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yp&ld^ga.lJina, iota i år
tusenden legat i dvala, omsider börjar 
vakna till lif och af omständigheterna 
tvlnjgas ur sin isolerade ställning för 
attantingen, med heder och lira delta-
gat i jlägtets utvecklingsarbete och 
framåtskridande eller ock såsom för
sumligt och odugligt dö och försvinna» 
då/arbetar en stor del af svårt folk pa 
att,M/dpt,ta.„vårti land,..göra ett nytt 
Kina. Och biand dem, som sä arbeta, 
finnas många, som göra anspråk på att 
på ett särskild t 6ätt hafva bl i f • i t af 
Förj$yn,flji >j^kpEa<^e till .att handhafva 
det mått af vett och vishet, som blifvit 
det amerikanska folket beskärdt. Da 
drifva af alla krafter den läran, att i 
trot&af det.faktum att nu till och med 
de äldsta, mest Inskränkta och förstoc
kade folk på jorden börja röra på sig 
för att i någon mån godtgöra sin förra 
overksambet och försummelse, så skall 
det' unga, »lärka , och lefnadsfriska 
amerikanska folket lägga sig i dvala 
och innesluta sig inom sina gränser su-

-sota snäckan i sitt skal för att , pä sa 
sätt få, lefva ,o*tördt.. och obsrördt af 
den öfriga verlden. Om vi icke göra 
det, säga de, så kunna vi råka i strid 
med andra folk, hvilkas intressen korsa 
våra, vårt lugn blefve stördt, vår fred 
hotad. Alltså: må andra folk deltaga 
i den väldiga kamp, som pågår, kam
pen mellan slafveri och frihet, mellan 
ljus och mörker; må de mäktigare un
dertrycka de svagare och frånröfva 
döm den frihet, som de så dyrt hafva 
försfirfvat; må tyranner gerna slå fol
ien i bojor och såinka dém i okunnig
het och, förvillelse^ må .andra makter 
fritt tillvälla sig vår handel och röfva 
vart folk, må de bygga fästningar 
kringom våra kuster och beherskavåra 
farvatten med sina flottor: vi böra un
der allt detta alls ingenting göra, utan 
bara vara stumma, overksamma åskå
dare, till skam för oss sjelfva och till 
åtlöje för andra. Är det, månne den 
plats, som ett ungt, starkt, fritt och 
upplyst folk bör intaga? Är det så det 
kan och bör fylla sin uppgift? Har då 
detta folk ingen annan än en odågas 
plats att . fylla? Eller äro vi sådana 
Ömkliefä, harhjertade, pligtforgiitna 
ynkryggar, att vi icko våga intaga den 
plat9, som tydligen blifvit oss anvisad, 
eller sköta det värf, som blifvit oss an-
förtrodt? Hvad betyder då allt vårt 
tal gr» frihet pch »jeifständighet, om 
Upplysning och framåtskridande oro 
makt och inflytande? Sjelfve kinesen 
skall då lé åt oss och utpeka oss såsom 
ett folk, som var kalladt att intaga det 
främsta rummet bland Jordens natio
ner, men som istället intagit det ytter
sta. Att emellertid ett dylikt tillväga-
gående på det högsta behagar en stor 
del af Europas folk och isynnerhet vissa 
af dess maktlystna och rofgiriga rege
ringar, det är alldeles uppenbart. Djt 
är ingenting, som dessa så mycket hata 
och frukta, som det unga, fria Araeri 
ka. Derför söka de också på allt sätt-
att befästa oss i den tron, att vår verk-
saiphetssfer och vårt inflytaude icke 
under några omständigheter böra öf-
verskrlda vårt eget lands för närvaran
deerkända och bestämda gränser. Ja, 
d^eripra till o<$h med icke så sällan 
om, att det vore icke så illa om vi äf-
ven öfverlemnado åt dem att Bköta vå 
ra egna inre angoliigenheter. Da för
stå, mena de,.långt bj&ttre hvad detta 
land behöfver än vi någonsin sjelfva 
kunna begripa. Men framfär allt böra 
vi komma ihåg, att med hvad som till
drager sig utanför vårt lands gränser 
hafva vi platt intet att skaffa. Amerika 
bör, enligt deras mening, intaga samma 
ställning nu,som det intog för hundra 
år- sedan; och de klokhetsregler, som 
.George .Washington dä uttalade och 
som de ständigt upprepa, de böra gälla 
i evighet. Att många af våra politici 
oeh sä kallade statsmän också hysa 
samma åsigtor JLr icke så underligt. 
Gränserna för deras kunskap äro van
ligen icke större än gränserna . för de 
ras valdistrikt och den enda "stats-

