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" " President Cleveland har blifvit ameri-
• inn. Det låter väl nSgot egendomligt, 

då ju enligt lag ingen utom en infödd 
hmerilcan lean blifva president fOr den
na vår stora och ärorika republik. Men 
faktum är det dock, att huru infödd än 
Clevo'aud är, så har han i alla sina 
tänkesätt, sina göranden och låtanden 

• visat sig vara'* så engelsk, att han nä-
;Btati öfverträflat John Bulls egen af-

^ komina. Allt engelskt har för honom 
liksom för många andra varit liktydigt 
med det "bästa, som'fins, och ätt göra 
Bngland till viljes och vinna dess yn
nest tiynes hafva legat honom mera om 

- hjertat än att vinna det folks kärlek 
och förtroende hvars intressen det är 
bans höga pligfc att vårda och försvara. 

_ England har heller-icke varit omedve-
^ tet om, att det i Cleveland egt en god 

och trogen bundsförvandt, och derför 
ju mer han klandrats och smädats här 

: 1 landet, dess mer har han prisats och 
berömts i England. Nu eger emeller
tid ett omvändt förhållande rum, nu 
pttisas och berömmes hän här, men 
klandras och smädas der. Hvaraf kom-

' mer sig detta? Jo, af följande anled-
^ ning. Cleveland har i sin enfald in

billat sig, att alldenstund han gjort 
England så mänga och värdefulla tjen-, 

_.»ter, så borde det också vara villigt 
. -och redo att göra oss en liteu tjéhst 

igen, om vi jiå^oa gång begära det. 
Hans hira har ständigt varit: om vi 

• Jöra,godt emot andra, så göru de godt 
ötnot OSB; om vi- hjelpa dem, såhjelpa 

. de ose; om vi låta dem handla fritt, 9U 
låta de oss handla fritt; om vi gilla de-

- ras planer, så gilla "de våra; Dat der 
l&ter vackert i teorien, (nen elär icke 
In i praktiken. Cleveland liar erael-
i^rtid fått sjelfvadcu -1 ii ran ifrån Eng-

;,.^pd; den har predikats och predikas 
Innu i dag af engelsmännen; men det 
år att miirka, att de liksom de fleste, 

> feOm förkunna/goda oc)i förträffliga lä-
' ror, sjelfva aldrig följa dem. Da vilja 

fett ul!a andra skola haudla så, men 
pjelfva göra de raka motsatsen. Detta 
borde Cleveland ha vetat,men det gjor-

* 4é han feke. Men nu vet han det, så-
éotn det e^néé, tfch flet af följande skäl. 
Vi ha haft tch ha iinnu åtskilliga smä-

" tvister med England. D^t kan icke 
imdviksis. England är en granne, som 
iqtct laötl, som sätter någon smula 

? Värde på sin heder oeh sjelfblandighét, 

Englund har, som b?kant, besittningar 
tt^yd Amerika och enligt sin vana har 
äet sokt utvidga sitt område'på de om-

. kringliggande ländernas bekostnad. I 
4etta fall har det drabbat Venezuela. 
Men el) uru detta är ett jemförelsevis 
Htet och svagt {andf har det dock vä-

rootsiitta sig Englands anuekte-
^ingeförsöif och på det sättet har en 
ifranslvist uppstått, som varat en gan
ska lång tid. Nu har det emellertid 
Upptäckts att det omtvistade landom-
f^det är ganskg. värdefullt, och derför 

r England beslutit att med våld göra 
tina anspråk gällande. Denna tvist 
j!Or icke Förenta Staterna direkt, men 
indirekt. I december 1823 förklarade 
president Monroe i »itt budskap till 
kongressen, att Förenta Staterna må-
Cto anse h varje försök ä do europäiska 
makternas sida att i Amerika göra gäl 
latide de grundsatser, som herskade i 
feuropa, eller maktutvidgning på den-
«ii sidan Atlanten eller bortröfvande 
Ätdeu frihet och sjelfständighet, som 
^sydamerikanske republikorna till
kämpat sig, såsom en fiendtlig hand-
|tog mot Förenta Staterna cch farlig 
för dess lugn och sjelfständighet och 
fttt det derför pä det kraftigaste måste 
motsätta sig h varje sådant försök. Dan 
läran tyckte England om, ja, det hade 
ejelft uppmanat Förenta Staterna alt 
fastställa och vidblifva den, ty den var 
då särskildt riktad mot Englands fien
der. Förenta Staternas folk tyckte 
också om den så, att den borde tilläm
pas ej blott mot Englands fiender, utan 
lika * vill mot England sjelft, om jå 

*"»kulle behöfyas. Och just nu behöfs 
det. Derför är det som Förenta Sta-
tfli •na i viss mån gjort Venezuelas sak 
till sin egen. Och då nu Cleveland, 
«^som förut nämndt är, i sä mycket 
gjort England till viljes, sä mente han 
att det ioke vore för mycket om Eng
land visade någon mcdgörlighet i 
denna frå^a och hölle sig till livad som 
ftr rätt cch billigt, och så föreslog han 
ätt saken skulle öfverlemnas ät en 
.akiljcdmttetol, som opartiskt kuude 
»fgöra hvem som hade rätt. Det var 
4ook John Bull alls icke med på, utan 
fl|do sig vilja afgöra saken på egen 
b$ind och efter eget godtfinnande och 
i&ncle Sam behöfde alls icke lägga sin 

i blöt. Men då va-dt Cleveland 
v*c;ed. Och när han så drog ut att jaga 

rom <Jagen, sä tänkte han icke sä 
ni3*cket på det vanliga villebrådet som 
fastmera pil huru han skulle få det en
gelska lejonet inom skotthåll och fä 
sända det en kula eller tv£ Och när 
ban trodde sig hafva fått sigte på odju-

