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Här och der. 

• Frågan om hvem som skall blifva 
Minnesotas näste guvernör börjar re
dan diskuteras rätt lifligt på åtskilliga 
håll; och såsom vanligt så är det ingen 
bri6t på sådana, som äro villige att åta
ga sig det ansvarsfulla värfvet att skö
ta vår stats angelägenbeter för ett par 
Ar eller ännu längre, om det vill sig 
rtttt bra. Ej heller saknas de, som ger-
na vilja ha ett ord med i laget, när det 
g&Uer att bestämma hvem som skall 
blifva den lycklige d. v. s. uppsättas 
såsom kandidat. Svensk-amerikaner
nas deltagande i politiken har hittills 
•arit af stor betydelse, då det gält att 
inrösta de uppsatte kandidaterna, men 
af föga betydelse, då det gält att be
stämma hvilka söm skulle uppsättas 
•om kandidater. Deraf har kommit, 
att de många gånger för att icke svika 
Bltt parti och d?ss grundsatser ha nöd
gats rösta på personer som de'helst 
skulle vilja ha sändt till helt andra 
platser ftn till statskapitollet. Detta 
Är ett ondt, väl icke obotligt, men som 
kan botas endast på så sätt att svensk
amerikanerna taga mod till sig och 
sjunfäldt göra sitt inflytande gällande 
Såväl dä det är fråga om att utvälja, 
kandidaterna, som då det gäller att in
rösta dem. Men så länge de blott kif-
vasoch träta sinsemellan och stå på tå 
och locka och buga sig och säga ja och 
amen till eller på sin höjd förargas öf
ver hvad andra, som äro Blugare och 
djerfvare i politiken än de, behaga gö-

. ra och besluta, utan att sjelfva gripa 
in och taga hand om saken, 6å länge 
kamnia de att sakna betydelse i politi
ken och gå miste om hvad dem med 
rfttta tillhör. D3fc är dock glädjande 
att märka, att svensk-amerikanerna på 
senare tiden ryckt upp sig en smula i 
detta afseende och börja taga en mera 
liflig och direkt del i det som rör sta
tens och landets välfärd. Må det goda 
Verket fortfara. Det är icke för tidigt 
p&börjadt och kad icke drifvas för fort. 
Genom ett enigt och fast uppträdande 
skulle det alls icke vara omöjligt för 
svensk-amerikanerna att få ett ord 
XQed i laget, då det gäller att afgöra 
hvem som skall blifva vår näste guver
nör. Och det borde väl icke vara syn
nerligt svårt för dem att framställa en 
kandidat lika god som någon annan — 
ifohn Lind till exempel Och då nu 
svensk-amerikanerna sä länge och tro
get röstat på "infödingar", irländska-
oeh-norak-amerikaner, så borde de ju 
kunna vänta, att dessa skulle göra dem 
samma tjenst igen. Isynnerhet borde 
ti ju kunna påräkna dylikt understöd 
från våra "norska bröder'; det vore ju 
alls icke för mycket begärdt. 

# # 
• 

Den andre dennes sammanträdde 
Förenta Staternas kongress. Det är 
lÄnge sedan landets lagstiftande för
samling sammanträdde under så mörka 
och ogynsamma förhållanden och det 
&r äfven länge sedan en president nöd
gades sända ett så miserabelt budskap 
till kongressen, som det h vilket presi
dent Cleveland nu framlade för de för
samlade lagstiftarne.' Låtom oss hop
pas, att det måtte dröja ännu längre 
Innan något dylikt behöfver upprepas, 

. Det bör gerna medgifvas, att både pre
sidenten och andra med honom af hans 
•get parti hafva menat väl och gjort 
j|et bästa de förstått för landets väl-

f rd, men att de ömkligen misslyckats 
sina sträfvanden i den riktningen, 

iet är uppenbart för hvar och en. De 
sbka dock skjuta skulden ifrån sig så 
god t de kunna och påstå envist att de
ras åtgärder i tullfrågan voro goda och 

Hyttiga och att det onda, som nu be-
•svarar landet, är en frukt af republi
kansk lagstiftning och har sin rot i lan
dets finansväsen och penningesystem, 
som borde omsorganiseras och förbätt
ras, ett arbeta, som demokraterna måst 

^lernna ogjordt på grund.af skiljaktig-
lieter inom deras eget parti med hän
syn till den frågan. Det är knappast 

.att hoppas att den närvarande kongres
sen skall kunna råda någon vidare bot 
på det onda, I representanthuset ha 
fepublikanerne fria händer, men icke 

vfå i senaten. Presidenten är demokrat 
0oh understödes icke ens af sitt eget 
parti. Under sådana förhållanden är 
4et icke att vänta att någon enighet 
Och samverkan i vigtigare frågor skall 
kunna åstadkommas. Först sedan re-
publikanerne fatt majoritet äfven i se
naten och en republikansk president 
invalts kun man vänta någon egentlig 
förbättring. 

* * 

ALLMÄNNA NYHETER. 
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Hvllket väldigt land Förénta Stater
na är i kommersielt hänseende kan 

, man göra sig en föreställning om ge-
|iom att jemföra vår godstrafik ined 
andra länders. Förlidet år fraktades å 

-=Verldshafvea af alla nationers flottor 
140,000,000 tons varor och å hela verl-
flens jernvägar 1,400,000,000 tons (räk-

-T'badt efter ett medelafstånd af 100 mil), 
"Hela verldens jernväjjslängd är 400,000 
- mil, deraf 180,000 i Förenta Statarna. 