> konst" de känna,, till är konsten att 
v^lrfva röster och den enda uppgift de 
Äro medvetna om och det enda mål till 
hvilket de sträfva är att få ett embete 
och sedan söka behålla det så länge 
BQm möjligt. Landets välfärd och ställ 
ping bekymrar dom Bedan^föga. Men 
äfven åtskilliga, som räknas för kunni 
ge och förståndige män, sjunga samma 
visa^ det är lika besynnerligt som det 
ftp sorgligt och ofosterländskt. De 
ådagalägga emellertid dormed, att de 
icke förmått fatta detta lands-ställ
ning och uppgift. Da ha icke följt med 
sin tid. De veta icke att detta land 
vuxit ifrån barndomstiden, sä att säga 
öoh hunnit mannaårens kraft och an 
•var, att dat icke. läugre är en koloni 
aller en nyfödd republik, *som kämpa 
för sin tillvaro, utan en verldsmakt, 
hvars både rättighet och pligt, det ftr 
*et""ttmnligt"-*wh '-krafiigt ingripa i 
världshändelserna och göra sin vilja 
och Bina åsigter gällande, om det an 
nars ogcr något, som är värd t att gör 
gällaudo. De likna den gamle romaren 
Quintus Fabius Maximus, som ansåg 
att det bästa siittet att strida med Han
nibal var att, icke strida med honom 
alls, u'an blott sä mycket som möjligt 
hålla sig ur vägen för honom. Dermed 
lyckades han visserligen hindra Han 
nlbal frän att tillintetgöra det romer 
ska folket, men' han kundo aldrig på 
det sättet drifva honom ur Italien, 
början var detta Fabii krigssätt det 
enda rätta, ty det värdet enda möjliga, 
Rom var slaget., utarmadt, blödande 
Det beL&fde hvlla och tid för att vinna 
krafter. Det repade sig emellertid 
»nart oeh då var ett annat~ krigsrätt af 

nöden, men det kunde Fabius icke be
gripa. Han höll envist fast vid att 
hans sätt var under alla omständighe
ter det enda rätta. Historien visar att 
han deruti hade orätt. S.v också här. 
Dat fans en tid, då vårt land behöfde 
.all sin styrka för att skydda sin tillva
ro och det rar alls icke i tillfälle att 
utöfva något inflytande utom sina egna 
gränser, men den tiden är förbi; och dc 
klokhetsregler, som då gälde, gälla 
icke nödvändigtvis nu. J. S. C. 

Till tullinspektör i Dubuque, la. 
utnämde president Cleveland i förra 
veckan John M. Linohan. 

Bankkassör begår sjeifmord* 
Hon. George Barnard, kassör för Fort 
Stanwick National Bank i Rome, N. 
Y., tog sig sjelf afdaga förliden fredag. 
Ingen känd anledning till sjelfmordet 
förefinnes. Banken är stängd och un
dersökningar rörande dess financlela 
tällning pågå. 
Guldfynd. Ett rikt fynd af guld

förande malm lär ha gjorts i närheten 
af Table Mountain, en plats belägen 
omkring. 30 mil norr om Cheyenne, 
Wyoming. Ryktet om guldfyndet har 
väckt ator uppståndelse i trakten och 
lycksökare ha redan börjat strömma 
till detta nya "eldorado". 

Inatäld grufdriff. Philadelphia 
& Reading Coal and Iron Companys 
kolgrufvor stängdes i förra' veckan. på 
obestämd tid. Ddtta steg togs med 
anledning af en träffad överenskom
melse mellan olikä grufbolaga presi 
denter, som anse en inskränkning af 
grufdriften vara nödvändig, om för
månliga kolpriser skola kunna bibe
hållas. 

Qvinlig bankir. Från Iowa Falls, 
la., meddelas, att mrs A. Aubball från 
Marshall, Mich., blifvit vald till vice 
president f<>r Hardin Gounty Bank der-
städea Mrs H. säges besitta ovanligt 
affärsgeni, men lär det oalrtadt vara så 
underligt beskaffad att hon ej låter 
sina affärsgöromål i minsta mån min
ska det intresse, med hvilket hon om
fattar de husliga bestyren vid hemmets 
lugna härd. 

Sjöolycka. Ångaren J. W. Haw
kins förolyckades en natt i förra vec 
kan utmed kusten af L-jng Island. Tret
tioåtta man af l'e iättaingen räddades 

skonarna State öoh Crosby. Den 
bergade besättningen syntes vara sär
deles angelägen om att sä snart som 
möjligt komma tillbaka till New York. 
R )rande förloppet vid olyckan lemna-
des mycket knapphändiga upplysnin 
gar, och detta torde nog ha haft sina 
giltiga skäl, ty den förolyckade ånga 
ren misstankes ha varit på väg till 
Kuba med vapen och ammunition för 
insurgenterna. Dock lät man förstå 
att 10 man af besättningen gått förlo
rade. 

4LLMÄNNA NYHETER. 

Ej i folkets intresse. Storligen 
missnöjda lär Iowas befolkning vara 
med ett af statsacnatorn Funk från 
Spirit Lake utarbetadt förslag till ny 
lag för fiske. Förslaget, som bestäm
mer att inga s. k. fiskhus fä uppföras 
och att ingen person har rättighet att 
vid fiske göra bruk af mera än tvä met 
refvar i sender, anses vara tillkommet 
för att gynna deras intressen, som om 
somrarhe endast för sitt nöja sku^l ge 
sig ut på fiske. För de fattige deremot, 
som delvis för sitt uppehälle bero på 
denna näringsgren, är ett dylikt ar
rangement liktydigt med inskränk 
ning af deras redan förut knappa in
komster. Förslaget har emellertid an
tagits i sanaten och troligt är att det
samma blir lag. 

Skjuten inbrottstjuf. Natten till 
torsdags föröfvades inbrott i GLe-

sings jernkramhandel i Calmar, la. 
Fred Giesing, en son till egaren, låg 
vid tillfället och sot i lokalens andra 
våning. Danne,--. som väcktes af det 
buller, som vid inbrottet förorsakades, 
och förstod hvad som var & färde, fick 
fatt i en laddad bössa och afsköt den
samma genom ett hål i golfvet samt 
skyndade derpå efter hjälp. Fid in
trädet i handelslokalen funno de till-
städeskomna inbrottstjufven liggande 
död på golfvet. Hagelskottet hade 
träffat honom i nacken, medförande 
ögonblicklig död. Likbeslgtningsju-
ryn, som med anledning af händelsen 
inkallats, fritog Fred Giesing från allt 
ansvar. 