• ret, så for han hem och satt uppe en 
hel natt och skref ett ljungande bud-
»kap till kongressen, deri han säger 

"England reiit ut, att nu ämna vi taga 
•uken om hand och afgöra den enligt 
lag och rätt, och är det sä England, se
dan vill slåss, så var så godf Se på 
det sättet blef Cleveland amerikan cch 
l»ela landet fröjdas* deröfver. Är nu 
flbnna Clevelands omvändelse allvarlig 
och uppriktig, såsom vi gerna vilja 
hoppas, sä är den det mest ' glädjande 
symptom som någon demokrat visat pä 

' do'Jäiiasito femtio åren. Och är . det 
verkligen prebldentens mening att 
kfiäppa de rorgirigc engelsmännen på 

, Ungrarne, så bör han i ett så beröm

värd t företag understödjas af hvarenda 
medborgare i detta land och ett dylikt 
understöd skall säkerligen icke uteblif-
va. Men ehuru vi, som sagdt, gerna 
vilja hoppas att det är' allvarligt me-
nadt, så är det vissa omständigheter, 
som äro egnade att väcka tvifvel. Det 
ir allom bekant att Cleveland och hans 
medhjelpare Icke äro några värst styf-
va diplomater. Det ha de mer än till
räckligt bevisat. Nu hade öe så in
vecklat sig i denna fråga, att de icke 
utan stor skam och skada på vanligt 
sätt kunde draga sig derur. Nu är den 
sälcen hjelpt. Do ba visat Big sturske 
och manhaftige, men på samma gäng 
bered t sig tillfälle till reträtt, ty om 
det vid den blifvande undersökningen 
visar sig att England har rätt, så skall 
saken förfalla. För öfrigt ks*n under
sökningen taga så lång tid att Cleve
land slipper ifrån hela besväret Dit 
är också lika väl bekant, att det demo
kratiska partiet häller pä att gå all 
verldens väg och ingen bryr sjg stort 
derom. Cleveland sjelf skulle kanske 
icke sörja sig till döds deröfver, men 
han vill gerna blifva president en gång 
till, och om det icke är möjligt, så vill 
han åtminstone sluta sin ömkliga re
gering på ett hyggligt och anständigt 
sätt. Till den ändan måste han söka 
hålla sitt döende parti vid lif och på 
något sätt vinna folkets förtroende och 
tillgifvenhet. Lägger man sä der ti 11 
att det demokratiska partiet,' i nord
staterna åtminstone, är liufvudsakligen 
irländarnes parti, men irlänuärne hota 
England, och för att fä irlandarnes rö
ster, som han så väl be hö'ver, så måste 
Cleveland göra irliindarne till viljes, 
och det har han nu gjort. Si snart 
Cleveland sänd t sitt' budskap till kon
gressen . telegraferade den irländska 
nationalligans embetsmän, att de hade 
100,000 beväpnade irliindai'e färdiga alt 
börja striden med England. Dit hela 
var sålunda kanhända blott ett stort' 
politiskt knep, det lyckligaste, det må
ste medgifvas, softi Cleveland någonsin 
hittat pft. 

Dan omständigheten att. här i landet 
fins en beväpnad armé raidt i fredstid 
af 100,000 irlätidarö kän gifvä åtskillig! 
annat att tänka på. Djn armén torde 
kunna komma «tt brukas för andra än
damål än ätt bekrigä England. I dessa 
lider gäller det för h tar och en att 
med, Vaket öga följa händelsernas gång. 

..... .... J. S G: 

4LLMAKNA KYHETEH. 

F. d. guv. Tildena egendom gick 
1 torsdags pä auktion } N£w York och 
inbringade $10,003, V, 4.; 

Manitobasi Kanada sädesskörd 
för detta är stiger eniigt officiella upp
gifter till (51,196,472 bush-, hvaraf 31,-
775,038 bushels äro hveté. 

Skyldig till bedrägligt förfärande 
med allmänna medel förklarades härom 
dagen f. d. kassören George W. Boggs 
i Tacoma, Wash., »f vederbörande 
jury. 

Utländsk beskickning. AllenThc-
mas i Florida har utnämts till Förenta 
Staternas minister i Venezuela och W. 
W. Russeli i Maryland till sekreterare 
vid Förenta Staternas legation i Cara
cas, Venezuela 

Tidningspojké — kongressmun. 
Kongressmannen William A. Smith 
från Michigan begynte sin offentliga 
bana som tidningspojke och försäljare 
af "popcorn". Må minnet af den tiden 
och det tillståndet hålla nonom i öd
mjukhet! 

Bryggare- v (Biler krogareväg. 
Bryggarne inöft» staten New York äro 
enligt en New Yorkb:'yggares uppgift 
beredda och villiga att offra $25J,000 
för ätt med gåfvor och mutor till ve
derbörande legislaturmedlemmar be
kämpa en motion om täxjrin^ af kro-
gar och utskänkningsställeo. 

Bomullsfabrik för fångar skall 
upprättas vid den till fängvårdsanstal-
ten i Speigners nära Montgomery, Ala., 
hörande farmen. Meningen är, att 
denna fabrik skall drifvas genom an
vändning af anstaltens fångar, af hvil-
ka sju tiondelar äro negrer, således 
icke med ångkraft utan med fångkraft. 