Fa dessa jernvägar (F. S:s) fraktades 
förlidet &r 800,000,000 tons varor eller 
£0,000,000 tons mer än som fraktades 

' till både lands och sjös i hela den Ofri 
-* ga yerlden. 

* I Argentinska republiken liksom äf 
?Ven i St. Petersburg brukar man straf
fa druckna personer på så sätt att de 
dömas till åtta dagars tjenstgöring så 
Som gatsopare, i stället för att plikt fäl
la dem. öra det tillägget gjordes till 
lagen, att krögaren skulU lida samma 
straff som hans offer, så vore lagen bra 
och bordo antaga» och tillämpas öfver 
allt. J- & C. 
& 

fc 

Ny jernvägslinie mellan Ottumwa 
och Des Moines, la., Bäges Chicago, 
Fort Madison & Des Moines banan vara 
betänkt på att bygga nästa vår. 

InteP! Grover Cleveland har beha
gat förk^araL att hån icke önskar nomi
nation för en tredje termin. Hur var 
det räfven sade om rönnbären? 

Förenta Staternas skuld växer. 
Enligt vederbörlig berättelse steg na
tionalskulden den 30 nov. till $918,477,-
611, en ökning af $2,046,503 för »1st för
flutna månad. 

Framstående krigare död. Ge
neral Thomas Jordan afled i New York 
den 27 nov. i en ålder af 76 år. Under 
borgerliga kriget tjenstgjorde han i de 
konfedererades armé. 

En förbrytare dödad. Frank 
Bell, en bandit af värsta slag, blef en 
dag härförliden i Ellistonnära Anacon
da, Mont., dödad af en sheriff, hvilken 
han sökte nedskjuta. 

Kopparcentar fabriceras vid myn
tet i Philadelphia till ett antal af 150,-
000 per dag. Af de 780,000,000 encentr 
etycken, som nu antagas vara ute i rö
relsen, hafva 504,700,000 blifvit slagna 
inom de sista åren.. 

Skjuten polisman. Fn polis Walk
er, i Detroit, Mich., skulle härom da
gen på gatan skilja ett par slagskäm
par ät och arrestera dem, då han bak
ifrån träffade J af ett skott I ryggen. 
Han blef dödligt sårad. 

Stora kontrakt för ftngbåtsbyg-
ge. Tio stycken ångare, två för Min
nesota ångbåts bolag och åtta för John 
D. Rockefeller, skola inom kort byg
gas af olika skeppsbyggen firmor, tre 
utaf dem af "Chicago Ship Building 
Company". 

Förenta Staternas krigsdepar
tement har enligt vederbörande de
partementschefs årsberättelse för sist 
lidna fiskalår kostat $52,987,780; ansla
gen för detta år gingo till $43,466,571, 
och utgiftsförslaget för nästa år går 
till $51,945,643. 

Dömd till dödeli blef härom dagen 
Herman W. Mudgett eller H H 
Holmes af domaren Arnold i Philadel
phia för mordet å B. F. Pitzel. HolmeB 
advokat försökte få till stånd ny rätte 
gång, men det gick inte. Holmestyck 
tes vara alldeles oberörd och kftnslolös 
under dödsdomens uttalande. 

Trefligt! Det har upptäckts att 
Montanas lagar ^ro okonstitutionella 
och bsfinna sig i den allra värsta ore
da, så att nästa års allmänna val skulle 
blifva olagliga, om de höllos efter des
sa lagar. Man söker på grund deraf 
ait nödga guvernör Richards anordna 
en extra legislatursatmnankomst. 

Hyggligt gjordt i sanning.En rik 
bankir, Francis L Higginson i Boston 
blef nyligen öfvergifven af sin hustru 
som i sällskad med en älskare flydde 
till Italien. Härom dagen sände han 
$100,000 efter henne, "pä det hon e 
skulle behöfva lida nöd". Utom man 
öfvergaf hon fyra älskliga barn, ett 
furstligt hem och en mycket hög ställ
ning i samhället. 

Jornvägsolyckor inom Penn 
sylvania under fiskalåret som ända
des de 30 juli 1895 hafva enligt veder
börlig berättelse kostat 1,538 personer 
lifvet, och 10,650 personer hafva blifvit 
mer eller mindre skadade. Euligt rap 
porter frän alla jernvägar hafva under 
nämnda tid på 432 vid jernvägar ne an
ställda tjenstemän en dödats och på 23 
st. en skadatB*, på 4,325,718 passage
rare har en dödats och på 207,302 st. 
har en skadats. 

•*The'Northern Mineral Miner's 
progressive Union of America" 
orgnaniserades härförliden å ett gruf-
arbataremöte som hölls i Iron Moun
tain, Mich., ooh var besökt af 36 dele
gater från Michigans, Wisconsins och 
Minnesotas jern — ochkoppargrufvors 
arbetareskaror. Denna förening skall 
verka för 8 timmars arbetsdag, för en 
mera tillfredsställande gruflnspektion, 
för rätt att använda hvilken läkare 
som helst, utan att arbetarne skola be
höfva vara tvungna att anlita gruf bo
lagens doktorer o. s. v. 

