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Också en krlaskrlfnlng. 

I skolan »kulle kriaskrifning stå 
Och ämnen gäfvos upp att pröfva på— 
Och derpå blef uppmärksamheten fäst, 
Att den som skrifver kortast, skrifver 

bftst. 

På frågor fem man skull* skrifva svar, 
En skrifbokssida anslogs högst tili 

' hvar— 
Då krians omfång tagits till så nätt, 
Det gälde skrifva kort och skrifya rätt. 

} 

Föi- krior fruktar pojkår som man vet, 
Men slinka undan fans ej möjlighet — 
Det gick en kåre öfver mångeus rygg 
Men Galla Petersson satt lugn och 

trygg. 

Den första frågan blef på taflan fäst: • 
"Hvad bränsle nyttjar svenska folket 

mest?" 
Man mycket prat om björk och fur fick 

®e. 
Men Calle Pettersson skref blott ett 

' ' ' • - i—W. 

Den andra frågan kom och lydde så: 
"EEvarmed bör en soldat ur striden 

gå?" 
För många sidan blef för knapp, ty 

värr, 
Men Calle Pettersson skref blott ett 

—B. 

Dan tredje frågan lydde si så här: 
"Hvad är som land från land städa skil

ja plär?" 
Det skrefs om gränser både si och så, 
Men Calle Pettersson skref blott ett—Å-

Och fjerde frågan kom. i nästa ryck: 
"Hvad kan ersätta kaffo eåsom dryck?" 
Choklad och mjölk beröm man sökte ge, 
Men Calle Pettersson skref blott ett— T. 

Den sista frågan syntes litet svår: 
"Fins någonting som öfver kungen 

går?" 
Nu skrefs om Gud,om lag ooh tidnings

press, 
Men Calle Pettersson skref blott ett—& 

När skrifningen var slut man skulle se, 
Hur alla kriorna sig månde te; 
Och det blef ansodt utan all protest, 
Att Calle hade red t sig allra bäst. 

GÖSTA. 

Svenskarnes kroppslängd. 

Dr. Hultcrantz höll nyligen inom 
sällskapet för antropologi och geografi 

kholm,Sverige, föredrag öl ver 
ofvan antydda ämne. 

Svenskarne äro ett resligt folk, men 
huru pass resliga äro de? 

Vid olika tillfällen hafva 8 iff ror, som 
belyst detta, visserligen framlagts,men 
bevisningsmaterialet har varit brist
fälligt och siffrorna derför af tvifvelak-
tigt värde. Uppgifter om hela befolk
ningen torde man emellertid aldrig 
kunna erhålla. 

Ett synnerligen godt material att 
statistiskt bearbeta utgöra dock de 
uppgifter, hvilka lemnas till myndig
heterna i mänga land angående den 
ungdom, som inträder i värnpligtsål-
dern, och här i Sverige inrapporteras 
sådana siffror till arméförvaltriingens 
kommandoexpedition frän 30 inskrif-
ningeområden. 

Till grund för sina beräkningar lade 
talaren sålunda från arméförvaltningen 
hemtade uppgifter om 232,367 man i 
värnpligtsåldern, hvilka utgjorde en 
fjerdedel af Sveriges vuxna manliga 
befolkning. Det vore en rätt stor siff
ra i och för sig, men man finge vid ber 
räkningen af kropgslängden ej glömma 
"felkällorna", bland hvilka vore sjuk
domar, emigration o. a v. Man måste 
således skaffa sig en del material äfven 
frän annat håll för att komma sannin
gen så nära som möjligt. 

Svenskarnes aritmetiska medellängd 
med siffrorna från de värnpligtiges un
dersökning som grund är 1.693 meter, 
men tar man stammen med i beräknin
gen, stiger si&ran till 1,6951 meter, 
dook bör man e] tveka att sätta medel
längden till 1,7 meter, ty de flesta till* 
växa något efter 21 år. 

Andra nationer uppnå följande me-
delkroppslängd, nemligen: norrmän 
1,698, danskar 1,685, ryssar 1,64, finnar 
1,66, nordtyskar 1,68, sydtyskar 1,62— 
1.64, fransmän 1,64, italienare 1,61— 
1.65, engelsmän 1,69, skottar 1,71. 

Svenskarne äro således ett af Euro
pas resligaste folk, det andra i ordnin
gen, med en enda oensimeter under
lägset skottarne. Half va Sveriges 
manliga befolkning eller noga uttryckt 
49,6 procant uppnår emellertid 1,7 me
ter ooh deröfver, och i de fyra största 
r e g ö l u e u l w i m  t i  ~ v u i f t  
förbi denna siffran 

De längsta karlarne träffar man i 
Jemtland, Ångermanland, Medelpad, 
Gestribland och Helsingland samt Gö
teborg med oragifning, de minsta i Skå
ne, Blekinge, Östergötland, Småland, 
Ves t manlanct, Läppland ooh Vesterbot-
ten. 

Man har framkastat en hel del hypo
teser eller antaganden om orsaken till 
dessa olikheter i kroppslängd såsom 
geografiskt läge, breddgrad, klimat, ri
kedom på skog, befolkningstäthet, eko
nomiska ooh sanitära förhållanden o. s. 
v., men alla dessa kullkastas af de in-
hemtade och obevekliga siffrorna, och 
man måste stanna vid, att olika rasin
flytanden gjort sig gällande i olika de
lar af landet. I de nordliga landska
pen kan man antaga inflytande frän 
Finland och i de sydliga från Danmärk 
och Tyskland. 

