, berättigar 
honom till odeladt dSfleFstöd frän de 
röstegandes sida. .. 

David F. Simpson. 

David F. Simpson, republikansk kan
didat för distriktsdomare, är född i 
staten Wisconsin år i860. Han9 föräl
drar voro af skotsk härkomst. I de 
vanliga distriktsskolorna erhöll han så 
god uppfostran, som stod artt erhålla i 
de vestra staterna före kriget Seder
mera kom han in på statsuniversitet i 
Wisconsin, hvarifrån han graduerade 
med utmärkta betyg. Sin juridiska 
utbildning erhöll han vid Columbia 
Academy och Wisconsins universitet, 
och straxt efter han blifvit fullfjädrad 
advokat, ankom han hit till Minneapo
lis, der han sedan dess haft sitt hem. 

Akta eder f8r katarr-salvor* eoas 
flnneltfttla qviefestltTer, 

•ftorsom qvloksilfTor säkert vill fördllrfva iimak-
•innet och fulUtbadJgt Odalägga hela system&t. när 
det i&r intränga ganom slemhinnorna. Sådann» 
aakor bord» åldras brukas, UDdaniagandes efter 
»kiklig 1 tikarea förordnande, ty den skada do Åstad-

tgån 
-som demöjligtvisliunna hafra. HALL'S CATAHBH 
Cctkb, preparerat af F. J. Cheney A Co .Toledo. 
O., innehftller intet qrlokiilfrer, ooh beftaflnad 
tom iav&rtes medicin verkar det direkt pä blodet 
ooh slemhinnorna. Nitroi bUper HALL'S Catahbm 
CDHB, eå lörnttkra eder om den Itkta. Den brukas 
som Invärtes medicin, och tillT&rkas i Toledo, O* 

'•f P. J. Cheney A Co. Intyg fritt. 
t2t/~ Fås hos apotekame. Fria 70 g. flaskan. 
Ball's Familj Pllls Oro de bästa. 
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DAVID F. SIMPSON. 

F0r tio år sedan ingiok han äktenskap 
med miss Josephine Saries, med hvii-
kan'han haft tvenne söner, af hvilka 
den äldste nu besöker de offentliga sko
lorna. Fastän jämförelsevis rätt ung 
har Simpson blifvit hedrad med dera 
förtroendeuppdrag. Så blef han för 
sex år sedan förste assisterande stads
advokat under domare Russeli. Då 
denne sedan frånträdde sin befattning 
som stadsadvokat, blef Simpson vald 
till hans efterträdare. D^nnå ansvars
fulla befattning skötte han på ett så 
förtjenstfullt sätt, att det allmänt blif
vit erkänt, att den juridiska delen af 
stadens styrelse aldrig varit bättre 
handhafd än då Simpson förestod dea 
Stadens medborgare ha säkert ännu i 
friskt minne den strid, som Simpson 
såsom stadsadvokat förde mot gasbola
gen, och hvaraf följden blef en ganska 
betydlig reduktion af priset å gas för 
belysning. Häraf hade såväl staden 
som dess invånare gagn. Simpson har 
alltid varit en trogen repulikan. Han 
är en af våra skickligaste jurister ooh 
förenar dermed egenskapen,af en omut
lig rättvisa, hvilket gör honom särde
les lämplig som distrlktsdomare, hvar-
till han helt säkert äfven kommer att 
inväljas nästa tisdag. 

JAMES A. PETERSON. 

under Frank M. Nye, ordinarie inne-
hafvare af embetet. Under de år han 
beklädt denna syssla har han deltagit 
i eller sjelf ledt en mängd vigtiga rät
tegångar, ooh genom hans försorg haf
va mänga af våra värsta brottslingar 
blifvit befordrade till laga straff. Ingen 
är derför närmare än han till att inta
ga platsen såsom ordinarie countyad 
vokat, och det är endast att anse såsom 
en rättvis befordran, om han upphöjes 
till förste man idet kontor, i hvilket 
han så länge ooh med sällspord duglig
het har arbetat. Peterson är en verk
sam kyrkomedlem och har genom sitt 
vänsälla umgängessätt förskaffat sig 
en stor vänkrets såväl bland amerika
nerna som svensk-amerikanerna. Att 
han gjort sig förtjent af allas under 
stöd, framgår af det ofvan anförda, och 
att detta äfven skall komma honom till 
del Icke minst från landsmännens sida, 
torde vi med visshet kunna förutsäga. 