Olyckshändelser. Vid en kyrko
basar i Wooster, O., som för ungefär 
en vecka sedan hölls 1 dervarande "ar-
mony hall", exploderade en lampa och 
tände eld på en af de betjenande da
mernas kläder, hvarvld stor panik upp
stod. Många qvinnor och barn blefvo 
under folkmassans försök att komma 
ut ur hallen, nedtrampade och illa ska 
dade. — Fem arbetare skadades en dag 
förra veckan mycket illa, under det de 
höllo på att å Illinois Central jerr.vägs 
station i Iowa Falls, la., uppsätta en 
vatten-"tank". — Vid en olycka som 
härom dagen inträffade i Tilly Foster 
Mine vid Carmel, N/ Y,, gingo I3 a. 14 
menniskolif förlorade. ~ > « 

Om den amerikanska markna 
den i Tyskland, hvarom MINNESOTA 
STATS TIDNING för ej länge sedan 
nämde ett och annat, såsom t. ex. att 
Tyskland försökte utdöma amerikanskt 
kött och fläsk och försvåra dess afytt-
rande, hyser förbundssenator Davis 
den meningen att Förenta Staternas 
president pä grund af en förordning 
ooh öfverenskommelse af den 30 aug. 
1890 kan tvinga Tyskland att bli reson-
ligt Det finnes sä mänga artiklar,som 
från detta land hit införas och pä hvil
ka embargo kunde läggas, att, 091 ve
derbörande här ville vara kittsliga, 
Tyskland genast skulle bli snällt ocii 
hyggligt. Bara en vink från presiden
ten i den riktningen, .oofa ställningen 
skulle'bli klar. " 

Tull ä ull önska de personer som 
äro sysselsatta med ullindustrien. ' Det 
yttrades så vid årsmötet som "the Na
tional Association _of Wool Growers" 
höll i Washington, D. C., sistlidne ons
dag. Hvad säger Wilson härom? 

Försöka duger. Två framstående 
handelsfirmor i Syracuse, N. Y., ämna 
börja rättegång mot "the American 
Sugar Refining Co." för att med till-
bjelp af statens lagar få bolagets till-
ständsbevls eller -'eertificate", amiule-: 
rad t. ' _' • , •' . 

Stréjkare dömd. T. D. Brlckers, 
som af distriksrätten iKalispell, Mont., 
förklarades skyldig att hafva den 4 
nov. förstört jernvägsegendom för 
Great Northern bolaget under den då 
påbörjade strejken, dömdes förrai vec
kan till 6 månaders fängelse. 

Stor nationel minnesfest. Hun
dra år äro den 19 denna månad förflut
na, sedan den traktat underskrefs som 
löste den amerikanska handeln ur Eng
lands tvång. Dagen kommer att firas 
på värdigt sätt i New York ooh å an
dra platser i Förenta Staterna. 

Sjöförsvaret. Enligt sjöministern 
H. A. Herberts årsberättelse hafva un
der nu förflutna fiskalår kryssarne 
Olympia, Minneapolis och Indiana blif
vit färdigbygda; kontrakt hafva upp
gjorts å förfärdigandet af nya torped
båtar och kanonslupar o. s. v. 

Durrant dömd att hängas. Öf-
verdomaren Murphy i San Francisco 
vä jrade i fredags ny rättegång i det 
Durrantska målet och uttaladejdödsdo-
men öfver Durrant för mord å Blanche 
Lamont. Dödskandidatens advokat 
anmälde, att vädjan till högsta domsto
len skulle ske. 

Socialism. Lawrence Grönlund,en 
socialist, far omkring i staten Wash
ington, predikande, stiftande försam
lingar och förbund och spridande om
kring sig socialismens mottagliga ut
säde i som det säges mottaglig lord 
mån. Men, huru länge? Det blir snart 
slut med glädjen. 

Amerikansk pansarpl&t den bä
sta i verlden. Robert P. Linfler-
mann, president för "Bethlehem Iron 
Co." i Bethlehem, Pa., fick förra vec
kan- telegram frän St. Petersburg med 
underrättelse att vid verkstäldt prof 
pansarplåt från nämda bolag visat sig 
vaca ogenomtränglig, och att ryska re
geringen deraf bestält 500 tons. 

Utnämning. President Cleveland 
har utnitmt Rufus W. Peckham från 
New York till medlem af För. Stat:s 
högsta domstol efter aflidne domaren 
Jackson samt Richard Olney till stats
sekreterare och Judson Harmon till 
generalprokurator. Domaren Peck
ham har godt namn och rykte om sig, 
och man tär för gifvet, att ingen kom
mer att motsätts sig hans utnämnande 
till den höga värdigheten. 

Många brott och mord på sitt 
samvete har en William Stone, f. d, 
medlem af det beryktade Dalton ban
det och nU gömd i fängelset i Fort 
Wayne, Ind., emedan han skjutit 
sheriffen Harold. Han hai1 bekant, att 
han begått mord i Chicago, Cleveland 
Kansas City och andra platser, röfvat 
tåg, diligenser o. a v. Hela hans usla 
lif tycks hafva varit en sammanbin 
gande kedja af last ooh brott. 

Svigtar i tron pä spiritualism-
Henry Franklin, en farmare nära Ode-
bolt 1 Sac Ca, la., förlorade för en tid 
sedan underarbete blancl svinen ute på 
gården sitt guldur. Han kunde ej se
dan finna det och kom på den tanken, 
att något af djuren hade slukat uret. 
Han egde 50 svin. Han vände sig till 
ott "medium", och detta utpekade den 
skyldige besten, som fick offra sitt lif, 
men uret fanns ej i hans mage. På 
samma sätt gick det med det ena efter 
det andra af svinen, tills 30 st. voro 
nedslagtade, utac att klockan kunde 
upptäcka& Flera svin vill ej gubben 
mista; men tren> pä "medier" är rub
bad. 