Jemtländingarne äro ett högrest 
folk och landskapet har koloniserats 
från Norge, der man i Jfrondhjems-
trakten just anträffar de längsta norr
männen. 

SL:.„ 

ALLMÄNNA NYHETER. 
Guldreserven hade i torsdags ned

gått till $46,942,940, 
Bankfallissement. Citizens Bank 

i Connorsville, Ind., som egea af f. d. 
Förenta Staternas kassaförvaltare Hou
ston, stängde sina dörrar i förra vec
kan. 

Olämpliga embetsmän. Borg
mästaren och flera stadsfulimäktigale-
damöter i Dubuque, la., ha blifvit åta
lade på anklagelse att ha tillåtit sig 
vissa oegentligheter under tjeQBtens 
utöfvande. 

Äter flott. Ångaren St. Paul, som 
en morgon härförliden under rådande 
dimma stötte på grund & sandreflarne 
utmed Long ^Island kusten, lyckades 
man i förra veckan efter stora ansträng
ningar äter få ut i öppet vatten. 

Ihjelslagna af en fallande skor
stenspipa blefvo i söndags 9:åriga 
Minnie Precht och 7:årige Harry Bot-
Zan i Brooklyn, N. Y. En Edward 
Hill,blef vid samma tillfälle allvar
samt skadad. Byggnaden var .nedbrun
nen utider natten ooh ett antal barn 
lekte vid olyckstillfället bland rui
nerna. 

Betydlig kassabalans. I förra 
veckans nummer omnämdes att kassö
ren för Stanwick National Bank' i 
Rome, N. Y., begått sjelfmord och att 
med anledning deraf undersökningar 
rörande bankens financiela ställning 
påbörjats. Dessa undersökningar ha 
lagt i dagen, att en brist på $375,000 
förefinnes i bankens kassa. 

General Benjamin Harrison har 
i bref gifvit tillkänna, att han ej kom
mer att uppträda som presidentkandi
dat vid det republikanska nationaikon-
ventet i St. Louis. Brefvet är affat-
tadt i bestämda ordalag, som ej kunna 
ge anledning till någon missuppfatt
ning, men det oaktadt synes man i vissa 
kretsar tvifla pä generalens upprigtig-
het. 

Fula bref. En mängd bref, afsftnda 
frän Chicago oeh förordande söndags
bollspel (baseball), kom mo i förra vec
kan affärsmännen i Burlington, la., 
tillhanda. Skrifvelserna, hvars språk 
är ytterst groft och hvari pastorer och 
församlingsmedlemmar bittert angri
pas, ha väckt allmän harm och anses 
äfven komma att medföra en helt an
nan verkan än den åsyftade. 
TBldsvådbr. mt^yrkufKitåWBS-

wood, la., nedbrann i fredags, hvarvid 
icke mindre än 15 hästar omkommo i 
lågorna. — Tri City Packing Compa-
nys i Davenport, la, nederlagsmagasi-
ner förstördes i söndags genom eidsvä-
da. Förlust $110,000,- delvis betäckt 
genom brändförsäkring. — Mormon-
templet i Brigham City, Utah, brann 
ned till grunden i Böndags. Förlust 
825,000. 

Politiska angelägenheter. En 
mot cigarrettrökning riktad motion 
har inlemnats i Iowas legislatur. — 
Som kandidater för statssekreterare i 
Iowa å den republikanska valsedeln 
framhållas T. Hanford från Charles 
City och B P. Chassel, redaktören för 
"Le Murs Sentinel". — Vid ett förli-
den vecka i Indianapolis afhållet möte 
uttalade sig "the Democratic Editorial 
Association" vara i favör af fri silfver-
myntning ooh guvernör Marshalls upp
sättande som kandidat för president
ämbetet. 

Difteri bland svin. Farmaren Pat 
Mungan från trakten af Dunlap, la., 
hade en ko, som nyligen blef angripen 
af difteri och äfven dog i denna sjuk
dom. För att komma från allt besvär 
tänkte farmaren gräfva ned det döda 
kreaturet, men olyckligtvis gjorde hau 
sig ej vidare brådtom dermed. Emel
lertid kommo hans svin öfver djurets 
kropp ocb förtärde delar af densamma 
med den följd, rftt smittan öfverfördes 
på dom. Farmaren har sedermera för
lorat mer än 50 svinkreatur, som fallit 
offer för pestsjukdomen. 

Dödsfall. Domare Josiah Wright 
afled helt oförmodadt vid Princeton 
Junotion, N. J., under det han i förra 
veckan var stadd på resa till Trenton 
samma stat. Dan aflidne var 68 år gam
mal. — Dr. Talbot W. Chambers, pre
sident för den vestra divisionen af "the 
Alliance of the Reformed Churches", 
medUm af styrelserna för Princeton 
och Rutgers läroverken, medlem af 
Amerikanska Bibelsällskapets revi-
sionskomité etc., afled vid 77 års ålder 
i sitt hem i New York förliden vecka. 
— Indianastatsmannen William H. 

förliden vecka. E. intog ett framstå
ende rum inom det demokratiska par
tiet, af hvilket han bland annat år 1880 
hedrades med nomination för Förenta 
Staternas vice president. 