John H. Steele. ^ 

John H. Steele, republikansk kand! 
dat för domare i distriktsrätten ooh för 
närvarande "judge of probate", är42 år 
gammal ooh växte upp på en farm 1 
Illinois, der han genomgick folkskolan 
och senare erhöll akademisk uppfo
stran. Han studerade derpå lag öoh 
aflade sakförareexamen i Illinois 1883. 

Robert Ij&ratt. 

Robert PratV, hvilken för två år se
dan blef vald till borgmästare i Min
neapolis med 4,500 rösters majoritet, 
har af republikanerna i år blifvit åter-
nominerad för detta embete, hvilket 
han under sin första termin beklädt 
med synnsrlig heder. Borgmästare 
Pratt föddes i Rutland, Vt», år 1845. 
Han erhöll sin uppfostran i distrikts-
skolorna och i Brandon Seminary. Vid 
revolutionskrigets utbrott erbjöd den 
då blott sextonårlge ynglingen fäder
neslandet sin tjenst och stod troget 
qvar på sin post till krigets Blut-, först 
som simpel soldat, sedan som korporal, 
derefter som sergeant och slutligen 
som löjtnant Han deltog derunder 

förvaltning förlorat en cent. Han 
kommer nämligen sjelf att srsätta den 
förlust, som utan hans förvållande sta
den gjorde 1893, då flare banker, der 
stadsmedel deponerats, ramlade. Det 
är derför icke mer ftn rätt, att han 
åter inväljes. Att så äfven blir fallet, 
derom lider intet tvlfvel, ty Haugan 
anses som en af de starkaste männen 
på den republikanska valsedeln. 

Albert W. Hastings. 

Albert W. Hastinga, hvilken af repu
blikanerna blifvit åternominerad för 
countykaesörsbafattningen, har gjort 
sig känd såsom en af våra duglifaete 
och pålitligaste affärsmän. Redan ti
digt lade han i dagen ovanlig inslgt i 
bokförarekonsten, punktlighet, affärs
duglighet och omutlig rättvisa, egen
skaper, som för två år sedan äfven för
skaffade honom nominationen för ooun-
tykas6öi* här i Hennepin oounty. Den
na befattning har han under sin första 
termin skött till så allmän belåtenhet, 
att hans nomination för andra termin 
nästan var en sjelfskrifven sak. Att 
han åtnjuter medborgarnes förtroende 
i hög grad, syntes vid sista valet, då 
han erhöll större röstöf ver vigt än de 
flesta kandidaterna, och att han denna 
gång går ur valstriden med en ännu 
mera lysande seger, derom kan man 
på förhand vara förvissad. 
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C. N, Dickey. 

Bland kandidaterna å den republi
kanska oounty valsedeln ftr C. N. Dickey, 
vår nuvarande clerk of court, ej den 
minst populäre. Han har innehaft 
detta embete i en termin till allmän 
tillfredsställelse, såeom synes deraf, att 
han vid det republikanska county kon-
vantet blef enhälligt åternominerad 
för en andra termin. Före han blef 
vald till nämda embetes innehafvare 
tjenstgjorde han i flera år såsom deputy 
i clerk of courts kontor, och är följakt
ligen fullkomligt hemmastadd med 
arbetet inom detta departement. Det-
eamma har äfven af honom handhafts 
på ett för samhället gagnande sätt, och 
detta skola de röstegande helt visst 
bära i minne, då de nästa tisdag Infin
na sig vid valurorna för att kasta sina 
röster för honomför olerk of oourts. 

i 

STEELE. 