Det svenska luth. Emigrant
hemmet, nr. 14 Moore str. i New 
York, blir högeligen prisadtoch rekom-
menderadt i bref till MINNESOTA 
STATS TIDNING från F. Llndquist, 
hvilken nyligen från Minneapolis rest 
hem till Sverige. Han blef väl motta
gen i hemmet, fick god mat och vän
ligt bemötande. Priset fann han bil
ligt. Han varnar landsmännen för 
runnare och uppmanar dem att skrifva 
till Emigrantmissionär Carl Schuch, 14 
Moore st., New York, om de ämna resa 
till Sverige eller om de vänta slägtin-
gar och bekanta derifrån, så är denne 
villig och beredd att stå dem till tjenst, 
ja att t. o. m. möta dem vid uppgifven 
station i New York. 

Framstående landsman död. 
Hon. Andrew J. Nelson från Brushy, 
Texas, afled för en tid sedan i en ålder 
af 60 år. Han intog en hög och ansedd 
ställning i samhället, var en af de för
mögnaste svensk-amerikanerna i lan
det och välsignad med ett godt och 
lyckligt familjellf. Under senare tid 
var han svag och sjuklig, efter en reea 
frän Georgetown, för hvars bank han 
var president, insjuknade han på all
var ooh till döds. Han efterlemnade 
hustru och sex barn, af hvilka två va
rit lärjungar vid Bethany College i 
Kansas, ett läroverk som Nelson pä 
mer än ett sätt och flera gånger upp
muntrade. Han var varmt tillgifven 
sin gamla fädernetro och den lutherska 
kyrkan. För don lilla sv. luth. försam
lingen i Brushy var han en lång tid 
kassör, hans bidrag till församlingen 
voro alltid frikostiga, och till hennes 
kyrkobyggnadsfond skänkte han p& ett 
bräde $2,500. Hvile han i fridl 

"The Amerijö&n federation of 
Labor" håller i tSagarne sitt femton
de årsmöte i NetrYork» En massa de
legater äro näpwhände från Förenta 
Staterna, Canada «ch England. 

Indiahorolighétsr lft:-a hafva ut-
brutit i närhetettfif Ash Springs i Ari
zona. Flere hvita harva blifvit mörda
de. Dat är Apöchc-indianerna som 
hafva börjat röra ph sig. Trupper;ftro 
sända till skådaplflsen. 

Hem att julA- Sistlidne Onsdag 
gingo i New Yo?J| vid pass 600 skandi
naver ombord å Thing valla ångaren 
Island för att rjäsa hem till Sveriges 
och Norges gamla kära bygder och der 
tillbringa helgeh tillsammans med 
slägt och vänner som de på många år 
ej sett. På nyätfet ämna de vända till
baka hit igen. 

Om förhållandena å Hawaii-
öarne meddelaren bapiistprest i New 
York bland annat följande. Från 1838 
till 1848 blefvo 27,000 havajer omvända 
till kristendomen,;= under nästa 20 år 
blefvo 20,000 omvända. Derefter afta-
ger antalet af omvändelser oupphörli
gen, och såsom'oasak der till angifves, 
att KalakauaochLiliuokalani infört af-
gudadyrkan och.hedniska danser med 
flera styggelser. H 

Settlarne fT •frätt. I rättegång 
mellan åtskilliga settlare och Sioux 
City & St. Paul banan angående egan 
derätt till jernvftgsland i Woodbury 
och Plymouth counties, Iowa, har ve
derbörande distriktsdomare fält utslag 
till den förstnämnda partens förmån. 
Jern vägsbolaget har nemligen icke 
uppfyllt de viikor och bestämmelser 
under hvilka landet blifvit för det
samma upplåteC frågan gäller 80,000 

En judefiende ar här. Dr. Her
man Ahlwardt, eh beryktad antisemi
tisk ifrare från Berlin i Tyskland, an
kom till New York sistlidne torsdag. 
Han är inbjuden af en antisemitisk 
klubb derstädes. Hata ämnar hälla fö
redrag i judefrågan* d. v. a mot judar-
ne, i följande stfiiÉei*: New York,. Chi
cago, Milwaukee» St. Louis, Cincinnati 
och Buffalo m. ̂ fl. Ska' han månne 
uppväcka judeförföljelse också? 