Romantiskt Katie Hartwiok, på 
senare tiden anstäld som kokerska i ett 
hotell i Sioux CLty, la., afreste i förra 
veckan till Cripple Creek, CoL, för att 
gifta sig med en rik guldgräfvare. För-
lidsn sommar arbetade nemligen en 
ung ulan i samma hotell som Katie'och 
hur det var så blefvo de bogge ungdo
marna oaktadt sina alldagliga bestyr 
häftigt förälskade i hvarandra. Man
nen svor flickan sia tro ooh denna lof-
tade honom sin huldhet tillbaka Men 
med erhållandet af den dyrbara skat
ten, ökades Hfven lefnadsbekymren,och 
som mannen ej kunde påräkna någon 
vidare l jus framtid som hotellljenare, 
tog han med blödande hjerta afsked af 
sin trolofvade och begaf Big till Cripple 
Creek for att gråfva guld. Att lyckan 
äfven varit honom be vågen, kan man 
finna deraf, att han redaa för värf vat 
sig så stora rikedomar att han i förra 
veckan kunde sända Statle en vexel på 
$48,000 for att insättas i någon säker 
bank på platsen. Den älskade sjelf ön
skade han dock snarast möjligt få åter
se, och det faller af sig sjelft att denna 
cj var sen att ant^d&^esaxi, ^ill^ guld
fälten. " r' * 

Konkurs gjordes i förra veck'an, 
enligt underrättelse från Salina, Kan., 
af Marriner & Norvell, en af de äldsta 
och bäst kända handelsfirmorna Inom 
staten. ". " 

' Månne ett mord? Éa ung q vinna 
vid namn Bessie Anderson fans on mor
gon förliden vecka liggande död i sitt 
rum i ett hotell i Salina, Kan. Någet 
tecken till att qvinnan tagit sig sjelf 
af daga syntes éj förefinnas, men föröf-
rigt äro de med det oförmodade döds
fallet förenade närmaste omständighe
terna höljda i mystiskt dunkel. 

Ben&dad. Arbetsledaren Hugh 
Dampsey, som för tre år sedan blef 
dömd till 7 års straffängelsa för försök 
att förgifta non-union arbetare under 
den då pågående stora Carnegiestrej-
ken vid Homesteadgrufvorna l Pa., 
benådades i förra veckan af guvernör 
Hastings. Den frigifnes medbrottslin-
gar, Beatty och Gallinger, åro fortfa
rande i fängelse. 

Onkel Sams affärer befinna sig 
fortfarande i ganska dåligt skick. Från 
vederbörandes rapport för januari må
nad framgår, alt regeriagens inkom
ster undor nämda månad uppgingo till 
$29,237,670 och utgifterna till $32,696,-
830, utvisande en balans på $3,459,160. 
Kassabalansen för de sju första måna
derna af innevarande fiskalär uppgår 
sålunda till icke mindre än $18,85.3,867. 

Fö.jdes &t i döden. Mrs. Bertha 
Einstein och rars. Fanny Bacharack, 
tvenne judinnor vid. respektive 50 och 
52 års ålder, afledo nästan samtidigt i 
sitt hem i Philadelphia en dag i förra 
veckan. Damerna^ som voro systrar, 
hade under dagen aflagt besök hos en 
väninna och syntes vid afskedet från 
den senare vara fullkomligt friska "och 
sunda. Knappast hade de dock hunnit 
inom dörren till sitt gemensamma hem 
förrän den yngre systern klagade öfver 
illamående och lade sig ä en soff#. Den 
äldre gick in i nästa rum för att hemta 
medicin, men föll der afdånad till golf
vet. En den sistnåmdas son, som nä
sta ögonblick inträffade i hemmet, sän
de genast bud efter läkare, men innan 
denne hann anlända, hade begge da
merna aflidit. Dödsorsaken var hjort
slag. - " 

Nya {guldfält. 'Jätfvftrd McFarlane, 
en välkänd grufingéniör från Colorado, 
har i dagurne återkommit till Denver 
från Södra Amerika, i hvars norra del 
han under de två sista åren företagit 
forskningsresor i sällskap mod öfverste 
E. M. Pearle. Resorna ha varit för
enade med mänga faror och lidanden 
och Pearle, som slutligen dukat under 
för desamma, hann ej tillbaka till fo
sterjorden utan ligger begrafven å 
stranden af en flod i norra delen af 
Brasilien. Ingeniör McFarlane har 
för afsigt att organisera en grufkoloni 
och i spetsen för densamma begifva sig 
till Venezuela, samt hos dess regering 
anhålla om rättighet för kolonien att 
nedslå sina bopålar å det mellan Eng
land och Venezuela omtvistade land
området, der enligt ingenlörens åsigt 
rikare guldfält finnas än på något an
nat ställe å jordens yta. 