1884 flyttade han till Minneapolis 
ooh praktiserade sitt yrke tills 1892, då 
han af det republikanska partiet blef 
vald till "judge of probate". Han åter-
nominerades och valdes 1894 ooh er
höll då flere röster än någon annan 
man på valsedeln med undantag af 
Frank M. Nye. Domare Steeles hand-
hafvande af probate-domstolen har va
rit sådant att det tillvunnit honom ad
vokaternas aktning och allmänhetens 
förtroende. Såeom försvarare af enkora 
och faderlösas intressen har domare 
Steele alltid visat sig vara en varm vän 
af de "små" 1 samhället och väljes han 
denna gång till domare i större skala, 
kan allmänheten vara förvissad om att 
han äfven då skall veta att tillvarata
ga de ringa och förtrycktas sak gent 
emot de rikes ooh mäktiges. Bland 
svenskarne här i staden räknar John 
Steele några af sina varmaste vänner, 
och de skola nog se till,att han pä val
dagen ej saknar understöd bland vår a 
landmän. 

C. J. Minor. 

Bland alla de män, som i år Aro kan
didater för embete, torde ingen vara 
populärare An C. J. Minor, republi
kansk kandidat för county auditor. 
Hans fader, soldat i upprurskriget, dog 
medan sonen ännu var helt ung, och 
gossen fick sålunda tidigt smaka på lif-
vets motgångar. Genom att blanka 
skor och dylikt utanför det gamla 
Sherman House i Chicago skaffade han 
sig medel att genomgå ett handelsin
stitut Sedermera kom han till Min
neapolis och hans första kontorsplats 
här var hos Merrfll & Albee i abati-akt-

f fcffärecv« År 1885 utoAmdes han tiU den 
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bland annat i alla de stora bataljer, 
hvilka Potomacrarméo utkämpade. År 
1865 utmönstrades den nittonårige 
ynglingen med kaptens rang. Följande 
år anlände han till Minneapolis och 
började h&r sin bana 6om simpel arbe
tare. 'Ett par år senare hade han ge
nom sparsamhet samlat en stor nog 
summa för att kunna öppna kol- ooh 
vedaffär, åt hvilken sysselsättning han 
sedan med affärsduglighet egnat sig. 
År 1884 valdes han med betydlig ma
joritet till alderman i det starkt demo
kratiska tredje wardet, hvilket visar 
hans popularitet, då han alltid varit en 
trofast republikan. Fyra*år senare In
valdes han till skolråds le da mot, h var
till han sedan återvaldes 1892. Som 
borgmästare har Pratt nedlagt stora 
förtjenster i bafordrandet af samhällets 
intressen. Så har det aldrig funnits en 
tid i vår stads historia, då lag och ord
ning varit bättre vidmakthållna än nu, 
och aldrig förut ha polismyndigheterna 
utöfvat en helsosåmmare kontroll å det 
onda, hvaremot ett större samhälle 
ständigt har att kämpa. I följd häraf 
ha äfven flere lastens nästen måst stän
ga sina dörrar. Mycket har gjorts i 
denna riktning, dock utan att vederbö
rande sökt stöta i basuu deröfver. Att 
de röstegande äfven nästa tisdag kom
ma att med stor majoritet ånyo inväljä 
Robert Prätt till borgmästare, derom 
kan man vara fullt förvissad. 

KOBERT PRATT. 

Frank C. Metcalf. 

TJnder viderleksombytet på hösttiden 
ådrager man sig ofta hosta och förkyl
ning, Tag In af Dr. August Könlg's 
Hamburger Bröst-thé och frigör er från 
obehaget Innan det hinner svårare ut
veckla sig. 

önskas ordentliga mftn eller 
iruntimmer att resa för en tillförlitlig 
och välkänd firma i Minnesota. Lön 8780 
och expenser. Stadig sysselsättning. Re
ferenser. Inneslut frankeradt kuvert 
The National, Star Insurance JBld'g, Chi
cago. 