Skolfrågan i Manitoba, Kanada, 
närmar sig mer och mer en kritisk och 
afgörande punkt. Manitobas styrelse 
har i svar till , ,dominion"-regeringen 
i Ottawa klart och tydligt vägrat, att 
hos Manitobas lagstiftande församling 
väcka förslag om återupprättande af 
separata skolor. Dalta svar kommer 
att framläggas för parlamentet, som 
sammanträder i 0ttawä deia 2 n&stk. 
januari. '; . ' -v 

Skrämd och anfallen af en 
' tramp" blef härom dagen mrs Win
nie Johnson i sitt hem nära Fullertöu, 
Nebr. Bon var ensam hemma med sin 
lilla dotter. Emellertid fick hon fatt 
len revolver, med hvilken hon hotade 
bofven och tvang honom lägga benen 
på ryggen. Hade han vetat, att revol
vern var oladdad, så skulle han nog 
icke gjort sig sä . bråd t. .Han uppspå
rades af polisen ooh togs i fäogsligt för
var. 

Förfärliga sj oolyckor. Tyska 
skeppet Athena på väg från New York 
till Bremen gick åtta dagar i söndags 
förlorad t utanför Cape May, N. J. La
sten, som bestod af nafla ,oii nitrogly
cerin, exploderade. Af et tningen, 
som utgjordes af 20 jcnan, dödades 14 
stycken, bland deto äfven kaptenen. — 
Förfärliga härjningar har stormen an-
stält på Kanadas kuster. En skonare 
Victory och dess bosättning på 22 man 
ha gått förlorade., .F^ra ^adra. fartyg 
saknas. -

-Vfi/ 1 't 

Stort arf—Icke mindre än $1,000,000 
—har en familj Bergman i Dubuque, 
la., att lyfta i Australien, enligt nyli
gen Anländ underrättelse derlfrän. 
• <4Senatens fader" död. Kapten 
Isaac Bassett, senatens biträdande 
dörrväktare, soiu bar detta vördnads
bjudande och väiklingande binarau, af-
led sistlidne onsdag i Washington D.C. 

Thurmans förmögenhet. F. d. 
senatorn, domaren Allen G. Thurman, 
som nyligen aflod i Columbia?, Ohio, ef-
terlemnade enligt vederbörliga testa-
ments-och arfshandlingar mellan $160^-
000 och $170,000. 

Fyra personer drunknade i sön
dags under skridskoåkning ä liathrop 
sjön, 7 mil vest-er om Denver, Col. De 
olyckligas namn voro Charley, Robert 
och Maggie Jones, resp. 8, 21 och 20 år 
gamla, samt Ija Bali, 16 år gammal. 

I fredens intresse. Aobert Treat 
Paine i Boston, ordförande för den 
amerikanska fredsföreningen, afsände 
sistlidne vecka till markisen äf Salis-
bury i London följande telegram: 
"Skulle det vara möjligt att Storbri
tannien föredrager krig framför under
handling? Två nationer, ett folk." 

Spårvagnsstrejk egde rum förra 
veckan i Philadelphia. Vagnarne gin-
go dock om dagsrne under starkt po-
lisbaskydd. Polisen måste här och der 
taga i med hårdhandskarna och ' bruka 
våld. Ställningen var ännu 1mandajrs 
morgse oförändrad. Luften var emel
lertid mättad af en hel" mängd oroväc
kande rykten. Vagnarne stodo hela 
söndagen stilla, inga försök gjordes att 
lata dom gä. Slrejkarne subskribera 
till sin kassa och lära Inhösta betyd
ligt med money. ; w" •" 
. .Fruktansvärda explosioner. En 
angplpa sprang härom dageu sönder å 
angaren S^. Paul, med;m deivlåg i dop-
kan vid North R'ver i N_w York. Sex 
man .bieTvo der-viu dödade och fem sa-
rade.—Viu en.cxp^osion, som.i torsdags 
intritjffad© i C un nook grufvorrta, sex 
mil vestfflr om.IVilöigh, N. C., dödades 
öfver 40 .-»I.UI. • — 29 st. arbetare äro be-
grafna i en af Daytoa kolgrufvorna vid 
N;ishv|^,-Tenn., till föije af explosion 
.-röra dol*" i-n t rä ffa.de _,si s ti id ne fredag, 
Alla om'.cbuimo. -,r.-

Från sven ika kolonieii i .Fruit-
hur.t meddelas ger,om bref från en 
Fruit hurst-bo till MINNESOTA STATS 
Tip,v INGr. att kaptenen L. D. Phillips, 
ei> af - hinubohurftta . iionalftjnga . finlr i 
torsdags atta dagar, sedan sotn gäfva 
-nottaga en käpp med guldknapp pä, 
Jer det stod skrifvet: "Presented to 
Capt. L D. Phillips by the Scandinav
ian Coipniats in F.mithurst, Ala., D.jc. 
12, 189j". Festen, som för kaptenen 
var anordnad i dervarande skolhus, 
var tal rikt bevistad och särdeles lyc
kad. 