Frän Aug. Coll. & Theol. Semi
nary. Allaredan har en månad flytt 
af det nya skolåret. Ganska många 
nya anlände hit vid terminens början. 
Några af dem som varit här förut haf
va stannat ute efter jul för att förskaffa 
sig nödvändiga medel Arbetet pågår 
nu med fart i alla afdelningar; livar 
och en är flitig på sin plats. — Ett 
litet afbrott gafs dock i förliden vecka 
för seminariet under tre dagar, den 29 

31 jan, Härunder hölls det så kallade 
koloquium af dr. Swärd och de teologi
ska professorerna med de seminarieele
ver, hvilka sökte inträde förliden höst. 
Allt afiopp härvid tyst och stilla; de 
förra årens tvisteämne har af höga ve
derbörande godhet8fullt borttagits. 
Skolstyrelsen eller "the Board of Di
rectors" hade ett sammanträde den 28 
aistlidne jan. Man -vet berätta, att 
ganska genomgripande reformer af dem 
komma att framläggas till synoden vid 
dess nästa möte; man är nemligen be
tänkt på att reducera de löpande utgif
terna med något tusen dollars om året. 
Bättre sent än aldrig. — En liten mu
sikalisk underhållning gafs i skolans 
kapell måndags aftonen den 27 januari, 
hvartill en hel hop af skolans gynnare 
och vänner från Mollneoch Rock Island 
inbjudits. Ett litet nätt program ge-
nomgicks. Programme.t utfördes~väl 
och som ingen inträdesafgift fordrades 
hade de inbjudne infnnnit sig i stort 
antal. Man påstår att sådana under 
hållningar skola gifvas ofta i framti
den. — Efter konsertens slut kungjor
de dr. Olsson, att pastorer och delega
ter — hela Illinois konferensen äm
nar göra skolan ett besök den 21 febr. 
då konferensens möte hålles i Geneseo, 
hvarvid man ämnar anordna om en 
konsert till de ärade besökandes värdi
ga mottagande. — Dr. Bartholomew 
höll nyligen ett föredrag i "business" 
afdölningens lokal om sin resa i Euro 
pa. — Lyceum har inbjudit doktorerna 
M. Wahlström och G A. Swensson 
samt prof. S. M. Hill att innevarande 
termin hålla hvar sin föreläsning inom 
nämda förening. Hoppas att vi få 
glädjen lyssna till dem. — Någon ano
nym krypskytt har i en Chicago samti
da gjort sig löjlig genom sina omogna 
förslag, men han har ook utkastat gan
ska fula insinuationer, hvilka han helt 
visst gripit ur luften. Sådant är en
dast afsedt att skada skolans goda 
namn och rykte, ooh att uppvftoka 
misstänksamhet mot både professorer 
ooh studerande. Bättre tiga än illa 

fit* 

Myntning af 18,000,000 silfverdol-
lare kommer att ega i um inom närma
ste framtid af det fiilfferförråd, som 
under 189D års silfVérakt blifvit inlöst 
och i skattkammaren ilas tillgängligt 

Hans sista dryek. Nel» S. Nor-
beck, 42 år gammat ooh bosatt 1 Jewell 
Junction, la., afted förliden fredags 
q väll till följe af 'att. ban druckit en 
större q van titet bprit. Mannen, som 
var beg if ven på stärka drycker, hade 
föregående eftermiddag inne i ett apo
tek på platsen, köpt en "pint" sprit för 
att begagnas vid uppblandning af må
larfärg, som det tippgafs. I stället för 
att använda spriten lör nämda ända
mål, tömde han viel hemkomsten sjelf 
den giftiga drycken. Inom mindre än 
en timma derofte? Var han ett lik. 

Politiska angelågenheter. Kon
gressman Perkins och ex-kongressman 
Struble äroefter nöminationen å den 
republikanska valsedeln för Iowaselfte 
distrikt Nämda ilietrikt har repre
senterats af den förre under de tre 
sista terminerna och af den snare under 
fyra föregående terminer. — Represen
tanthusets valutskotl har afgjort val
striden mellan Davlshoah Culbertson i 
Texas till den senare? fördel. —Demo
kraten J. C. W. Beckham valdes i lör
dags till representant i Kentuckys le-
gislatur efter Wilston, som nyligen 
aflidit. Bsckham huue 700 rösters öf-
vervigt Öfver republikanernas kandi
dat, Weller. — Vid det republikanska 
statskonventet i Louisiana Törliden 
vecka valdeB betydligt flera McKinley-
män än anhängare äf Reed till delega
ter för det republikansk» nationaikon-
ventet. — Oaktadt flera omröstningar 
företagits, har Kentuckys legislatur ej 
ännu kunnat ena sig om senator. Hun
ter har hittills förfogat Gfver ett tiotal 
flera röster än den starkaste motkandi
daten, Blackburn, röéa den förres röst-
öf ver vigt är fortfarande otillräckligt 
för val. — Texas republikaner korn ma 
att afhälla sitt statskonvent i- Austin, 
Tex., den 24 nästkommande mars för 

\ väljande af fyra deiégat&r tlli national-, 
konventet i St. Louis. 

' -• "T, '• --
Klagomal mot amiral Kirkl&nd. 