HUSPRISER. 
ST. PAIJI* och MINNEAPOLIS 

Den 28 okt 
HVETE: 

ySa lHiiP.M,*it<y .MK 
" 1 NoBTHXiar @.65% 
" s •* o'.68% 

BÅQx NaS .32^ 
MAJ& Na .80KO.81 
KOM Ni Na 8 25@ .26 

NO. 4 «1K($.S8X 
HAFRE: No S 14(cö.17H' 
POTATIS: Pr. Unshel... .18@ ,~22 
BÖNOR: 

HvitaNavy, pr. bushet/ l.do '@1.10 
Medium, " ..2-80 o .90 
Bruna, ** o.60® .76 

FRÖ: Lin, pr. bus 65@ .70 
Hö: Upland, Na l pr,ton. .4.oo@ 6.50 

7.00(<$ 7.60 
5. G0(ji 5.50 

@ 6.&0 
8.50® 9.00 
4.00@ 4.20 
2.70@ 8.85 
1.75® 2.00 

.15Q. 18K 

.12® .16 
.7® .9K 
.9® 
.4® 

l,The Wonder" 5r en ny uppfunnen 
och särdeles förmånligt väl konstruerad 
vedkamin, som nyligen utkommit i han
deln. Den kommer säkerligen att un
dantränga kolkaminerna inom många 
familjer. L&s närmare härom uti Wall-
bloms annons å sista sidan. 

A. C. HaugfÄn. 

Hon. A. C. Haugan, hvilken af re
publikanerna ånyo blifvitiuppsatt som 
kandidat för stadskassöfsembetet, ett 
embete som han med synnerlig heder 
beklädt i fyra år, föddes år 1844 i när
heten af Trondjem, I)» or ge, och kom vid 
17 års ålder till Amerika. Han bosatte 
sig först i Gooihue county, men flytta
de efter, ett år till Minneapolis, der 
han sedan varit bosatt. Likt andra 
nykomlingar både förr och senare var 
han till en början kroppsarbetare. Sa-
nare erhöll han plats sota "clerk" 1 
en ••grocery^'butlk. Nästa steg rar 
att köpa en egen dylik affär på Wash
ington avenue S. Denna förestod han 
från 1870 till 1883, då han i förening 
med några andra driftiga män grunda
de Soandia Bank, hvars kassör han 
blef och hvars snabba utveckling till 
stor del berodde på haus.duglighet och 
popularitet. FJr icke fullt sex år sedan 
utträdde han ur Scandia Bank och or
ganiserade i förening med flere fram
stående skandinaverWashlngton Bank, 
som under denna korta tid har svingat 
sig upp till ert af de ledande i Minne
apolis. Republikan af öfvertygelse, har 
Haugan i politiken tagit särdeles iiflig 
del. Han valdes 1878 medlem af 
stadsrådet ooh återv^.ldeg flera gånger, 
till dess han 1887 afsade sig förtroendet. 
Han var under dejjsi^a åren af sin 
åldermanstid ordfö&kud& i stadsrådets 
finanskomité och tqprfle Jiafva varit en 
af de dugligaste i^iin^som någonsin 
haft säte vid stadens V.ydsbord. Vid 
valet för fyra år sedåii Vfeides han med 
betydlig röstöfvervig.t t-Ul stadskassör, 
och i trots af den finansiella panik, som 
rådde under företa delen af hans em-
betstermin, lrär icke stadefc noder haiis 

Frank E. Metoalf, den republikanske 
kandidaten för register of deeds, är en 
ung men,som är väl qvaliflcerad genom 
sin föregående affärserfarenhet till att 
fylla den plats, han söker, med heder 
både för honom Bjelf ooh valmännen. 

m 

'FRANK C. M STO ALV. 
Han föddes i Dundas den 29 juni 1865 
och ankom följande år 1 sällskap ifled 
sina föräldrar till Minneapolis, der han 
uppväxt Hans fader, som var "lokomo
tivförare på Chicago, Milwaukee and 
St Pauljernvägen 1 tio år, afled 1882, 
efter en längre sjukdom.Under faderns 
långa sjukdom försörjde modern famil
jen genom att hålla boardinghus, ooh 
sände på samma gång Frank till sko
lan. Han genomgick högskolan och 
graduerade derpå från Curtiss Business 
College, hvarefter han 1881 erhöll an
ställning vid Chicago, Milwaukee and 
St Paul jernvägen såsom baggageman 
och slutligen arbetade sig upp till för
ste bokhållare vid fraktkontoret År 
1889 lemnade han denna plats ooh bör
jade egne sig åt fastighetsmäklareaffAr 
1 hvilken han hade god framgång. Han 
har länge tagit en. verksam del i politi
ken, men aldrig sjelf varit kandidat 
för något embete, förrän han i år på 
sina vänners inrådan sökte kandidatu
ren för register of deeds befattningen, 
hvartill han äfven af republikanerna 
nominerades. Som Metcalf är synner
ligen populär och allmänt anses vara 
rätta mannen för register of deeds, 
skola de röstegande helt säkert tillse, 
att han blir vald och det med stor 
röstmajoritet. 