Silfverstaden torde man med skäl 
kunna kalla Butte, Mont. Benämnin
gen är visserligen något ovanlig, men 
olämplig torde den ej vara, ty till säll-
6yntheterna hör det visserligen att en 
stad är bygd rätt ofvanpå en silfver-
grufva, hvilket. emellertid härvidlag 
lär vara fallet. The Butte & Boston 
Mining Company, som i dagarne blifvit 
bildadt, har arrenderat den gamla 
"Destroying Arigel" grufvan, hvilken 
Bträcker sig under nämda stads affärs
del; Det nybildade bolaget, eom har 
för afsigt att upptaga grufdrift i stor 
skala, ämnar utsträcka grufvan i alla 
rigtningar under staden. Det anses 
nemligen ha blifvit bevisadt, att å 
nämda område finnas värdefullare sllf-
ver- och kopparlager än å något annat 
ställe i grufregionen, ej ens den beryk
tade Anaoonda grufvan dervid undan-
tasron. 

Pension har beviljats aflidne Lin
dens anhöriga i Burlington, la. 

Det första elektriska jernvfigs-
lokomotivet afsändes i förra veckan 
af Baldwin Lokomotive Works i Phi
ladelphia till Westinghouse Electric 
Works i Allegheny, Pa. 

Tidningsverldon. Dr. J. A. Enan-
der, som frånträdt redaktörsbefattnin
gen vid "Svenska Journalen" med dess 
båda bilagor i Omaha, Nebr., har in
gått som hufvudredaktör för Chicago 
samtidan "Hemlandet". v 

Frikänd blef i förra veckan Stan
hope Royster från Boone, la., som här
förliden sköt och dödade bankiren Mc-
Farland, emedan denne förfört hans 
dotter. Rättegången räckte en veckas 
tid, men för juryn tog det endast fem 
minuter att enas om utslag. 

Prest mordbr&nnare. Katolske 
presten John M. Fitzgerald i Roches
ter, N. Y., blef i förra veckan funnen 
skyldig till den mot honom rigtade an
klagelsen att ha anlagt mordbrand. 
Prelaten, som låg i stora landaffärej*, 
hade låtit sticka flera byggnader i 
ty-and för att åtkomma brandförsäk
ringssummorna. 

Det nya regeringsl&net har rönt 
ovanligt stor efterfrågan här i landet. 
Icke mindre än 4,640 anbud från firmor 
och enskilda personer att taga bonds 
för större eller mindre belopp hade in
kommit. Tillsammantagna uppgingo 
anbuden-till den enorma summan af 
$558,000,000, hvilket är är nära nog en 
sex gånger större summa än det be
gärda lånet. 

Willis är ej populär. Enligt un
derrättelser från Honolulu lär Hawai-
ska regeringen vara så missbelåten 
med Willis, Förenta Staternas sände
bud derstädes, att om statsminister Ol-
ney ej inkommer med nöjaktig ursäkt 
för sändebudets vägran att på begäran 
deltaga i firandet af öns frihetsdag den 
17 si6ilidne januari, så kommer man 
att fordra, det sändebudet hemkallas. 

En tågsammanstötning egde i 
söndags rum nära Hannibal, Mo., mel
lan ett passageraretåg och ett godetåg. 
Sammanstötningen egde rum vid en 
jernvägskorsniDg och skulden till den
samma läggas pä den ene lokomotivfö
raren, som ej iakttog nödig försigtig-
het. Godstågets lokomotiv träffade en 
af passagerare vagn ar ne och slungade 
densamma utför banvallen. I vagnen 
befunno sig 35 pa»sageratft, h.vilka alla 
blefvo mer eller mindre svårt skadade. 
Bland de allvarsammast skadade befin
ner sig afven'den vårdslöse lokomotiv
föraren. 

Chicago-nyheter. Edward H. 
Johnson, en af värt lands skickligaste 
civilingeniörer, afled i förra veckan på 
resa In till staden från en af dess för
städer. Under de sista 25 åren har J. 
innehaft anställning som ingeniör hos 
Chicago & Northwestern banbolaget.— 
Joseph R. Dunlap, utgifvare af tidnin
gen "Dispatch" härstädes, har blifvit 
funnen skyldig till att ha sändt osedlig 
literatur genom posten. — Enligt ge
neraladvokat Moloneys utlåtande stri
der den föreslagna föreningen mellan 
Chicagos gasbolag emot staten Illinois 
lagar. —Richard Klaeke, en i Lake 
View bosatt snickare, mördade natten 
till i onsdags sina åldriga föräldrar, sin 
hustru och tre barn och tog derpä lif-
vet af sig sjelf. Maunen, som varit 
utan sysselsättning sedan jul, och hvars 
familj på senare tiden lidit verklig 
nöd, tros ha begått det rysliga dådet i 
förtviflan öfver sina mörka framtidsut-
sigter. Da li fl ösa kropparne upptäck
tes på onsdagsmorgonen af en af den 
olyckliga familjens grannar, som infun
nit sig i syfte att meddela Klaeke, det 
han lyckats skaffa honom arbete. Den 
hugnesamma underrättelsen kom emel
lertid för sent. 