Doktor David Methepo, den välkände 
presbyterianske missionären i Mersino, 
Mindre Asien, för h^srs säkerhet man 
på senare tider» börjat frukta, har i 
skri (velse till vänn^eA Penn. meddelat, 
att ingen fara för hav^ och öfrjgq. fij-
miljemedlemmars Ut ouanera förefin
nes, enär amerikdafeka krigsskeppet 
Marblehead blifyif förankrat utmed 
kusten ej ° långt fråq hans hem. I 
skrifvelsen uttalar dock missionären 
klagorpål mot amiral Kirkland, för 
dennes-uraktlåtenhet att lemna nödigt 
skydd åt amerikanska medborgare. 
Amiralen, som fraicställee såsom va
rande fientligt sinnad mot missionärer 
och miBsionsverksan^iet, lade till vid 
olika kuststäder, der undsättning ej 
var påkallad, men uraktlåt att anlöpa 
Mersino. Häröfver klagade man hos 
konsul Gibson, som undersökte saken 
och öfversände klagomålen till Wash
ington. Hvad regeringens förhål1-
ningsregler innebur», fick man emel
lertid aldrig kännedom om å missions
stationen; ej heller underrättades de 
förfördelade om det .officiella påbudet 
att till regeringen inkomma med sina 
anspråk pä skadeersättning med an
ledning af lidna förluster. Då emeller
tid sultanen Bedermera fordrade mis
sionärens utvisning troligtAis för kla
gomålens skull, vägrade Förenta Sta
terna tillåta detta, emedan företagna 
undersökningar visade, att de mot mis
sionären rigtade beskylningarne voro 
halt och hållet falska. -

Från kongressen. Senator Till
man höll i onsdags mot den föreliggan
de sllfver bond motionen ett längre 
tal, i hvilket han bittert anfaller presi
dent Cleveland och finansministern 
Carlisle för deras \hftllhing i myntfrå 
gan och mer än loäi£t skrala handhaf-
vande af landets finanser. Den förre 
är, enligt talarens mening, en hän
synslös tyrann, som ej ostraffadt borde 
fä fortsätta med sina godtyckliga hand
lingar och trampa pä folkets fri- och 
rättigheter. Att vårt stora, mäktiga 
land skulle ha sjunkjtjt teå lågt, att det 
funnit sig nödsakadb att anhålla om 
en utländsk bankirs dyrköpta hjelp för 
att kunna få låna pengar, tyckte tala 
ren vara högst beklagligt, och i detta 
stycke åtminstone had% han nog rätt. 
— Senaten antog saqama dag en af re
presentanthuset förut godkänd resolu
tion, ihvilken presidenten uppmanas 
att hos den spanska regeringen i all 
vänlighet anhålla deroxn, att de kuban
ska insurgenterna måtte tillerkännas 
krigförande makts rättigheter. Följ 
aktligen miselyokédes försöken att för
må kongressen till att förklara sig i 
favör af Kubas sjelfständlghet, — Min-
nesota-kongressraannen Fletchers mo
tion om vägrättighet för Brainerd & 
Northern Railway Company, genom 
Lseoh Lake reservationen har blifvit 
antagen i representanthuset. Nödiga 
uppmätningar /måste dock vara gjorda 
och arbetet å den nya jernbanan påbör
jad t inom sex månader. Derjemte må
ste en del af banan vara färdigbygd 
inom tre sårs tid. — Dakota senatorn 
Hansbrough har inlemnat en motion, i 
hvilken ett anslag P& $300,000 äskas för 
upprättande af en militärpost nära 
Grand Forks, Nj D. — Kongressman 
Fletcher inleranade-i torsdags en af 16 
Minneapolis borgare undertecknad pe
tition, hvari begära fr&mställes om 
emigrationens hämmade. De der pe
titionärorna kunna troligen ej utan 
stor grämelse se, hurä6om de talrika 
Invandrarne från T2ur&pas nordliga län
der, h varifrån de%es& Af Nord resteras 

nybyggare komma, och deras närmaste 
efterkommande genom sina förträffliga 
egenskaper och Bin öfverlägsna förmå
ga ej sällan lyckas bättre i sina företag 
än våra infödda irländare-"yankeys". 
Att det näst försynens skickelsé sär-
skildt är de skandinaviska och tyska 
invandrarnes förtjenst att Nordve&tern 
hunnit sin närvarande utveckling tyc
kas dessa egoistiska, ofosterländska 
ultra-amerikaner ej kunna begripa. — 
Vederbörande utskott har till antagan
de förordat kongressman Kiefers mo
tion om ett extra anslag på $300,000 för 
guvernementsbyggnaden i St. Paul, 
Minn. — Motionen om fri silfvermynt-
ning antogs i senaten i lördags med 42 
röster mot 35. För förslaget röstade 
populisterna, de fleste demokraterna 
och några radikala republikaner. Bag
ge Minnesota senatorerna röstade mot 
detsamma, — Att senaten skulle 
antaga motionen, som egentligen 
är ett substitut för bond motionen, 
var endast hvad man hade väntat. He
drande för Minnesota senatorerna är 
det emellertid, att de kastade sin röst 
mot detta för ett sundt finansväsende 
skadliga förslag. Föröfrigt finnes det 
ingen utsigt till att motionen skulle 
blifva antagen i representanthuset, 
hvars majoritet är helt och hållet emot 
fri silfvermyntning, och med dess an
tagande i senaten vans derför ingen
ting annat än att kongressmännen 
tvingas gifva tillkänna sin Btåndpunkt 
i myntfrågan, då motionen förekommer 
till omröstning i representanthuset. 
— Utskottet för utrikes angelägen
heter antog i lördags en resolu
tion, hvari Bayard, Förenta Stater
nas minister till England, skarpt klan
dras för de oförjigtiga yttranden han 
tillåtit sig i sina tal 1 Elinburg och 
Boston. Under frågans behandling 
gick det rätt hett till uuder sköldarne, 
och några fordrade att Bayard skulle 
hemkallas. Slutligen enades jhan dock 
om ofvannämda resolution. 

med beredvillighet lemna alla upplys
ningar han kan, ooh det utan ersätt
ning och utan att vara någon land-
ugent. Vi endast önska flere svenskar 
ibland oss innan landet blir upptaget 
af andra nationens folk, ty äro vi flare 
svenskar så hafvj. *1 lÄttaro att under
hålla prest och tre v(gare i såväl socielt 
som andra afse- ~ n. Emil Djuberg. 
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frontförändring. R C. Ander
son och P. T. Derflingen, framstående 
demokrater 1 St. Lawrence, S. D., ha 
glfvit tillkänna, att de ej mera ämna 
understödja det demokratiska partiet 
eller begära dess understöd utan hä
danefter komma att sälla 6ig till repu
blikanerna. D. har vid olika tillfällen 
uppträdt Bom kandidat för domare, se
nator och andra sin beten. 