Kongressen. Ic^fe mindre ftn 288 
"billar" eller motioner inlemnades i 
tisdags förra veckan iSenaten. Som
liga af dem "taek&de för sist", d. v. s. 
de hafva varit fraoimefförr. Motioner
na handlade om;^-JJörmigt" "bankrutt-' 
system, 1mmi^^feäen, möjligheten 
och kostnaden ä( byggandet af skepps
kanal frän de stora ijöarne till Hudson 
fluden, att stryka ui bestämmelsen mot 
direkt taxering, emigranters undersök
ning af Förenta Staternas konsuler, 
utredning af "trusf'-begreppet och 
rätt till fri införsel af varor, som till 
handahållas af trusterna, förbud för 
hvarje i utlandet född arbetare att in
flytta till Amerika efter den 1 augusti 
1896, bestämmelses utfärdande i det 
syftet att ej någon främling, som bott 
inom För. Staterna fem års tid ooh ej 
kan tala, läsa och skVifva det engelska 
språket skall beviljas medborgarskap. 
—Bland öfriga motioner, som under 
veckans lopp till Senaten inlemnats, 
äro följande de vigtigaBte: af senator 
Chandler om utfärdandet af en lag om 
obegränsad myntning af guld och silf-
ver efter förhållandet 1 till 15}, och att 
dénna lag träder i verket, då England, 
Frankrike och Tyskland fattat lika
dant beslut; af senator Mills om be
myndigande för finansministern att 
låta mynta det i skattkammaren befint 
liga silfret till de finansiella djupens 
fyllande; af senator Call om lag 
till förebyggande af och straff för 
den kontroll som mellan statliga han
delsbolag utöfva vid valförrättningar 
samt om utfärdande af en förordning 
som bestämmer, att jernväg6bolag 
skall betala lön till arbetare, som i dess 
tjenst skadar sig, untfer den tid han 
nödgas vara overksam, och i händelse 
af dödsfall mannens oafkortade lön till 
enkan, så länge hon lefver; af Sen 
Vilas om en förordning, som förbjuder 
mellanstatliga jernvägar att befordra 
smutsig litteratur;; af öfverste Kiefer 
om återbetalning af $3,9S9 till Minne
sota, hvilken summa staten lade ut till 
fångna indianers befrielse 1857, om 40 
dollars pension till Christopher Smidt, 
som blef skjuten'jkt våda under en prof 
skjutning vid Fort Swelling, om upp 
rättandet af ett hospital vid Fort Snel 
ling, för hvllket ändasnål ett anslag af 
$40,000 begäres, om atnslag af $35,000 
till förbättring aj St. Croix floden från 
Taylors Falls till Mississippi, om fixe
ring af brefbärarnés löner så att de 
städer med mera än 75,000 invånare er
hålla $900 första årft och efter det 
tredje året $1,200 pch i städer med 
lägre befolkningssiffra $600 det första 
året som minimum och $1,000 som 
maximum; af kongressmannen Mc 
Cleary om tillägg till "the Indian de
predation act" i syfte att bereda möj
lighet för alla som hafva rätt att be 
komma ersättning för egendom, för 
störd under india»oroligheter, att göra 
sina anspråk gäl lande; af senatorn 
Mills från Texas>om föreskrifter för 
finansministern i fråga om "'reservens' 
hållande vid eller öfver strecket: $100, 
000,000. — Senater Davis lär vara be 
stämd till ordförande i komitén för 
territorierna och senator Pettigrew 
till ordförande i komitén för Indianaf 
färerna. Hvad den förra komitén an 
går, kommer den troligtvis att få pröf' 
va ansökan.om New Mexicos, ArizQnas 
och Oklahomas uppthgande i Unionen 
$amt vidtaga åtskilliga af behofvet på
kallade anordningar med afseende på 
Alaska OOu limiäuterritoriet. 

Stort bolags upplösning- Hos 
staten New Yorks generalprokurator 
bar ansökan inlemnats om upplösning 
af "Walter A. Wood Mowing and 
Reaping Machine Company", en af de 
största industriella firmor i New York, 
Bolaget, som grundades för 30 är sedan, 
har råkat på obestånd, 

Chicago-nyheter. Demokratiskt 
lif och väsen fördes inom demokrater
nas inom Cook county hall härstude» 
on qväll förra veckan. Auliängare af 
f. d. mayorn Hopkins å ena sidan och 
andra "gentlemen" å den andra sidan 
kommo i lufven på h varandra. Knyt-
näfvar och stolar användes flitigt och 
med eftertryck. Mayorsförsvararne 
behöllo fältet, sedan de andra begifvit 
sig på flykten. — Tre fjerdedelar af en 
million dollars lära vara stulna ur den 
kampanjfond, som det demokratiska 
partiet bärstädes samlat för åren 1893 
—1895. Så går det till i politiken. Det 
stackars folket gifver i sin godtrogen
het af sin surt förvärfvade dagspen
ning, och de politiska "basarne" stjäla 
till sig alltsammans. — Chicagos stora 
gastrust får nu bildas. Intet hinder 
möter derför. Kretsdomaren Showai-
ter har förklarat, att statens lagar 
mycket väl medgifva, det huru många 
"gastrusts'' som helst få stiftas. Gas
trust, olje-trust, sockertrust, koltrust 
a s. v. 1 Snart är det omöjligt för en 
lattig stackare att köpa sig en knapp
nål utan att någon "trust" har sin hand 
med i spelet: och hvad som går genom 
trusternas händer, det blir i sanning 
dyrt. De rikta sig sjelfva och suga 
folket inpå benen. De köpa domare, 
prester, läroverksprofessorer, lagstif
tare, stadsstyrelser o. & v. Inom kort 
rå truster och korporationer om hela 
Amerika och dess folk till på köpet. 
Mot deras tyranni lins ingen trust eller 
tröst. — Möbelfirman A. H. Andrews 
& Ca har gjort konkurs. Sheriffen 
har tagit hand om både handelslokaler 
och fabrik. — Det säges att en rysk 
grekisk katolsk katedral skall uppföras 
någonatädes i närheten af Garfield 
Park för en kostnad af $5,000. Måtte 
inte bli stor katedral för den summan. 