Frän Lindsborg, Kan. Man är i 
dag glad uppe vid Bethany College och 
det fastän de härda tiderna äro sär
skild t kännbara i det svensk-ameri
kanska skollifvet. Hvad är orsaken? 
Jo, härförlidon fick doktor Sweneson i 
sitt hufvud att bedja den v&Ikändo, li
berale och företagsamme orgelbygga
ren, hr M. P. Möller i Hagerstown, 
Md., att skänka en tre-manualer-pip-
orgei till Bethany College för dess 
ryktbara Messias-fester. Orgelbygga
ren tyckte nog att förslaget var djerft, 
man detsamma behagade honom syn
barligen, ty i dagarne har han tillkän-
nagifvit, att han ämnar tills långfreda
gen, den 3 a pr., Messias konsertens 
dag, låta insätta en ny $5,000 piporgel 
med tre manualer. Den stora orgeln 
äriVikusktengå^ énaast 
fästs det vilkoret, att läroverket skall 
betala $300 för frakt och uppsättning af 
instrumentet. Man har nu på allvar 
börjat öfva sig för Mossiasfesten den 3 
april. På e. m. nämda dag hålles or
gelinvigning, på qvällen går konser
ten af stapeln.—Man ämnar göra allt 
som kan göras, för att betala Bethanys 
skulder till den 15 oktober, då detta lä
roverk blir femton år gammalt. Dat 
började 1881 med två tomma händer. 
Dess egendom ftr nu värd $150,000, men 
de hårda tiderna under half va tiden af 
dess tillvaro hafva försenat Bkuld-
betalningsarbetet. Bethany College 
har på dessa femton år upparbétat sig 
till en aktad ställning i veetern, har 
öfver 400 elever i sju afdelningar, och 
dess studentbref äro erkända i Upsala, 
Lund, Yale ooh Chicago. Läroverket 
är svenskarne i hela Amerika till he
der. — Vädret ftr riktigt önskevftder. 
Mild vinter, regnskurar emellanåt, ut
märkt väglag ooh goda utslgter för 
.vinterhvetet. Hveteprisorna äro i dag 
65 cents för god vara. 

Korrespondent. 

Ett konvent koaamer Swedish Am. 
Republican Lsague x)! Illinois att af-
hålla i Rockford samma stat den 9 och 
10 mars. ' > 

Betydlig förmögenhet. Wm. H. 
English's efterlemwajde förmögenhet 
uppgår till $5,G00,Q9Q. Med undantag 
af $20,000 till Indicia Historical So
ciety och $10,000 för fullbordande af en 
af den aflidne påbörjad historia öfver 
staten Indiana samt några smärre do
nationer, tillfaller förmögenheten hans 
efterlemnade son o<^i dotter. 

Att sammanslå" de i närheten af 
Houghton, Mich.,; belägna Huron, 
Isle Royal, Portage & Sheldon och 
Columbian koppar|fntfvorna lär man 
vara betänkt pä, detta för att möjliggö
ra återupptagandet af grufdriften der
städes, som i flera 2kr legat nere. Om 
ett bolag hade den gemensamma gruf
driften om hand, v&Qtar man nemligen 
att densamma skulle betala sig, hvilket 
den förut ej lär ha ^gjort. 

Ung mördare. . Joo Merrifield, en 
12:årig eon till Fra|jk Merrifield i Her-
dick, la, sköt oéÄ uödade sin 7:årige 
broder förliden torsdag ooh ihjelsköt 
derpå sig sjelf. Fadern var en äreför-
gäten stackare, sd'm ej ens brytt sig 
om att förskaffa slö familj nödigt up
pehälle. Vid förut^ämda tillfälle hade 
han begifvit sig fråli det s. k. hemmet, 
lemnande gossarne pensamma qyar, och 
tros dessa derundes ha kommit i gräl 
med hvarandra ;'f • 

Hemskt fynd. j;Btt qvinnolik med 
afskuret hufvud upptilcktes en dag här
förliden nära Fort Thoinae, Ky. Att 
ett mord förelåg, _éy«tes alla tecken 
antyda, och polismyjidigheterna sattes 
genast i verksamhet för att fä fatt i 
mördaren. Såsom misstänkta för att 
ha föröfvat illgerniigen häktades Scott 
Jackson och Alonzo Walling, tvenne 
studerande vid Ohio^Dental College i 
Cincinnati Den mördade var en ung 
flicka vid namn 'Pearl Bryan från 
Greencastle, Ind. Dä fängslade sägas 
ha erkänt sig vara dfelakVigo i qvinnans 
död, men båda söka«srkj.uta skulden pä 
hvarandra. "* 

Sjöolyckor. FraaAmesbury, Mass., 
meddelas, att skönat^n Florida under 
en häftig storm föriifec söndag drefs 
in bland bränningax&e utanför Salis
bury Baach och sjöåk med manakap 
och allt. Sju personer syntes före ka
tastrofen klänga sig fast i skonarens 
tackling och Plum" Islands lifrädd
ningskår gjorde flera försök att komma 
de nödstälda tilt undsättning, men 
misslyckades. Bland de döda märkes 
en med namnet John E. Johnson. — 
Tremastade skonareö Allianca stötte 
pä grund utanför Fium Island i sön
dags e. m. Skonaren slogs i spillror. 
Kaptenen och två mart drunknade, men 
de fyra öfriga räddades. 