Lefnad8trött tidningsman. Ge
nom intagande af en större dosis mor
fin ändade Verne Jayne i Pierre, S. D. 
sin jordiska tillvaro förliden onsdag. 
Dsn olycklige, som endast var 24 år 
gammal, tillhörde redaktionen af plats
tidningen "Daily Capital". Han synes 
ha haft naturliga anlag för melankoli, 
men närmaste anledningen till den för-, 
tviflade handlingen anses ha varit obe
svarad kärlek. 

Otack är verldens lön. En Char
les Miller lär i Sioux Falls, S. D., ha 
påbörjat rättegång mot Louis Liesen-
ger från Tea samma stat för utfående 
af en fordran på $71. 'Miller föreger 
nemligen, att han för något öl ver 
ett år sedan öfverenBkom med L att 
mot erhållande af $25 och dagtrakta
mente efter $2 per dag för förepild tid 
och möda förskaffa denne en passande 
hustru. Efter åtskilligt bråk lyckades 
Miller slutligen finna en ungmö vid 
namn Minnie Paulsen, som var villig 
att förena sina öden med L:s. Miller 
utverkade föräldrariie3 samtycke till 
giftermålet, uttog "license", engagera
de en lämplig kyrkans tjenare och så 
blefvo de älskande förenade till ett. 
Alla de med giftermålet förenade ut
gifterna bestred bönemannen, m n när 
sedan denne inlemnade sin räkning, 
var L. hjertlös nog att vägra betala 
densamma, hvilket gaf anledning till 
sakens hänvisande till domstolens af-
görande. 

Från Sanborn, N. D. Våren är 
nu snart i annalkande och med den 
kommer nytt hopp. Vintern i Norra 
Dakota har i år varit mycket mild, och 
om österns befolkning kunde göra en 
resa hit ut nu, så skulle den för alltid 
mista tron på de förfärliga snöhisto
rierna, som cirkuleras om dessa trak
ter. Studerande Andrews frän semi
nariet i Rock Island var här uppe uu
der julen för att bese fältet och betjena 
det med Guds ords förkunnande. Han 
blef riktigt förvånad öfver värt klimat 
ooh sade, att han hellre yllle vistas en 
vinter i Dakota med sin torra och lätta 
luft än i Illinois, för att icke tala om 
Pennsylvanien, der vintern är liktydig 
med hastig omvexling af frost, snö, 
regn ooh töväder. Det sistförflutna 
året var ett godt växtår och värt sven
ska folk fick i allmänhet glädja sig ät 
en riklig skörd. En hagelstorm gjorde 
skada söder om Sanborn, men folket i 
allmänhet assurera sin gröda, så att 
förlusten är knappast nämnbar. Laud 
finnes ännu att tillgå här till mycket 
billigt pris. Jordmånen, klimatet och 
vattnet äro förtruffliga. Skulle det 
derför vara några af österns arrenda-
torer eller sysslolösa arbetare som ön
ska att göra ombyte och blifva egare af 
ett stycke land för mindre pris än det 
kostar i årligt arrende I Illinois eller 
Ohio, så kommen hit Vi ha försam
lingar och goda skolor här. Vi skola 
helsa eder välkomna ooh vara eder till 
all den hjelp vi kunna, ooh ni behöfver 
icke frukta att ni gör något intrång, ty 
Norra Dakotas slätter kunna rymma 
alla svenskarne i Amerika. Vi odla 
hvete, korn, hafre, lin, råg och majs 
samt hafva plats och bete för en mängd 

Farmaraim tut kommer att af-
hällas i S' ^fleld den 13 och 14 inne
varande ' . ^ 

T i d i g  * E n l i g t  u n d e r r ä t t e l s e  
från Martin county har man redan 
burjat sa hvete der i trakten. 

Begn midt i vintern. Förra veo-
kan kännetecknades utaf en vårlik vä
derlek. Pä flere ställen regnade det, 
hvadan snön nästan totalt försvunnit. 
Väglaget är följaktligen skralt. . 

Brott2ts töljder. John B'jrg i 
Grand Rapids, som af domstol förkla
rats skyldig till öfverfall i första gra
den, har förlorat förståndet och blifvit 
afsänd till asyl för sinnessjuka. 

Genom eldsvåda ödelades i ons
dags f. d. countvlcommissarie P. M. Pe
tersons i Stanchfield boningshus. För
lusten, som uppgår till omkring $1,500, 
blir ganska känbar, enär egendomen 
var brand försäkrad mycket lågt. 

öfverfall med dödlig utgång-
Dsn 13 sistlldne jan. blef O- E. Wilbur, 
bosatt i trakten af Fairmont, öfverfal-
len och dödligt särad af Carl Kraft. 
Sistlidne fredag dog W. utaf de erhåll
na skadorna. Anledningen till ölver-
fallet säges ha varit svartsjuka. 