Expressbolag och bränvinsför-
säljning. Agenten för Adams ex
pressbolag i Hastings, Nebr., blef här
om,dagen i federalrätten i O.naha öf-
verbevisad om att hafva sålt brän«in 
utan "license". Bryggerierna hafva 
hittills sändt sina varor direkt till ex
pressbolagen, hvilka uppburit liqvid 
för deras räkning, och derigenom inbe
sparat mycket pengar. Nu blir det 
slut med dejt ofoget, om federalrättens 
utslag vinner laga kraft, och bryg 
garne måste taga ut . "license" för alla 
platser eller orter, der de afyttra sina 
varor. s • 

Sådan» skola Bk^f>a lag ochrätt! 
öfverdomaren D. L. Suodgrass, höran
de till Tennessee's högsta domstol,sköt 
och sårade ganska illa härom dagen 
advokaten John R. Baasly, medan her
rarne voro tillsammans i kongressman
nen Browns juridiska byrå i Chatta
nooga. Lagkarlarne hade öfvat sin 
armstyrka . och sina knytnäfvars kraft 
på livarandra innan revolvern kom 
fram. Det går allt bra långt, då *likt 
kan passera; en medlem af högsta dom
stolen i fejd och slagsmål med en advo
kat ä en kongressmans juridiska byrå! 
Och detta allt för en temligen oskyldig 
tidningsartikels skull. . - v" 

Häftigt regn i kopiOs mängd föll 
sistlidnv vecka . på åtskilliga platser i 
Illinois, Iowa och Kansas. Det berät
tas, att ett antal familjer vid Fort 
Scott i Kansas nödgades öfvergifva sina 
hem och söka skydd på högre belägna 
ställen. Emellertid glädja sig farmar
ne öfver detta regnfall, som fylt de 
torra brunnarne och floderna ooh tagit 
frosten ur backen. — Äfvén i staten 
Missouri föll förra veckan ofantligt 
med regn, som fylde alla bäckar och 
strömmar och. kom dera att öfversväm-
ma. Mississippi steg öfver sina bräd
dar ooh åstadkom ganska stor skada. 
Elt rykte säger, att sex personer 
drunknat i Cuiver floden näraOld Mon
roe. 

Venezuela frågan gjorde affärsr 
ställningen å börsen i New York i slu
tet af förra veckan särdeles tryckt och 
nedstämd. Den allmänna stämningen 
1 landet är orolig och spänd. Äfven, 
ja, isynnerhet uti kongressen råda oro 
och väntan med afseende på något vig-
tigt och liändelsedigert som botar. 
Vid en interview, som sistlidno söndag 
egde rum mellan en medlem af "the 
Associated Press" och Sir A. K. Rollit, 
en konservativ medlem af parlamentet, 
yttrade den senare, att han djupt be
klagade, ätt denna fråga uppväckt ho
tande faror beträffande godt samför
stånd, handel och fred de två nationer
na emellan, och detta just nu, då utslg-
terna i fråga om affärer börjat ljusna 
och folket börjat hoppas på bättre ti' 
der, och höll han före att allt möjligt 
borde och skulle pu lyckliga 
lösning af frågan* * 

Ny kanal. _i $te T. C. Scobel i 
Winnipeg, KanaÅf. har nyligen bildat 
ett bolag, som ätnnar bygga en kanal 
från Winnipeg till Hudson's bay, en 
sträcka af 631 mit' Kanalen blir 70 fot 
vid, och djupet Wi • endast 7 fot. Den 
kommer att bsstå ined 70 stussar. 

Fader och trfc barn brända till 
döds. Andrew • Johnson i Philadel
phia, 30 är gamnäai, och hans tre små 
döttrar, cesp. 9, 5'Orth;3 år gamla, om-
koran?o i lördagi?f M eldsvåda, som ut
bröt i Johnsons' 1n.'.n,E 2L Parham st. 
Mrs Johnson blef ock >»lla skadad " och 
tros oj kunna komnm »ig. 

Eldsvåda. I*'JJ'.uefields, W. Va., 
ödelades i söndags genom eldsvåda ett 
bageri, en klädesliaadelslägenhet och 
Cintralhotellet. yiLjl» skadan är vär
derad till $50.00$. E is Stevens, en 
tjenare Vid hotejlek dödades. Åtskil
liga personer skt^ada, gig, när de för 
att rädda sig hojfpiuiö^ed från de öfre 
väningarne. 

Prest afsatt. loured L. Moore, rek
tor vid en episköfcikyrka i Akron, O., 
afsattes förra veelian från sitt embete 
af biskop L^onarl, emedan han för en 
tid sedan å en p&?éra hado förfalskat 
en embets.brodéri namn- för att kunna 
betala sin br&llo^4räigtil Sensmoralen 
i denna sorgliga blstoria blir den: en 
ung prest biir ipti gifta sig, förrän han 
har'åtminstone $u iBycket psngar att 
han pä anständigt Sätt kan betala sin 
bröllops frack, .v ' 

Irländarne stridslystna. Å ett 
möte, som ett "fyriiolal ledande irlän
dare-amerikaner i Cleveland, O., här
om dagen höll fö»' att diskutera Vene
zuela-frågan, fattades enhälligt det be
slutet., att man skulle till guvernör 
MeKinley ih'.em^ ,en förpllgtelse om 
upprättandet af fit regemente på 1,000 
frivilliga, färdiga ^att upprätthålla 
Förenta Siatercajg' åra, att förödmjuka 
England och äväjjabringa Irlands fri
het". Jo, det sku le »maka det! 