Från kongressen. Senatens finans
utskott, hvars utlåtande öfver tariff
motionen med en viss otålighet vän
tats, lät tisdagen i f. v. höra från Big, 
men pä ett sätt, som väckte nästan all
män bestörtning. Istället för original
motionen inkom den nemligen med en 
subatitutmotion, förordande fri silfver-
myntning. Senatur Quay från Penn
sylvania sökte gei?a#t fä substitutet 
ätervisadt till utskottet med affordran 
af dess utlåtande ö<ve^ tariffmotionen, 
men misslyckades. En mängd tal hol
los sedan de följande dagarue för och 
emot substitutsmotiionen.—Samma dag 
upptogs till behandling I representant
huset Nebraskakoiigressmannen Hain-
ers amendement till anslag=motionen 
för District of Columbia. I dessa amen
dement förordades det att stryka ansla
gen till sekteriska skolor och barmher-
tighetsinrättningar inom distriktet. 
Debatten, som under behandlingen af 
frågan utspann sig, var häftig och 
stundom bitter. I\>ljåen b'ef emeller
tid den, att be&lut fattades om ansla
gens upphörande ti)l 1 episkopal och 
5 katolska välgörenhetsinrättningar, 
hvaremot anslagen till vissa privata 
institutioner skulls bibehållas. Därmed 
voro dock måuga republikaner missbe
låtna och, när paotionen i sin helhet 
derför följande dag uppkom till slutlig 
omröstning, röstade de missnöjda med 
demokraterna, hvaraf följden blef, att 
motionen ej blef antagen. — Följande 
utnämningar ha af senaten stadfästs: 
Ignacio Sepulvida från California till 
Förenta Staternas legationssekreterare 
i City of Mexico; John A Marshall till 
distriktsdomare, John W. Judd till 
Förenta Staternas advokat och N. M. 
Brigham till För. Stat:s marshal i 
Utah; John M. Linehan till tullinspek-
tuf I Was. H. Ca&n o n 
till För. Stat:s marshal för vestra Wis
consin. — Vederbörande utskott till
styrkte i fredags kongressman Kiefers 
frän Minnesota motipn om ett extra 
anslag på $200,000 för guvernements-
byggnaden i St. Paul. — Till senatens 
president pro tem. blef senator Frey 
frän Maine samma dag vald i senaten. 
— En motion, Jförbjudande s. k. pris-
fäktningar mellan knytnäfskämpar i 
District of Colombia och unionens ter
ritorier, har antagits i kongressens 
båda kamrar. För öfverträdelse mot 
denna lörordning stadgas från ett till 
fem års fängelsestraff. I slutet af för
ra veckan valan motionen presidentens 
underskrift och »jr följaktligen nu lag. 
— Senaten har antagit motionen om 
vägrättighet för Brairierd & Northern 
Railway Company gonom Leech Lake 
reservationen. — Kotigressmaa W. H. 
Crala från Texaaafled tidigt i måndags 
morse. Dödsfallet v.ar alldeles ovän-
tadt. Rätt många a*kongressens med
lemmar visste ej wis att Crain varit 
sjuk. Dan atlidoe liar i sex terminer 
representerat Texas i kongressen. 

M I N N E S O T A .  

Ett ostfaktori efter större skala 
skall anläggas i Crookston. 

Från Rose Creek förm&les, att ett 
kooperativt ostfaktori uppförts derstä
des. 

Eldsvåda hemsökte sistlidne lör
dag Mapleton, ödeläggande flera buti
ker. Förlusten anslås till cirka $?0,000. 

Difteri utaf svåraste art grasserar 
i Argyle. Skolorna äro stängda och 
inga offentliga sammankomster få häl
las. 

The Republican State Central 
Committee sammanträder i hufvud-
staden nästa torsdag i och för bestäm
mandet af tiden för statskonventet. 

Djnp brunn. S. Swanson från 
Minneapolis har verkstäldt borrnin
gen af en 370 fots djup brunn i Hector, 
hvarifrån staden skulle hemta sitt vat
tenförråd. 

Landkontoret i Crookston har fått 
sig tilldeladt Beltrami county, som 
förut tillhört SL Cloud distriktet. 
Utan tvifvel kommer det att blifva lif-
ligt i Crookston, då Red Lake reserva
tionen skall öppnas. 

Roseau county har blifvst utvid-
gadt med inalles 15 townships, som ta
gits från Beltrami county. Härigenom 
har förstnämda counti gjort en god 
vinst, ity att det derigeom sättes i för
bindelse med Rainy Lake-trakten. 

Byggnadskontrakt John Lau-
ren' i z sn  i  Fe rgus  Fa i l s  ha r  a f  s t y r e l s e n  
för statens asyler för sinnessjuka er
hållit kontrakt för uppförandet af en 
flygel till asylbyggnaden i Fergus 
Falls. Kostnaden går löst på $59,781. 

Chicago Great Western jern 
vägsbolaget kommer under inneva
rande är att förelaga vidtomfattande 
arbeten å sijj jernvägslinie, och har 
bolaget för detta ändamål i Europa 
upptagit ett lån på en million dollars. 

Underrättelser frän Brainerd gir-
va vid handen,att ett "boarding house" 
derstädes nedbrunnit sistlidne " mån
dags morgon. Gästerna hunno méd 
knapp nöd i*ädda sig. Mrs. C. Hanson, 
hvilken egde husgerådssakerna i den 
af eldsvåda förstörda byggnaden gör en 
betydlig förlust. 

Redwing-nyhetor: The Minnesota 
Scandinavian Relief Association har 
under januari månad 1896 betalt $1,000 

Hult-
berg, Redwing, Mian., samt $2,000 tili 
barnbarnen efter aflidne Charles Safe i 
Cannon Falls, Minn. 