Omkommen i skogarne. Tim-
merarbetaren Gus Brandt, anstäld vid 
ett skogsläger utmed Willow River, 
omkom genom olyckshändelse förliden 
onsdag. Mannen var 22 år gammal och 
hemmahörande i Hastings, der bagraf-
ningen äfvenegde rum i slutet af vec
kan. 

Åtal för öfrerfall i mordisk afsigt 
har väckts mot Carl Kraft i Fairmont, 
som för något öfver tvä veckor sedan 
dödligt sårade en O. E. Wilbur. Don 
senare, hvars lif ej anses kunna räddas, 
har alltsedan öfverfallet befunnit sig i 
medvetslöst tillstånd. Enligt senare 
underrättelser har Wilbur afildik % 

Stalsauditor Duna utbetalte i för
ra veckaa $603.11 i form af skottpengar 
för vargar. Summan fördelades som 
'följer: Wright ca $156.64, Rice $103.33, 
B.cker $53.22, McLsod $3.33, Pope 
$13.32, Wadena $20, Mille L^Cs $60, 
Carlton $10, Washington $3.33, Lake 
$10, Fillmore $6.66, Traverse $13.33, 
Stearns $43.33, Pine $49.98, Sherburne 
$29.97, Martin $26.67. 

Sjelfmord. John NilSun, en I när
heten af New London bosatt förmögen 
farroare, tog sig sjelf afdaga genom att 
hänga sig förliden onsdagsafton. Miss-
hälligheter sägas tidigare' pä aftonen 
ha uppstått inom familjen. Omedel
bart efter qvällsvarden gick mannen 
upp pä vinden. En halftimma derefter 
begaf sig äfven hustrun, som börjat 
ana oråd med anledning af mannens 
uteblifvande, äfven upp i andra vånin
gen. Der fann hon mannen hängande 
med en snara om halsen. Istället för 
att genast afskära tåget, skyndade 
qvinnan i förskräckelsen til? grannar-
ne efter hjelp, men innan de påkallade 
personerna hunno fram till olycksstäl-
let, hade mannen aflidit. 

Duluth - nyheter: Skattmästaren 
lör Western Transit Company M. V. 
Horning, har blifvit åtalad för att haf
va försnillat $900 utaf bolagets medel. 
Han har äfven erkänt sitt brott — 
Under januari ha inträffat omkring 430 
fall af tyfus emot 1,300 under december 
månad. Icke mindre än 51 dödsfall ti-
made under januari pä grund af nämda 
sjukdom. Det är hög tid att stadens 
invånare sättas i tillfälle att fä godt 
och helsosarat vatten. — Den 15:årige 
ynglingen Louis Lindberg blef sistlld
ne torsdag öfvefrkörd och dödad af ett 
bantåg. — Det säges att $100,000 under 
innevarande år skola användas för ut
vidgandet af Ironton Structural Steel 
Plant. — Sjöfarten lofvar i år blifva 
ganska liflig. Dsn faststälda frakt taxan 
å hvete frän Duluth till Buffalo är 3£ 
och 3i cents par busheL 

Från St Cloud. Sv. ev. lath. 8a-
lems-församllngens ungdomsförening 
härstädes af höll sistlidne tisdagsqväll 
sin vinterfest, en s. k. "basket socia
ble" hos församlingens äldre medlem
mar, herskapat Carl Larsons, som för 
ändamålet välvilligt upplåtit sitt rym
liga och trefliga hem. Festen öppnades 
af församlingens pastor J. A. Ny vall, 
som med ett kort tal öfver ämnet 
"hjertats ungdom" halsade den talrikt 
församlade skaran af ungdom och ål
derdom välkomna till fest och glädje. 
Efter detta kom försäljandet af de vac
kert utsirade korgarne ooh här visade 
det sig, att den bästa glädjen erhälles 
genom att gifva, genom att försaka nå
got af sitt eget, af det bättre man ger. 
Korgarne gingo och kommo igen och 
inhöstade på detta sätt till församlin
gens kassa den lilla nätta summan af 
$29.5. S:i kom efter detta gifvande det 
muntra i festen, då det gälde att töm
ma korgarnes rika innehåll af mat och 
goda saker. Under tiden serverades 
kaffe, hvarjemte en qvartett bjöd på 
flera- vackra sångnummer. Först vid 
£l2 tiifsn aftackades festen mod sång 
och nedkallandet af Guds välsignelse. 
Hela til>ställniugen var i alla afseen-
den lyckad och bekräftade tillfullo den 
gamla Banningen: "det är sätigare gif-

Bättre sent än aldrig tycka nog 
kol baronerna, och hafva de derför med 
denna veckas inträde höjt priset p& 
hårda kol med en dollar pr ton. 

J. G. Brundins gjuteri i Alberf* 
Lsa ödelades genom eldsvåda i söndagpT* 
morso. Skadan är ansenlig samt beJ»" 
täckes blott delvis genom assurans. f 

Från Crookston meddelas, att dea 
16:årige Willie McLicren under försö
ket att tjufåka å ott godståg snafvadé 
och föll under vagnarne med den följd; 
att hans ena ben blef sönderkrossadt. ' 

Försålda brädgårdar. A. B. Han
sen 1 Hastings har i dagar ne försålt sia* 
na derstädes belägna brädgårdar till 
St. Croix Lumber Company. Köpe
summans storlek är ej. tillkännagifven. 
I köpet ingå såväl tomterna, 10 till an
talet, som derå befintliga upplag af trä
virke. 