"Green goods"»h varmed två ganska 
stora lädor voro%^d», såldes nyligen 
vid en auktioner -'Abigdon sto.-age 
war%ousa" i 1^.^ York. Inroparen 
visste ej hvad 1 idotna. innehöllo, förr
än haq öppnat dem. I den ena af dem 
fanns ett bref, de>. skrif våren ii 11 ryc
ker sin ledsnad deröfver, att så mänga 
raisstfig: egt rumr i "affärens" badrif-
vande, ätt han läji-t* $800 föjf att der-
méd köpa forfalsi'a^e pengar, och att 
han köpt en far döiu ha» &J(»mt. .l»eta-
'IS^metf^gree»'^ooiv** -

Di*. Herman A^Wardt, den tyske 
riksdagsmannen poii judehataren, hade 
i torsdags afton ,iyrt Cooper Union i 
NÖW York för att, £er hålla tal. Han 
hade beslämt 50 som en lämplig 
inträdesafgift cqh .naturligtvis väntat 
sig en goJ inkomst; men endast 110 
personer hade inT^nit sig, deribland 
6 fruntimmer, och polisstyrkan var 
nära på lika mant»tar£. Han talade ty
ska, m?n det dröj«i^ icke länge innan 
några judpojkar kantade ruttna ägg 
mot honom, men depse fi-idstörare blef-
vo utkastade af polisen. Ahlwardt Vi
sade sig mycket, lugn och fortsatte att 
prata under oupphörligt afbrott. S»-
dau han slutat uppträdde en person vid 
namn Gustave Ph.illips och höll ett 
kraftigt tal emot 'jMilwardt, och han 
blef applåderad med" kraft. Kl. 11 var 
allt siut och polisen rensade salen och 
förde Ahlwardt ut genom en bakdörr 
och" han följdes |if IBere detektiver till 
sin bostad. De ! personer som lockat 
honom till Amerika, vågade icke visa 
sig, meddelar Kordstjernan. 

Kongressen. Siuator Davis har i 
senaten väckt frägta om att interpelle
ra presidenten mj)d afseende pä Ala
skas gränser. Div ?tros nemligeo att 
England ämnar försöka ett få eh bit 
deraf.— Representanthuset bar för sin 
del beviljat ett anslag af 5100,000 till en 
kommission, som sknlle få till uppgift 
att undersöka gränsfö.rhållandena l Ve
nezuela.—Utrikesministern Olney del-
gaf sistlidne torsdag eeaaten en berät
telse om hvad som blifvit af regeriu-
gen gjordt för ätt skydda amerikanske 
medborgare från skada ooh förföljelse i 
Turkiet. Han näinhde, att under oro
ligheterna derstädes ingen amerikans 
lif blifvit spildt, a^t i två fall egendom 
blifvit förstörd for amerikaner, att en
ligt minister Terrells i Konstantinopel 
uppgift 30,000 armenier blifvit döiade, 
och att lämpliga mått och steg blifvit 
vidtagna dels för erhållande af skade
stånd för misshandling och åverkan 
hvad åtskilliga atiuerikaners personer 
och egendom beträffa, dels ock till 
framtida skydd oehf säkerhet för ame
rikanska medborgare, som uppehålla 
sig i Turkiet. — Senaten antogj i fre
dags samma motion om rätt föijf presi
denten att utse en f Venesuelak|mmiS-
sion som huset redka förut antaigit. — 
President CleVola|i| öfverlemnade i 
fredags till kongreg^n ett budskap om 
Förenta Staternas,,,|t|fär8ställnipg eller 
ekonomi. Han erinrar derom att det 
oupphörligen går baklänges med guld
reserven, att den finansiella faran är 
stor, och hau anropar ifrigt kongres
sen om skyndsami»a och kraftiga åt
gärders vidtagande* mot den öfverhän-
gande faran eller krisen, isynnerhet 
som stämningen i landet är ganska oro
lig ooh tryckte Presidenten påpekar 
emellertid i sitt .,budskap att Förenta 
Staterna ha medel och resurser nog 
till att lyckligt öfvervinna svårighe
terna. —Man v^oÉade som l tisdags in-
lemnandet af en tullinotion i republi
kansk och pr^efeöonistisk riktning, 
enligt hvilke»f%ijfH lagges på ull cch 
ylle varor oeh taxorna i'-...WiUon-billerr 
höjas med 20^ procent. Det tros 
dock att Clevelinia kominer att vetobe-
lägga ett frM&fwie be#iut1 
den vägen» 

"American Federation ofr ^ 
bor", samlad till möte 1 New S M 
förra veckan, valde till 6in prcaiueflft 
för nästa år Gompers med obytydll 
röstöfvervigt. Det socialistiska 
mentet, »om vid mötet sökte gfc.re -*'il 
stämma hörd, togs af flere • talare i 
grundlig upptuktelse. — Enligt beslut 
får ej någon politik diskutera» eilar 
behandlas af eller inom företfiug?!?. 

Chicago-nyheter. EnligTlÉider-
rättelser frän Chicago sistlidne tors
dag hado häftigt regn fallit oafbrutet 
under 30 timmar.' Alla gator voro fyl-
da af vatten, och på sina ställen var 
folket helt och hållet iustängdt 1 sina 
hus. Här och der nödgades menni-
skorna till och med taga sin tillflykt 
till undra väningen af sina boitäder.— 
Den nordvestra grenen af "the Natio
nal Manufacturers' Association" höll 
härstädes sammanträde sistförflutna 
vecka. Det beslöts att priserna å möb
ler skulle höjas från och med ingången 
äf år 1896.—Miss Helen Cuiver 1 Chi
cago har till universitetet härstä
des donerat $1,000,000 till den bio
logiska vetenskapens befrämjande. — 
År 1886 utkom pi en N^w York-firmas 
förlag en bok med titeln "Ur.olc Da
niel's Story of Tom Andorson and 
Twenty Great Battles". Man har hit
tills sväfvat 1 okunnighet om författa
ren. Nu liar det emellertid blifvit up-
penbaradt, att general John A. Logan 
författat denna bok, som på sin tid 
väckte ett sä stort uppseende.—W. H. 
Harvey, frisilfvermannen, känd under 
binamnet "Coin",lät i söndags silt nya, 
förut bebådade politiska parti gå af. 
stapeln. Djt kommer att utgöra elt 
edbundet hemligt sällskap med titeln: 
"Patriots of America" och verka för 
fri myntning af siifver. — Hvetemark-
naden utmärktes härstädes i slutet af 
förra veckan af ett temligen tryckt lä
ge. Priserna gingo nedåt 

P A K O T Å .  
Sjelfmord- Louis Anderson, förr 

bosatt i Ciark coM S. D., begick sjelf-
mord i lördags å en -farm norrom Or-
tonville, MinuM genom att afskära 
strupen. 