Statens vård- och korrektions
anstalter inhyste vid innevarande 
månads början följande antal individer: 
asylen i St. Peter 965, asylen i Roche
ster 1,133, asylen i Fergus Falls 768, 
soldathemmet 353, skolan för döfve 2C4, 
skolan för blinde 68, idiothemmet 469, 
barnhemmet 176, reformskolan 371, re
formfängelset 140, statsfängelset 462. 

"Nytt mejeri. Jordbrukarne i Scan-
diat^ Grove hafva beslutat anlägga ett 
mejeri vid postkontoret Norseland. I 
likhet med Iowa och andra stater be
gynner Minnesota intaga en framståen
de plats i mejerihandteringen. Mätte 
blott priserna å dessa produkter fortfa
rande blifva sådana att jordbrukaren 
kan stå sig i kampen för tillvaron. 

En angenäm öfverraskning var 
pastor Kallberg i Hector föremål för, 
meddelar en insändare till denna tid
ning, lördagen den 1 dennes. Det var 
nemligen pastorns födelsedag, som för
samlingen ville bögtidiigbälla, och ha
de man för ändamålet insamlat en pen-
ninggåfva pä $22.83. För/riskningar 
serverades utaf damerna, och var till
ställningen i allo lyckad. 

Ett obehagligt misstag. I sista 
numret meddelade vi en ur en anglo
amerikansk dagtidning heratad notis, 
omförroälande farmaren John Nelsons 
från New Loudon förmenta hängning. 
Efter hvad vi sedermera försport, lär 
det emellertid ej finnas mer än en per
son med detta namn i nämda trakt och 
denne person befinner sig fortfarande 
bland de lefvandes antal och kan gläd
ja sig åt, att hans dagar framflyta i all
sköns välbefinnande. Vi skynda oss 
derför att rätta den oriktiga uppgiften, 
utbedjande oss benäget öfverseonde 
med det ofrivilliga misstaget ooh ut
tryckande vårt lifliga intresse för hr 
N:s framtida välfärd. 

Brefkort från Hawiey. Väderle
ken har varit mild hela vintern, vi ha 
knappast haft en rigtig vinterdag och 
slädföret har varit skralt; rätt som det 
kommit litet snö, så har det börjat 
blåsa från sun nan och den har smält 
bort. —Årets skörd var den bästa, som 
man minnes. Hvetet afkastade frän 
18 till 30 bushels pr acre och hafre 25 
till 40. Andra produkter derefter. — 
Ett nyt^ "oreamery" med "cream sep
arating stations" skall byggas af far
marne omkring Hawiey, hvilket skall 
drifvas på co-operativ-planen. Ett lån 
skall upptagas till bastridande af bygg-
nadsomkostnaderna, Man tror sig der-
igenom kunna betinga ett högre pris 
för sitt smör. Blott de också blifva 
eniga och hålla tillsammans, så tror 
jag de skolä lyckas. — En valkampanj 
tillstundar nu, ooh hvar man känner 
på sig att det blir en betydelsefull så
dan. Clevelands högljudda löften om 
1 dollar per hushel för hvete, blott hau 
blef ve invald, ha nu gått bak vågen, i 
det hvetepriset nu är på sin lägsta 
punkt. Detta bör varna folk frän att 
sätta tro till demokratiska löften. 
Landsmän, låten under don kommande 
valkampanjen de uppblåsta amerika
nerna fä orsak att säga öm eder, att 
I Ären i besittning af "oommon sence"! 

William. 

Från Dodge Center förmäles att 
farmarne der i trakten äro starkt be
tänkte på att uppföra en spanmålsele-
vator för att sålunda kunna kontrollera 
hvetehandeln och förskaffa 6ig högre 
pris för sina produkter. 

Trött af tjensten. W. E. Lee, 
hvilken tjenat som superintendent för 
reformfängelset i St. Cloud, har resig
nerat från denna sin befattning. Lönen 
är $3,000 per år, och torde derför plat
sen ej behöfva stå vakant. 

Bed Lake Reservationen skall, 
enligt från Washyr <Sn ingående un
derrättelser, uppl Ji iör nybyggare 
den l:ste instundande maj. Till svar ä 
ingående skrifvélser må i detta sam
manhang nämnas, att åkerbruksjorden 
iär upptagas enligt Homestead-lagen 
med den sk i i ne * nemligen, att B3ttlaren 
i detta fall mä^te erlägga $1.25 pr acre. 
All timmerskog skall säljas å auktion 
till den hög/ jijdande, hvadan skog
landet icke*$1.25 per acre. Vid 
land kontoret i Crookston torde landsö
kare kunna erhålla närmare underrät
telser om landsträckan i fråga. Bäst 
är dock att i god tid sjelf bese landet. 
Svenska settlement finnas i närheten, 
siisom St Hilaire m. fl. platser. 