Dr. Carl J. Rlngnell svensk läkare 
och kirurg, kontor i Simonson's Block, hör
net af Washington ochCedar Avea. Tim
mar: 9—111 m.; 2—4 och 7—3 e. m. 

Dr. F. E. Moody, svensk tandläka
re, 525 Nicollet ave., rum 28—29 (Syndi
cate Block). Kontorstimmar: 9 till 12 f.m. 
och 1:30 till 5 e. m. Bästa arbete och 
lägsta priser utlofvaa. 

Q. A Petri, svensk advokat kontor: 
B85 Temple Court, hörnet af Washington 
och Hennepin Ave., Minneapolis, Minn. 

Till musikvänner! Insänd edra 
beställningar på alla sorters musikinstru
ment, strängar, böcker o. s. v. till 6. R. 
Holm, 1220 Wash. Ave. S., Minneapolis. 
Agenter önskas. 

Sänd till BROBERG* biljstt-
agentur, 104 Washington ave. S., 
Minneapolis, Minn., efter exkur
sionsprogram Ull Skandinavlen. 
Money Orders och vexlar utställas 
på de största och förnämsta ban
ker i gamla laiulet. Norska och 
danska pengar finnas alltid pä 
hand. 

Höst- och julexkursionerna till 
gamla landet hafva nu blifvit ordnade. 
Skrlf till eller besök Washington Bank 
Passenger Department* 200 Washington 
Ave., S., Minneapolis, Minn., och begär 
exkursionsprogrammet, som erhållés gra-
ti« orh frnieh&iier alla upplysningar an
gående resan. 

B BOBERGS 
iUETTKONTOR 

lOé Wash. ave. 
A, Minneapolis, 
Minn., represen

terar de största och förnämsta ång
båt slint erna, som gå öfver Atlan
ten. Besök dem innan ni köper 
bi'jetU 

Cunard Iilniens ftngare "ITm-
bria", som afgick från New York den 17 
okt, anlfnde i Queenstown i fredags kl. 
11 e. m. Passagerare till Sverige väntas 
framkomma dit S dagar efter slstnämda 
tid. Ångaren "£trurla" som afgick 
frän Liverpool .den 17 okt., anlände till 
New York i lördags kl. 6 a m. 

De enda direkta exkursioner 
till Sverige, Norge och Danmark 
äro föranstaltade af Generalagen
terna A, E. JOHNSON <£ CO., 195 
E. 3rd street, St. Paul, Minn., som 
också sända fullständigt exkur
sionsprogram med aila linier pä 
begäran. 

En ansedd medborgare i St Paul skrTf-
ver till Harmony Society i Economy, Pa.: 

Jag -har användt tvU flaskor af eder ut
märkta Economy Boneset Cordial Inom 
min familj och funnit den ovanligt välgö
rande som läkemedel mot föukylnlug, reu
matism och som återställare af hela syste
met. Enligt min erfarenhet så öfver-
t ra (Tar detta medel alla andra, och jag 
kominer aldrig att vara den förutan. 

St. Paul den 5 Sept. 1896. 
Högaktningsfullt 

GKO. S. HUNTOJJV 
80b Marti*»*. 

Till salu bos alla spotekam 

8. H. Bokman, svensk advokat, 680 
Pailadio Bld'g., Duluth, Minn. 

RUST LAGERQUIST, 
U Manufacturer of Passenger, Freight 
ftiKi iland Elevators. 

108 2nd Street North. 