En emigrationskonvention, i 
hvilken delegater frän statens skilda 
delar, jernte för saken intresserade, 1 
närgränsande stater bosatta personer 
deltogo, af bolls i Fargo, N. Dt, för liden 
vecka. . «. 

Krögare blir prohibitionist Al
derman Kennedy, en rik krögare och 
framstående politiker i Fargo, N. D., 
väckte i förra veokan icke ringa förvå
ning genom att förklara, det han hä
danefter kommer att sälla sig till sta
tens prohibitionister. Att förklarin
gen ej endast var löst prat synes äfven 
den omständigheten antyda, att han 
på samma gäng sålde ut sin audel 1 en 
lönande krogrörelse der i staden. 

Frikänd. Edvard Severson, en ar-
batare å Marnes Wadr worths farm nä
ra Dickinson, N. D., blef för omkring 
ott år sedan skjuten och dödad af en 
16:.trig kamrat vid.namn Fred Roehm. 
Denne anklagade sin husbonde för att 
ha planlagt mordet, med anledning 
hvaraf Wadsworth fängslades. Målet, 
som i nära en månads tid fortgått i 
Bismarck, afslutades i lördags dermed, 
att den anklagade af juryn frikändes. 

Projekterad jernvägslinie. Ea 
komité, beståande af framstående far-
mare och affärsmän,afhöll möte i Leeds 
N. D., förliden vecka i ändamål att öf-
verlägga om byggandet af en jernbana 
mellan Cando ooh L?eds. Din nya ba 
nan, hvars längd skulle bli 18 mil,kom-
mer att.genomskära en af de bördigaste 
och tätast befolkade trakterna inom 
staten. Troligt är, att planen kommer 
att genomföras, ty farmarne utefter 
den projekterade jernvägslinien äro så 
intresserade för saken, att de lolvat 
skänka vägrällighet genom sina egoi' 
samt att kostuadsfritt utföra nödiga 
planeringsarbeten. 

Olämplig sysselsättning för 
prest. Frän Forman meddelas att en 
skandinav (norsk?) vid namn Rev. Carl 
G. Seltveit, som för en tid tillbaka ut-
öfvade presterlig verksamhet inom 
Sargent county, för närvarande vistas 
der i trakterna i syfte att söka förmå 
sina landsmän och forna församlingsbor 
att utvandra från Norra Dakota och 
bosätta sig i trakten af Norfolk, Vir
ginia, der lämpligt jordbruksland föt e-
gifvits stå dem till buds. Befolknin
gen säges till en början ha omfattat sa
ken med rätt stort intresse i den tron, 
att prestmannen leddes af oegennyttiga 
afsigter, men detta intresse lär redan 
ha hunnit afavalna betydligt till följe 
af ett rykte, enligt hvilkot den forne 
läraren skulle stå i ett mäktigt landbo
lags sold. -

Uppoffrande broderskärlek. Mrs 
Rose Sayers boningshus, beläget om
kring Bex mil söderom Britto'j, S. D., 
ödelades genom eldsvåda förliden ons
dag. Vid eldens utbrott befunno sig 
tre minderåriga barn, två gossar och 
en liten flicka, inne i boningshuset. 
Gossarne lyckades kommo ut oskadade, 
men dä den äldste brodern upptäckte 
att systern blifvit lemnad efter, rusade 
han äter in.i den brinnande byggnaden 
för att rädda den lilla. Sin hjettemo-
diga handling hann han dock aldrig 
utföra, ty han öfverväldigades af het
tan. Modern, som vid olyckstillfället 
befann sig i den pä ett större afstånd 
från boningshuset belägna stallbyggna
den, framkom till brandstället nättoch 
jemt i tid för att rycka sitt minsta 
barn undan döden. D^n uppoffrande 
brodern oefe seaea i 
lågorna. 

M I N N E S O T A .  

Flere mejerier. I S'.ayton, Fulda 
och Currlo skola inom kort Dya mejeri
er uppföras. 

Från Anoka meddelas att professor 
P. M. Lindbargs der i trakten bosatte 
fader aöidit 

Åtalad för dråp är Elliot Erikson 
i Gtenwood. Han lär vara vållande till 
eiu dräng Gust. Carlsons död. 

Aflidön åldring. Charles Domy, 
én af do äldste personerna i Wood ville, 
Waseca co., allud de a 17 dennes i en 
ålder af 93 är. 

Nya postmästare. Till postmästa
re hafva utnämts Julius Thorson i 
Bsnson, W. O. Philsdale i Sauk Cen
ter, William Cordiner i Princeton och 
Robert Andrews i Wells. 

För brott mot tryokfriheten är 
mrs Ole Monson i Ash by åtalad. Mrs 
Monson skrlfver tidningsartiklar i 
myntfrågan förf. d. kongrossman Boens 
tidning samt lär därunder ha gått per
sonligt tillväga mot A;.i3. King och W. 
F. Waldlck i.Ashby, ~ 

Josle tillråttakommen. Josle 
Blomgren, Willmar-flickan, om hvars 
försvinnande det I förra numret af 
MINNESOTA STATS TIDNING berätta
des, fgenfans ar sin fader i en svensk 
familj iSt. Cloud. Da t säges, att hon 
der varit 1 sällskap med en ung man. . 