Duluth-nyheter. Stadsval egde 
rum förra veckan, hvilket aflopp så att 
den s. k. folkkandidaten Truelson blef 
vald till borgmästare med 677 rösters 
majoritet. D3 republikanska älder-
mannakandidaterna afgingo ålla me"d 
segern. Den invalde borgmästaren ftr 
demokrat, men partigränserna voro, 
hvad borgmästare beträffar,icke så no
ga uppdragne. — Caunty Commissio
ners ha vid ett sistlidne torsdag hållet 
sammanträde uttalat sig i favör af den 
s. k. Anderson-billen eiler^beskattning 
af osåldt jern vägsland. Ett allmänt 
möte för beifrandet af saken afhålles i 
Aitkin den 17 instundande mars, till 
hvilket möte delegater skola sändas 
från detta county. — Charles F. John
son, en af stadens äldre och mera fram
stående borgare, afled sistlidne lördag-. 
J. var född i Sverige 1843 och kom till 
Amerika vid tio års ålder samt bodde 
första tiden i Nicollet county. Oak
tadt helt ung, deltog J. i borgarkriget, 
samt var han med i flera hårda drabb
ningar. År 1870 bosatte han sig i Du-
luth samt egnade 6ig åt bokaffär. Han 
innehade äfven flere förtroendeposter 
tåsom stadskontrollör,tulluppbördsman 
m. m. — Duluth &--Winnepeg jernvä-
gen ektfil försäljas på offentlig auktion 
den 18 instundande mars månad. 

Censusuppgifter. Rapporten från 
statens censusbyrå är fullbordad. Sta
tens folkmängd är 1,574,619, utförande 
ett tillök under de senaste fem åren af 
272,793. Följande tabell utvisar den 
nuvarande folkmängden i Btatens olika 
counties samt ökningen under do Bena-
«te fem ären: 

Folkmängd 
1893 

The State 1,574,619 
Aitkin ö,224 
Anoka n, 181 
B-cker._ 13,725 
Beltrami 1,374 
Benton 7,793 
Big Stone 7,477 
B^uo E.irth 32,295 
Bi-owa 18,431 
Cdriton 7,458 
Carver 17,567 
Cass 3.425 
Caippewa 10,805 
Ciiisago 13,118 
Clay 15,154 
Cook 427 
Cottonwood 10,187 
Crow Wing 11,561 
Dakota 21,345 
Dodge 12,753 
Douglas 16,942 
Faribault 20,139 
Fillmore 28,599 
Freeborn 21,138 
Goodhue 32,268 
Grant 7.987 
Hennepin 217,798 
Houston 15,556 
Hubbard 2,447 
Isanti 10.195 
Itasca 3,965 
Jackson 12,324 
Kanabec 2,714 
Kandiyohi 16,322 
Kittson 6,289 
Lac qui Parle 12,687 
Lake 2.211 
Lo Sueur 20,915 
Li r.cdn 7,196 
Lyon 12,425 
McLeod 19,134 
Marshall 12,072 
Martin ia981 
Meeker 17,389 
Mille Lacs 
Morrison 
Mower 
Murray 
Nicollet 
Nobles 
Norman 

5,129 
19,163 
21,546 

9,322 
14,299 
11,905 
13,470 

Olmsted 22,316 
Otter Tail..^ 39,453 
Pine - ..... 8,631 
P i pestone............—.... 7,115 
Polk. - 39,209 
Pope —_ 11.607 
Ramsey ....... 147,537 
Redwood..— ... 13,533 
Ranvilie 21,818 
Rice 26,837 
Rock 8,597 
R o s e a u  . . . . . . 3 , 4 9 4  
St. Loulsi,_.~...i:.»..u- 78,575 
Scott.* 15,035 
Sherburne —7,137 
S i b l e y 1 6 . 4 3 6  
Stearns 39,925 
Steele . 15.798 
Stevens,....™. —«— 6.5,43 
Swiftwu..~£— —— 11.8-16 
Todd i-.—. 17.674 
Traverse....:;:. 6,064 
Wabasha 18,587 
Wadena 0.076 
Waseca 14.713 
Washington 27.417 
Watonwan.;.— 10.262 
Wilkin 6.2(H) 
W i nona 37 134 
Wright 27.053 
Yellow Medicine,....™ 12,581 

Olenitis; 
pä 5 ar 

272.793 
2,762 
1,297 
4.324 
1,052 
1.509 
1, 7oo 
3,u85 
2.614 
2,186 
1,035 
2.175 
2,250 
2,759 
3,637 

329 
2,77u 
2,7.9 
1,105 
1,889 
2.336 
3,421 
2,633 
3.176 
3,462 
1,112 

32,504 
903 

1,035 
2,588 
3.222 
3,400 
1.135 
2.325 

902 
2,305 

912 
1,858 
1.505 
2,924 
2,108 
2,942 
4.578 
1,933 
2,284 
5,838 
3,527 
2,630 

917 
a 947 
2,852 
2.510 
6,221 
4.579 
1,983 
9,017 
1,575 
7,741 
4,147 
4,719 
2,869 
1,780 
3,494 

33,713 
1,204 
1,229 
1,237 
5,081 
2.506 
1,292 
1,685 
4.744 
1.648 
1.615 
2.023 
1.400 
1.425 
2.516 
1.854 
3.337 
3 489 
2,727 

D A K O T A .  

En stor örn, m&tande sju fot mei« 
lan vingspetsarne, sköts i förra veckan 
nära Miller, S. D. 

Ett nytt postkontor has inrät
tats i White Swan, Charles Mix coun* 
ty, S. D., med Dennis Morän som post* 
mästare. 

Sköt tre flickor. En 19:årig pojke 
vid namn Jeff Lang i Lead City, S. D.,, 
sköt ooh sårade Grace Morrison och' 
tvenne andra flickor på en danstilU 
ställning derstädes i förra veckan. An-' 
ledningen till mordförsöket var svart-^ 
sjuka. De sårade tros komma att tili- ' 
friskna. Lang har rymt från orten. 