DR . K. BENDEKE, 
Skandinavisk ögon och öron läkat» 

408 Nicollet Ave. 

TOR SALTS O* 

CROP 
PAY
MENT 
PLAN. LAND 

After the first payment of one-tenth, our only re
quirements ar® that the land be cultivated and each 
year one-half of the crop be delivered to us until, 
by thlan-.eans.the landlsallpaid for. Iflter®»»,» 
perct. The buyer Incurs no risk. 

NORTHWESTERN LAND COMPANIES. 
FIONKKRWWSS BiniJDIKa, _T 

(Successors to 8T. PAUI*^ •RAVES AND VINTON Ml»». 
COMPANY .1 

T i mote], 
Bran, •• 
Shorts, M .« 
Feed, " .. 

MJÖL: Patent, pr. bbl... 
Straight, " .... 
Råg-, « .... 

8MÖR: Creamery, pr. lb. 
Dairy, '* 
Bnmre sort. '* • 

OSl: Bästasorfc, •* i 
Siunre sort, *' 

ÄGU: Per dussin. 
KREATUR: 

Oxar.slagtfetapr. lOOib. 
" medelmåttiga, " . 
"sämre sort *• 

Kor, bilBta sort, 11 , 
"sämresort, " « 

6vln, pr. 100 lb........ 
Ffir, pr. 100lb.......a 

ULL: Tvättad, pr. lb 
Otvättad, ** 

FJÄDERFÄ: 
Kalkoner, (slagtade,) pr.Ib 
Höns, (slagtade,) pr. Ib. 

DULUTH. 
HVETE: 

NO. IHABD 9 
M 1 KOBTHKBX 
ii M 

CHICAGO. 
HVETE: 

Na 2 V&rhvete........f , 
Na 2 red 

KORN: 
Na 8 
No. 4 

LINFRÖ: 
HAFRE: 
MAJS: 

.10 
.6 

.16 

S.25@ ».60 
2.25@ 3.00 
1.70@ 2.00 
2.50@ 2.80 
1.75(£ 2.85 
2.G0@ 3.20 
2.'25@ 3-25 

.IS® .14 
.6@ .9 

.08® 
.7(9 

.10 
.9 

•69K 

• 72* 

;24@ 
22@ 

.28 

.27 
.70)* 

.17@ .21 
.9 .99% 

CIQ a Week Easy. 
• ni ill NO trouble to make $19 a 'week easj. Write ta 
w B xm quick, you will ht rarprised »t how eaty It can b» 
done. S*nd u* vour addrtstany way. Il will be for yoor 1ut*re»å 

Efterfragas. 
Ynglingen Carl Auotist Johnson, född 1 

Tengene församling, Skaraborgs län, Sve
rige. 1871. Sista gången nfigot hördeä 
fråa honom var 4 år tillbaka, då ban ar
betade på en farm 1 Irving, Kiugsbury co., 
Sbuth Dakota. Skulle någon känna hans 
nuvarande adress eller nägot om hans 
person, var då god tillskrif hans broder 
derom. 

TEODOR JÖHWSOW,' ~ 
Box 37, Rat Portage, Ontario^ Ca. 

Hårda tider. 
Alla klaga öfver "hårda tider", 

och tidningsutgifvare, hvilka stå fa
sta vid sina grundsatser, förfäktande 
folkets och samhällets bästa, få icke 
minst kännas vid de tryckta tiderna. 
Ingen må derför misstycka om vi 
härmed uppmana de resterande att 
nu insända prenumerationsafgiften. 
En hvar kan å adresslappen utröna 
för huru lång tid han är skyldig. 
No. 1042 (ofta förkortadt till 42) be
tecknar,att afgiften är betald för he
la innevarande år; 990 eller 52 min
dre än 1042 angifver skuld från bör
jan af 1896 o. s. v. Detta vill med 
andra ord säga, att då afgiften er-
lågges för ett år, så ökas numret 
med 52, räknadt efter årets vecko
antal. Den som alltså på adress-
remsan finner ett lägre nummer än 
1042 bör undersöka saken och insän
da det resterande beloppet. 

Nedanstående blankett kan använ
das vid prenumerationsafgiftens in- > 

sändande. 
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