Sågverksrörelse. Youmans Bros. 
& Hodgkms sågverk i Winona har un
der senaste sSsong tillverkat 40,000,000 
fot bräder, 17,500,000 takspån och 13,-
000,000 riMx Alla sågverken i staden 
hafva tillsammans fabricerat 136,100^-
000 fot bräder, 66,200,000 takspån ooli 
43,500,000 ribb. ; 

Statskassan egde den 1 dennes kon
tanta medel, fördelade på de särskilda 
fonderna: Revenu3 fund $50,010. 
Soldier's relief fund $25,306.09, Fund* 
ing tax fund $122,437.83, Permanent 
6chool fund §118,499.91, General school 
fund $198,738.08, Permanent university 
fund $6,539.91, General university fund 
$43,787.59, Internal improvement fund * 
$15,775.87, Internal improvement land 
fund $30,068.92, Internal improvement 
land fund interest $3,704.17, State in
stitutions fund $15,972.46, School text 
book fund $47,546.49, Swamp land fund 
$7,654.30, Reform school fund $5,457.56, 
Grain inspaction fund $64,748.22. Sum-
ma $786,315.84. 

Underbar kur. Sistlidne december 
månad sökte en man vid namn Gilbert • 
Gilbertson i Winnebago City beg& 
sjelfmord genoia att skjuta sig i hal
sen. Kulan, som genomborrade luft
strupen, gick tvärt igenom halsen. Pi 
grund af sårets farliga beskaffenhet 
hyste läkarne vid tillfället intet hopp 
om att kunna rädda mannens lif. And* 
hemtnlngen skedde genom det gapaifc* 
de såret och när derför svullnader in-
stälde sig, var den olycklige i fara att 
förgås genom qväfning* För att för», 
komma detta gjorde läkaren en Opip* 
ning å luitstrupen nedanför såret och 1 
öppningen införde han ett silivar£<h& 
Syftemålet med operationen vans, ly 
andhemtningen kunde verkligen före
tagas genom nämda luftrör. Såret h*r 
sedermera läkts och i förra veckan var 
mannen så pass uterstäld till helsaj^. 
att han kunde begifva sig till sitt hem 
1 Iowa. -

boskap af alla slag. Undertecknad vill 

W I S C O N S I N .  

Ta &a taga*. JSnnärvarande. 

Ett vfcl besökt nykterhetsmöte 
afhölls i La Crosse förliden onsdag oqh 
torsdag af "the Scandinavian Total 
Abstinence Association of Wisconsin". 

Undanbad sig förtroendet. Ex-
kongressman Haugen, som af guvernOr 
Upham blifvit utnämd till medlem af 
styrelsen för statens normalskolor ooh 
äfven mottagit det erbjudna embetet^ 
afsade sig detsamma redan förlidw 
vecka, Bom det upp^ifves, på grund af 
utspridda rykten om att han i gengäld 
för den honom bevisade hedern skulle 
göra sitt politiska inflytande gällanda 
för befordrande af vissa personers in
tressen. 

West Superior*- nyheter: Såg-
verksegaren och millionären Frederick 
Weyerhauser har för $470,000 af Oma
ha banbolaget tillhandlat sig 68,913 
acres förträffligt timmerland, beläget 
å denna sidan Bruleflolen i Douglas 
county. Troligt är, att det afslutade 
köpet kommer att föranleda W. att 
inom en snar framtid utsträcka sin 
jernbana från Whito Birch hit.—En ny 
fabrik för tillverkning af velocipeder 
har öppnats i South Superior. Fabriks
verksamheten tog sin början förlidea 
lördag. I det nya företaget äro åtskll* 
li<ra lokala affärsmän intresserade. ® * . 

Aflidenindianhöfding. Fran An* 
tigo moddelas, att dea framstående in-
dlanhöfdingen J. C. Adams aflidit i en 
ålder af 43 år. Adams, som graduerat 
frän Lawrence universitet, var en i|l* 
sigtsfull och med ganska stor förmåga 
utrustad person. Under de sista 20 åren 
har han mestadels vistats i Washing
ton i och /ör befrämjaudet af sina röda, 
ofta förfördelade bröders intressen. 
Hans bomödanden i detta hänseende 
ha ej heller varit fruktlösa, ty bland 
annat har han derunder för indianerna 
ä hemorten lyckuts utverka statsan
slag uppgående till en sammanlagd, 
summa af $75,000. . : < 

Lyckans veilingar,, !& VS. (Jim-
monds i Hudson, en af de första ny-
byggarne i St. Croix county och för 
några är tillbaka en af staden Hudsons 
inflytelserikaste borgare, blef i förra 
veckan förd till nämda stads fattig
farm. I Hudson har & under olika ti* 
der varit countyklerk, klerk of court, 
probate-domare, skolsuparintendent a 
postmästare. Genom olyckliga speku
lationer förlorade han dock senare allt 
hvad han egde, hvilket sä tryckte på 
hans sinne, att hans förstånd fördunk
lades. (Jnder de två sista åren har han 
kunnat uppehålla sig endast genom de 
smärre gåfvor, som han nu och då er
hållit af forna kamrater. Nyligen biel 
han dock sjuk, ooh tyokte man då att 
det vore bäst att förflytta honom till 
fattigrarmen, der nödig vård kundt 
Leqjqas teooofti. % ' 
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