Sistliden måndag steg hvetepriset en 
smula pu grund af att det synliga för
rådet betydligt minskat* Det är nem
ligen 26 mill bushels mindre nu än un
der motsvarande tid förlidet år. Borde 
icke under sådana förhållanden priset 
stiga ganska- betydligt?—Ett fem vå
ningar högt stenhus, tillhörigt Seip'a 
artvinf ar och Upptaget afr handelsfir
man H.Wolf & Cd, blef af eld förstördt 
sistlidne söndag. Värdet af förlusten 
uppskattas till $200,000. Öook stiger 
brandförsäkringssumman till $100,000. 
-•Ryktet förmäler, att en hemlig politisk 
orden härstädes håller på att bildas 
med uppgift att åstadkomma fri silfver-
myntning. 

M I N N E S O T A .  

Minnesotas jernvägar hafva un
der fiskalåret haft i inkomst $30,952,220 
och i uettoförtjenst $13,672,295. 

Minnesota) ern. Enligt rapport 
som statsaudltören Dunn mottagit frän 
6 stycken grufbolag inom Minnesota 
hafva dessa bolag under tiden från den 
1 december 1894 till den 1 dec. 1895 er 
hållit inalles 1,086,230 tons jernmalm: 

Misstänkt för mord. Ole Tirnrud, 
som den 26 nov. fans, bränd till döds, i 
William Wilsons i Spring Prairie hus, 
anses nu hafva blifvit mördad. Såsom 
starkt misstänkt har Jonas Hedlund i 
Spring Prairie af vederbörande sheriff 
blifvit häktad. 

Dog af skadorna. John Swenson, 
som illa skadades den 22 sistlidne nov. 
derlgenom att en bank vid Babcock's 
stenbrott i Kasota rasade ned öfver ho
nom, afled åtta dagar i söndags till föl
je af de skador han lidit. Den aflidne 
var allmänt aktad som en flitig och he
derlig man. 

Surpriseparty. Mr Ct J. Söder» 
holm från Vennersborgs församl. har 
anhållit att genom MINNESOTA STATS 
TIDNING fä till söndagsskolbarnen och 
deras föräldrar der i församlingen 
frambära sin hjertliga tacksägelse för 
den värdefulla gäfva: en fin hänglampa 
som förärades honom, vid ett nyligen 
till hans ftra hållet surpriseparti der
städes. 

Fångars förtjenst. Statsäuditör 
Dunn har af statens fångstyrelse upp
burit $32,106.65, förtjensten från stats
fängelset för november månad. Af 
denna summa &ro $28,220.55 inkomst af 
bindgarnsaffären och $3,168.15 inkomst 
af skoaffären. För samma månad 1894 
utgjorde motsvarande uppbörd $60,219.-
55, således en minskning af $28.112.90 
från det hållet. Hår ha vi inte de för-
förfärliga demokraterna attskylla på 
heller. v ' 

Crookston - nyheter. I morgon 
sammanträder härstädes "the North
western Minnesota and North Dakota 
agricultural, lumber and fuel conven 
tion" för att utbyta tankar om bästa 
metoden i fråga om öppnandet af Rad 
Lake indianreservationen. Sällskapet 
mått® väl ook för allt i verlden inte 
glömma att samtala om hur det skall 
kunna få ett kortare namn.—Domaren 
Ives har gifvit grand juryn i uppdrag 
att noga undersöka de klagomål som 
anförts mot åtskilliga elevatorer som 
mottagit hvete och krediterat Bäljirne 
till lägre priser än dem graden af hve
te skulle betinga. Måtte nu rättvisan 
hålla efter skälmarne, som ha samvete 
stort nog att vilja skinna farmarne, 
hvilka t. o. m. utan bedrägerier nöd
gas sälja sina produkter -#ö» i4röfvare
pris"; 

ITya *fiity hallen" i Appleton 
öppnades i onsdags af Pythias riddarne 
pä platsen, hvilka derstädes spelade 
"Dam^jn and Pythias". Bal och supé 
höllos pä^qvällen.- Byggnaden, upp
förd ar tegel ocb sten, kostar färdig 
$8,000. 

Ut 3 på fi>ke. Tbeodor Caraten, 
John Carsten samt Otto och John Ol
son frän Frontenac voro en dag förra 
-veckan ute och fiskade i Rush river. 
En rodd- och jagtklubb i Maiden Rock, 
Wis.; stillde till obehag för gossarne 
med thy åtföljande polis, arrestering 
och slikt, icke derför att de fiskat i 
grumligt vatten, utan derför att de fi
skat med nät som inte riktigt passade 
för Wisconsin vattnet i Rush river. 

Villebråd och indianer lades be
slag pä härom dagen vid Lake Georgo 
nära Park Rapids af jagtuppsynings-
mannen Fullerton. Indianerna hade 
naturligtvis brutit mot jagtstadgan, 
och derför voro de nu, fyra till antalet, 
i sällskap med Fullerton för att näpsas. 
Emellertid passade "rödskinnen" på, 
när de passerade några busksnår, att 
leka "kura gömma" med 3in väktare, 
och denne har inte hittat pä dem än, 
så väl ha de gömt sig. Deras villebråd 
och bössor har Fullerton dock i förvar. 
Ändå något. 