Dödade af ett tåj blefvo natten 
till 1 söndags Elward Burau, jr., och 
Emma Max från Wilkin county, då de 
vid sin hemfärd frän ett "party" skulle 
åka öfver Gréåt NöVthern banan åtta 
mil vester om Fergus Falls. -Hästarne 
blefvo ock dödade. 

Åktenskapsslcilnadsmål. I Man-
denhall äkteaskapasklllnadsmAlet 1 Du-
luth fällde vederbörande jury, efter att 
hafva öfvei iagt frågan omkring 24 tim
mar, siettidne söndag ettför Mendelhall 
friande utslag,' Dinna anhåller nu om 
skilsmessa från sin hustru på grund 
deraf att hon öfvergifvit honom. 

Lifltgt oounoll-möte. 1 Mankatos 
höga råd hände det härom dagen att 
en af stadens vördade fäder, d. v. ». 
en ålderman, gaf en kontraktör Staede 
ett slag i anslgtet, emedan denne gjor
de några anmärkningar som ej föllo 
åldermannen l smaken. Och var ål
dermannens namn Riuimelmann. 

Patent hafva beviljats GéöPgte F. 
Cremer, St. ,Pau\ ä en marinveiooi-
Jggdj..O!e H. Hanson* Litchfield, å en 
"wrenoh", Gustaf F. Johnson, Milan, å 
en "bag-holder", William Milbrath, 
Lukefleld, å en "corn-harvester" och 
en "shocker" samt Fred L Smith, 
Litchflold, ft en ^'plllowsham-holder". 

Olika åsigter om hveteprlset. 
Somliga anse, attom krig utbröte mel
lan Föreuta Staterna oeli England 
hvetet. skulle komma att stiga i pris 
ända till $1 per bushsl, andra äter me
na, att vår utländska raafknad derige
nom blefvo afskuren orih såsom en följd 
deraf "Skulle vi ej få mer än 25 cents för 
vårt hvete. - Dot är emellertid Icke alls 
troligt att krig utbryter,. 

Ändrade siffror i fråga om sta
tens folkmängd. Enligw oensusby-
råns reviderade och kompletterade pro
tokoll ooh listor utgör statens befolk
ning 1,574,819 personer. St. Pauls folk
mängd är 140,292 mot 131,158 ur 1890, 
och Ramsey county's är 147,537 mot 
139,796 år 1800L Minneapolis stad hur 
192,833 personer mot 164,738 ur 1890, 
ooh Hennepin county har 217,798 mot 
185,294 år 1890. 

Taxering af jernvägsland Röst
berättigade inom Aitkin ca beslöto pä 
ett massmöte derstädes härom dagen 
att sammankalla en konventlon tUl den 
10 mars 1896 i ändamål att väcka och 
hålla vid lif frågan om otaxeradt jern-
vägslands beskattning och att göra 
"the Anderson bill" till föremål för 
allmän omröstning.Konventionen kom
mer att bestå af delegater från hvarje 
county af staten, inom hvilket det fins 
otaxeradt jernvägsland. 

Bröllopsnöje och des3 följ der. 
John Westlund, Peter L^ander, John 
Turnblad och Elof Johnson bragtes 
förra veckan till couaty-häktet i Still
water, anklagade för att hafva allvar
samt skadat Charles Abrahamson. Vid 
bröllopsfest, som John Westlund i 
Franconia, Cliisago co., firade mellan 
den 7 och 9 donnos, förekom bland an
dra nöjen äfven skottvex.ing, hvarun
der Charles Abrahamson, som synes ha 
uppträdt som fridstörare, ble* illa skju
ten. 

Red Lake reservationen, hvars 
snara upplätando för uybyggare man 
motser, är föremal för stor uppmärk
samhet.. D^tta är helt naturligt, ty 
detta blir uppenbarligen sista tillfället 
att i Minnesota erhålla värdefullt rege-
riugsland. Ealigt underrättelse från 
Washington har staten Minnesota er
hållit eganderätt till tvä n.ctions inom 
reservationens område såsom skolland 
nemligen sections 16 och 36. Vi åter
komma till detta ämne sä snart uågot 
nytt blir att andraga. 

öfverraskning. Torsdagen den 12 
dennes blef diakonen vid sv. luth. för
samlingen i Tracy Per Svenson före
mål för församlingsmedlemmars och 
öfriga landsmäns i staden uppmärk
samhet. Svenson, som dä fyllde 35 är, 
uppvaktades af en stor Bkara vänner 
och bekanta, hvilka bringade honom 
ein uppriktiga och varma hyllning. 
Pastor C. J. A. Holmgren tolkade de 
närvarandes känslor, sånger sjöngos på 
både engelska cch svenska, och qvin-
norna bjödo på ostron-supé. Samman-
varoft Kted QC b 
böi 1 

Statens fjerde hospital för van
sinniga kommer att förläggas till 
Hastings enligt vederbörande kommis» 
sions b-islut, 

Tröskningen återupptagen. En» 
ligt underrättelse från SLayton har 
tröskningen återigen kunnat upptagas 
der i trakten. 

Hundförgiftning roar man sig med" 
i Buffalo. Under sistförflutna vecka 
hafva hela nio st. värdefulla hundar 
blifvit förgiftade. Dj flesta af dem 
ha dött, fJ 

Prostfar ooh prestmor oense, 
Mrs Skaar, hustru till norske pastorn " 
Skaar i Terraoe, Pope co., söker äktén-
skapsekilnad från sin man pä grund if 
omensklig behandling. 