Jordskalf. På åtskilliga platser i : 
Södra Dakota förmärktes i förra vec
kan ett jordskalf, som å sina- ställen 
var sä starkt, att byggnaderna skaka
des å sina grundvalar. Dock lär ingen 
egentlig skada ha' uträttats. Jord-
skalfvet förmärktes äfven i grannska
pet af S. D. belägna delar af Iowa och 
Nebraska. 

Försatt p& fri fot blef i förra vec
kan farmaren Otto Jäeobson från Ha
zel, 8. D., som var anklagad för våld-" 
tägt mot sin egen dotter. Traktens 
befolkning, 60m anser att domaro 
Ross genom sitt frikännande handlat 
godtyckligt och i rak strid mot aflagda 
vittnesmål, säges ha för afsigt att i pe
tition uppmana domaren att resignera 
från sitt embete. * ' 

Asylstyrelse fallen i onäd. Gu
vernör Allin uppmanade i förra veckan 
styrelsens för asylen för sinnessjuka i 
Jamestown, N. D., samtlige medlem
mar att franträda sina befattningar, 
detta icke på grund af någon deras 
olämplighet utan med anledning af och 
för att 'å ett slut pä allt det bråk, som 
på senare tiden varit rådande bland de 
olika faktionerna vid nämnda inrätt
ning. 

En predikan, var del? Metodist-
presten Davis i Miller, S. D., säges un
der en predikan härförliden ha.utbredt 
sig öfver,att idén om annonsering inom 
affärsverlden är i full överensstämmel
se med skriftens lära Han vidhöll, att 
ju mera en affärsman annonserar, desto 
bättre lyckas han i sina företag, och 
drog deraf den slutsatsen, att man med 
lika stor fördel kunde begagna sig al 
annonsering vid ordets förkunnande. 

Räddade af en huni blefvo Fred 
ocu Will Giitschka samt Bert Hartjbo^ 
satta närå Bismarck, N. D., en natt I r 

förra veckan. Undsr det männen lågö 
försänkta, i sömn utbröt eld i deras bo
stad. Bunden pä stället förstod att fara 
var å färde och började upphäfva skä
rand© klagotjut. Häraf väcktes män
nen och undgingo på så sätt att blifva 
innebrända, hvilket tvifveisutan blifvit 
deras lott, om hundens mellankomst ej 
räddat dem. 

W I S C O N S I N .  

Öfverkörd och ögonblickligen dö
dad af ett jernvägstäg omkring en mii 
vester om Thorpe blef i förra veckan en 
målare vid namn Joseph Helgoth, bör
dig från Tyskland. 

Illa bränd. Enligt meddelande 
från Eau Claire var mrs. Anna Olson 
derstädes i fredags utsatt för olyckan 
att bli sä illa bränd, att båda hennes 
fötter sedermera måste amputeras. 

En ny bank har stiftats i G rant s-
burg med ett aktiekapital af $25,0001 
Prof. A F. Drew fr. SL Paul är vald 
till pres., O. C. Anderson till v. pres. 
och A P. Nelson fr.St.Paul till kassör. 

Billigare bröd. Bagarne i Beloit 
ha roducarat priset å bröd från 5 cts 
till 3 cts per limpa. Prisnedsättnin-
lär ej endast vara tillfällig, utan sägas 
vederbörande ha tillkännagifvit att det* 
billigare priset kommer att bibehållae. 

Lönbränneri. För idkande af 
olaglig bränvinsbränning har John 
Webber från Tornado, en liten {Hats 
belägen omkring 30 mil norrom Green 
Bay. blifvit åtalad. Lönbränneriet 
säges ha varit i varksamhet i 2 års 
tid. 

Nytt grufbolag. The Orinoco 
Mining Company inkorporerades i La 
Crosse under staten Wisconsins lagar 
förliden vecka med ett aktiekapital al 
$30,000,000. Bolaget bildades för fler* 
månader sedan af framstående affärs
män i Wis. och Minn., af hvilka bland 
de senare märktes domare Baxter ooh 
Donald Grant från Faribault, Minn. 
Dess afsigt är att upptaga grufdrift & 
det på mineralier synnerligen rika 
laudområde, som är beläget i Vene* . 
zuela nära Orinocoflodens mynning. 

West Superior-nyheter. Banki» 
ren A. A. C.tdwallader, som 1894 blef. 
dömd till 5 års tukthusstraflf, för för^ * 
skingring af honom anförtrodda medel, 
har af president Cleveland i dagarné 
fått strafftiden förkortad till endast & 
år. I enlighet härmed kommer C. att « 
frigifvas den 5:te nästkommande augu«- •; 
sti. — Én ny politisk förening med, 
namnet "Equal Rights League" hari 
dagarne stiftats härstädes. Förenia-'1 
gen, för hvilken dr. Wm. Hannover 
valts till president och H. O. Walseth 
till sekreterare, säges ha tillkommit 
för att motarbeta den förut existerande 
föreningen "Native American League." 
Såsom namnet antyder, har sistnämda 
röran!ng till mål att hindra våra i ut
landet födda borgare från att bekläda 
politiska och andra offentliga embeten, 
och löröfrigt att i allmänhet motverka 
de s. k. utlåndingarne* intressen. Det
ta tadelvårda tillvägagående väcktub 
r.ittvis harm och gaf anledning til/ 
stiftandet af Equal Rights föreningeBj 
som 1't'dan vunnit stor tillslutninsr. 
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