Jernvägslinlen BainyLakeFalls 
—Minneapolis, om hvilken nämndes 
i tidningsnumret af den 23 sistlidne 
okt., och hvilken kommer att fullstän
digt heta: "The Minneapolis, North
ern &: Rainy River", blir efter alla tec
ken att döma en snar verklighet Rätt 
att föra banan in i Minneapolis är be
viljad, och en del af linien är uppmätt 
och utstakad. Anläggningskostnaden 
är beräknad till $3,500,000.,Da counties, 
genom hvilka jernvägen kommer att 
gä, äro mycket lifvade för företaget 
och villiga att rösta för utfärdande af 

bouds" till fötetaget. 
Stängning af stärkelsefabriker. 

Fabriken i Cambridge har stängts eller 
kommer att stängas denna vecka Den 
har svårt att afsätta sina produkter. I 
magasinerna ligga 500 tons stärkelse.— 
Likaså stängas danna vecka stärkelse
fabrikerna i Anoka ceunty, hvilkas af-
kastning detta år varit den bästa i den
na industrigrens historia. Halls fabrik 
har varit i gäng under tre månader och 
derunder malat 288,000 bush, potatis, 
hvilka lemnat 1,300 tons stärkelse; "the 
farmors" stärkelsefabrik har varit i 
gång kortare Ud, malat 133,700 bush. 
POtatis oclvproä ucev^t 000 to us stär
kelse: St. iVancis-fabriken, som arba-
tat ännu korture tid, har förbrukat 
88,800 bush, potatis och fabricerat 400 
tons stärkelse. Öfver 500,000 bushels 
potatis hafva således i countiets fabri
ker användts och inalles 2,300 tons stär 
kelsö hafva erhållits. 

ImmigrationsassociationeA har 
génom sin sekreterare P. B. Groat ut
färdat ett cirkulär, genom hvilket sta
tens befolkning iubjudes att medverka 
i arbetet för statens settlande. Exeku-
tivkomitén anser, att man bör hafva 
till mål för sitt sträfvande befolknings 
siffrans fördubbling d. v. & ett invåna. 
rean tal af 3,000,000. Komitén önskar, 
att Minnesoiaborna inlemna till den
samma (under adress: the Secretary of 
the Immigration Association of Minne
sota, St. Paul, Minn.) uppgift å slug 
tingars och. vänners inom andra stater 
namn och adresser, att kom. må kunna 
sända prospekt och meddelanden tiil 
dem, samt dessutom; hvad dem sjelfva 
beträffar, uppgifter om födelseort, land 
eller plats livarifrån de kommit, sin 
ekonomiska ställning vid ankomsten 
hit, sin nuvarande ställning i fråga om 
medel, kreatur, jord o. s. v., och der 
jemto anbälles om beskrifning af stä 
der, fabrikei", frakt- och transportmöj 
ligheter, allmänna byggnader, antal af 
kyrkor, Bkolor och befolkning, obebodt 
land och tillfällen till grundluggande 
af nya hem m. m. Komitén uppmanar 
tidningarne att utgifva särskilda illu
strerade upplagor med bref och pub
likationer frän farmare staten rundt 
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D A K O T A .  

Skyldig till mandråp. Thomas 
Ford, som i dagarne undergått ransak-
ning i Devils Lake, S. D., för mord & 
en ung man vid namn Gustave Wrol-
son, förklarades i lördags af jury vara 
skyldig till dräp i andra graden. 

Afliden åldring. Asa Francis i 
Fargo, N. D., stadens äldste invånare, 
afled i förra veckan nära 96 år gam mal. 
Den aflidne, som föddes 1800 i Goshen, 
Conn., och 1856 anlände till Minnesota,' 
har sedan 1879 varit bosatt i Fargo. 

En ny brygga torde inom den när
maste framtiden komma att byggas öf
ver Missourifloden vid Yankton, S. D. 
Ingeniör Alfred Noble, medlem af Ni
caragua kanalkommisäionen, vistades 
på platsen i förra vecnau i och för före
tagandet af nödiga uppmätningar och 
afvägningar. 

Ämna göra i politik. Yankton 
Gazitte har enligt uppgift i en anglo
amerikansk dagtidning nyligen blifvit 
inköpt af ett syndikat skandinaviska 
polilikusBar, som lära ha för afsigt att 
göra densamma till ett Bjelfständigb 
republikanskt organ, genom hvilket de 
hoppas kunna kontrollera de skandina
viska rösterna vid valen nästa är. 

Ny jernvägslinie. Förslag f t r ' å  
bane att bygga en direkt, jernvägslinie 
från Black Hills distriktet till St. Paul 
och Miuneadolis. Saken omfattas med 
synnerligen stort intresse af Södra Da
kotas befolkning, och ämnar man göra 
allt hvad man kan för att fä planen för
verkligad. Ett möte i detta syfte kom
mer inom kort att hällas iMinneapolls, 
i hvilket bland andra äfven Juno Hul-
don kommer att deltaga. 

En förlust på $125,000 anser state-
auditor Hippie att Södra Dakota får 
göra pä den Taylorska affären. Den 
slutliga balansen beräknas nemligen 
komma att uppgå till ofvännämda sum
ma, och med anledning deraf, att de 
intrasslade affärerna troligtvis ej hin
na utredas innan försnillaren uttjent 
sitt tvååriga fängelsestraff, sättes det i 
tvifvelsmål, huruvida borgesmännen 
kunna tvingas att betäcka densamma. 
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W I S C O N S I N .  