Ett högeligen upplyst samhäl
le har Wörthington blifvit. eedan det 
nu fått sira gator samt åtskilliga af 
sina affärshus, hotell och bostäder upp. 
lysta med elektriskt ljus, " 

Ersättning för trädplantering. 
Mellan 2,800 Minnesota-furmare kom-
i ar de $20,000 att fördelas, 80m äro an
slagna för trädplantering inom Btaten. 
En dylik summa utdelas för hvarje år 
enligt statens skogslagar. 

W I S C O N S I N .  j  
Bog af sina skador. Den i förra " 

numret omnämde John Tobln från 
Minneapolis som under en olycklig åk
tur i Hudson, der han var på besök, 
blifvit lifsfarllgt eårad, afled 1 fredags 
är de erhållna skadorna. V 

Bestulen på varor till ett värd* pt " 
$100 blef natten till i torsdags handlan
den William Karsten I Five Points. På 
misstanke att ha föröfvat stölden arre
sterades senare B. McDarmor, eon till 
en f. d. polischef, samt Thomas Gibson 
ooh James Lse, i h vilkas ego en del 
de stulna varorna äfven återfunnos. 

Lefnidströtfc Mr» P, Peterson, 
bosatt omkring fem mil söder om Bald
win, ändade sin jordiska tillvaro förli
den fredag genom att Intaga en dosis 
råttgift» Den olyckliga qvinnan, som 
på senare tiden varit nedslagen till 
sinnet, antages ha begått den förtvlfla. 
de handlingen under ett aafall af ; 
lankoli. A- i 

SkadeersftttnlngsM&i. Sylvester 1 

Johnson i Ashland, uom inledt rätte* 
gång mot staden under yrkan att er» 
hälla skadeersättning derför, att han 

rsistlidRft loli :månad änder; eft^kt»^ , 
öfver en 1 dåligt skick varande faryäg^ 
slungats ur åkdonet och dervid erhållit 
allvarsamma skador,tillerkiyades $5,000 , 
i förra veokan. % 

Aristokrati vinner ej anklang. 
Skolsuperlntendenten Osöar E Peter
son i Winnebago county har mot stats-
unlT»rsitetets 1 Madison president, O, 
K. Adams, riglat flera anklagelser, gå
ende ut på att viss, det Adams tili följe 
af sina alltför aristokratiska tänkesätt 
är helt och hållet olämplig att fy ila sin 
plats som president för ett för såväl 
fattigmans barnsom rike mans söner 
afsedt läroverk. 

Från Gtrantsburg. Ett farmers '4 
Institut och en emlgratlooskonvintloa ' 
afhöllos härstädes förliden veck*. Bå
dadera voro väl besökta och synnerli
gen lyckade. Institutet afhölls på 
torsdagen och konventionen på fredag 
ooh lördag. Biand framstående talare, 
»om under konventionen uppträdde 
märktes T. L Schuruaeier frän St. 
Paul, P. V. Collins från Minneapolis^ 
E C. Grldley från Du! u t h, James 
H. Agen från West Superior, och den 
uppmärksamhet, med hvilken deras 
tal följdes, visade att saken omfattades 
med ganska stort intresse. Att do af-
häiina mötena äfven i sin män komma 
att gagna Grantsburg, är temligen sä
kert, en omständighet, som torde vara 
af Intresse för alla våra läsare, enär 
såväl platsen sjelf som trakten derom-
kring bebos hufvudsakligen af skandi
naver och deribland ganska mänga 
landsmän. Tili dessa senare räknas 
äfven John Elg, som under firma John 
Elg & Son nyligen öppnat speceriaffär ; 

pä platsen. *Hr E.. mottager qch om-
besörjer äfven insändandet al prenu
merationsmedel ä MINNESOTA STATS ,.± 
TIDMXQ. , . 

West Superior-nyhetor: Fjjr en 
tid sedan dömdes Omaha banbolaget 
att utbatala $12,000 till flickan Auua 
Niska, som förlorat ena foteu genom 
att påköras af ett af nämda bolags ban
tåg. Bjlaget var missnöjdt med detta 
utslag och uuderstälde detsamma hög
sta domstoleps pröfning. Emellertid 
har saken genom ömsesidig öfverens-
kommelse i dagarne blifvit uppgjord 
på så sätt, att flickau skall erhålla $5,-
666 i skadeersättning. — Undervisnin
gen vid stadens skolor afslutades förli-
dea fredag, i det skolungdomens julfe
rie då tog sin början. Julferien räcker 
i år till den 6 jan. och blir således läng, 
re än vanligt.—Statens mej^rideparte-
ment har genom distriktadvokat Sloaa 
väckt åtal mot Swift Bros. Packing 
Companys och Armour Packing Com-
panys lokala representauter för öfver-
trädelse mot statens olepmargarinla* 
gar. Målet, som är det första i sitt 
slag härstädes, förekommer den 7 ja
nuari — EnJigt hvad som fönnäles,lär 
Omaha banbolaget under innevarande 
vinter låta uppföra en större elevator i 
närheten af den nya dockan å Allouez-
bu&ten. —Härvarande countystyrelse 
har blifvit notifioerad af H. Swan i 
Chicago, att åtskilliga personer derstgr 
des göra anspråk pä de $200, som utlo£* 
vats för gripandet af Nels Carlson, ocl| 
att om summan fördelas pä sä sätt, sona 
bestämts, »tyrel&&o->kfttiMne?>«tt diftffor 
hållas ansvarig. 
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