Duluth-nyhoter. Kung Bore hål
ler pä att kurapa en hård strid med 
kung Neptun, envåldsherskaren öfver 
sjöriket Superior. Skummet frän den 
bardaleken vräks mot skär och strand. 
Dock har ännu Neptun försvarat sina 
riksgränser och tillåtit den fredlige 
seglaren att åtminstone få "flya på böl
jornas rygg". Men Bore har beströdt 
aitt rike med glänsande flingor, sjun
git liljan till sömn ocb öfver henne 
bredt den skäraste poll; den ystra bäc
ken har han fjettrat, och vid flamman
de norrsken slår han bro efter bro öfver 
fredliga djup. — I nordens tvillingstä
der går allt sin lugna och jemna gång. 
Det år, som löper till ända, har i mån
ga hänseenden varit bättre än det fö
regående. Ingen arbetsbrist har för
sports, om än dagspenningen icke varit 
så stor. .Men med sparsamhet och tack
samhet} har den räckt lika långt som 
förr en högre. — George A. Elder, 
f. d. manager för "American Loan 
and Trust" bolaget' och anklagad 
för försnillning af $14,866.67, blef sist
lidne onsdag af domaren Moor förkla
rad icke skyldig på grund deraf att 
"allmän anstöt" eller förargelse icke 
var honom pnbördad i stämningen. 
Den rättvisan!—E. P. Nelson bärstädes 
har förärat "speakera" i För. Staternas 
kongress, mr Reed, en konstnärligt ar
betad och mycket värdefull ordförande
klubba, som härom dagen a! kongress
mannen Towne öfverlemnades till mr 
Reed. — Man fruktar att bogserbåten 
Pearl B. Campbell, somegesaf kapten 
B. B. Inman härstädeB, gått förlorad 
med 7 mans besättning omkring. mil 
från Huron Island. t, , i v. 

Messlingen har utbrutit bland 
skolbarnen i Cumberland till följe hftar-
af de allmänna skolorna måst stängas» 

Qvlnnornas afdelning af A. P. 
A. afhöll förra veckan en könVentfött i 
Oshkosh, hvarvid 40 delegater voro 
närvarande. 

I förtviflan öfver de närvarande 
låga priserna å ost begick en rik ostfa-
brikaat vid namn Luder i Madison 
sjelfmord genom att hänga sig förliden 
vecka. Sjeirspilllngen var endast E5 
år gammal och efterlemnar familj. 

Till södern. Från Eagle medde
las,att omkring 1,000 sveuskar \ Wau
kesha och Watworth counties ämna 
utvandra från dessa trakter och grund-
lägga en svensk koloni i södern. Af-
sigten är att inköpa ett landområde p& . 
vid pass en million acres nägoustftdes 
i Tennessea Förbaredelser för flytt
ningen lära redan ha träffats. 

Ungdomen rasar. Sextiosjuåriga ' 
gumman Sara Shannon! Seymour,som, 
efter att två gånger ha varit lyckligen 
gift, på gamla dagar blifvit enka, an
nonserade härförliden efter äter ett 
manligt stöd. En 58:ärig gubbe i Vir
ginia vid namn Charles Clercli genom
läste annonsen, kände sig särdeles till
talad af deusamma, började brefvexla 
med den okända sköna, tog slutligen 
mod till sig, friade och fick ja och i 
förra veckan blefvo de tu förenade till 
ett i kretsen af en stor skara barn och 
barnbarnsbarn, söm å bröllopsdagen 
inTunuit sig i den väna brudens hem 
för att genom sin närvarande talrikhet 
öka festlighetens glans och med sina 
barnsliga lyckönskningar fröjda de ny • 
giftas hjertan. • | 

West Superior-nyhetar; Upp- : 
görelse har träffats mellan staden ooh ^ 
de härförliden i konkurs försatta Supe
rior National Bank och Bank or South ; 

Superior, enligt hvilken de senare &rö . 
lyckiiga nog att undslippa m«d en ut- ' 
betalning af endast 50 cents på dollarn. 
Borgmästare Howe undertecknade 
nemligen i förra veckan ett beslut i 
detta syfte, sons af stadsfuilmäktige 
blifvit antaget. Staden gör härigenom 
en förlust pä närmare 850,000. — Den 
bazar, som i fyra qvällar ä rad nyligen 
afhölls till förmån för sv. luth. Pil
grimskyrkan var i alla afseenden syn
nerligen lyckad. Förträffliga literära 
och musikaliska prestationer gåfvos af 
bland andra prof. Bowman, fröken 
Bruuson och sångföreningen Linuéa, 
hvarjemte utdelningar af flera värde
fulla pris förekommo, hvilket äfven ; i;, 
sin mån bidrog att hålla intresset vid ; 
makt bland de talrika besökarne. — I ? 
fredags utta dagar jordades stoftet af 
hustrun Ida Christina Isaacson i Pop-
iar, som efter en&ast^tvä veckors sjuk
dom härförliden afieu å St. Louis sjuk
huset i Duluth, Minn. Under psalm
sång utbärs liket ur sorgehuset och för
des i högtidlig pro3ession till Be t ha-; 
niakyrkan. Här hölls likpredikan af 
pastor A. P. Montén, som der vid bland 
annat påpekade, hurusom den aflidna 
gjort sig känd såsom cn trogen ooh 
huld maka samt varit en aktad och af-
hållen församlingsmedlem. Derifrån 
tågade likprosessionen till kyrkogar* 
ken, der den hädangångna invigdes ät 
ilen sista hvilan. Dan aflidna sörjas af 
ofteriemnad make och doltor samt för--
åldrar, syskon ooh en talrik vänkrets» 
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