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S V E R I G E .  

Stockholm. Välvilja mot fattiga. 
Drottningen lftt pa konungens födolse-

;«dag genom fönsamling«diakoni»sonia 
^beapisa ett större antal fattiga inom 
hvarje af StocUholips församlingar. 

Konungens 67:de födelsedag firades pä 
värdigt eätt den 21 jafi. med särskilda 

v festligheter såväl i Stockholm sotn pa 
j mänga ställen i landsorten. 

Kungliga gåfvor. Enligt norska tid
ningar har konungen låtit tillställa 

$ Kristiania förening för motarbetande 
af tiggeri 1,000 kr., de olika garnisons
biblioteken tillsammans 800 kr. samt 
"Husarmeföreningen 400 kr. 

Trettiotre utländingar beviljades förll-
det år tillstånd att här i riket Idka 
handel eller annan näring, 

Till ledamot af vitterhets-, historie-
och antiqvitetsakademien har invalts 
bibliotekarien H. Wieselgren. 

Fqjan stängd. Verksamheten vid ob
servations' och karantänsanstalten vid 
Fejan upphörde den 21 jan. i enlighet 
med ett af kommerskollegium fattadt 
beslut. 

Såsom någonting enastående framhål-
les af Stockholmstidningar den om
ständigheten, att vid domstolens ses
sion en dag härförliden icke en enda 
person var häktad. Något sådant lär 
ej ha inträffat på många är, och dagen 
anses derför med skäl kunna kallas en 
bemärkelsedag i Stockholms polisdom
stols historia. 

Utnämningar, vid hofvct. Tjil kam
marherr», tjenstgörande hos kronprin
sen, har konungen utnämt f. -d. kansli
rådet och afdelningschefen i utriliesde-
partementet grefve F. T."C. vonRosen; 
och till tjenstgörande extra ordinäre 
hofpredikant regementspastorn vid 
Svea Llfgarde, teologie kandidaten H. 
N. Clausen ATz^lius. 

Ett idealmuseum kallar en engelsk na
turforskare det biologiska museet x>ä 
Djurgården. Efter en lång, sakkunnig 
och för museets konservator och artist 
mycket smickrande keskrifning, som i 
"Manchester Gurdian" af den 1 jan. i 
år upptager öfver en half spalt, säger 
korrespondenten: "Detta museum är 
väl värdt ett besök af hvarje naturvän. 
Resan är både lätt och billig, dä ång
båtar ofta gä mellan Hull och Göte
borg. Man bör ej heller afstå fran 
hoppet, att engelska naturforskare 
skola frambringa en liknande bild af 
de britiska öarnes djurverld". Af hans 
uppsats framgås ock,, att något mot
svarande ej finnes i England, om än 
ansatser i mindre skala på ett par stäl
len blifvit gjorda. 

Missbrukad qvi,nngkrfift var ämnet för 
en föreläsning, som fröken Ellen Key 
härom dagen höljå,, Vetenskapsakade 
miens hörsal. Den .qvinnokraft, som 
går ut på att töfla med mannens å den
nes naturliga arbetsmarknad, ansåg 
fröken Ellen Key vara missbrukad, och 
det vore en drömvilla, att den gifta 
-qvinnan kunde sköta ett offentligt värf 
och på samma gång skänka hemmet 

(/ . det qvinlighetens behag, som är lifs-
vilkoret för äktenskapslycka. Dat är 
moderligh«tskiinslan, den hälft oined-

w vétna känslan af ansvar för generatio
nerna, som är det innersta af qvinnans 
väsen och det som förlänar henne den 
enda geniala öfverlägsenheten öfver 
mannen, men hittills har qvinnan sak. 
nat mod att låta känslolifvet fritt up
penbaras utan missbrukat sin kraft 
genom att nästan alltid efterapa och 
imitera mannen. 

Statistiska uppgifter. Under föfrra 
året verkstäldes * inom landet 19 od
lingsföretag för .en beräknad kostnad 
af 285,327 kr., hvartill statslån anvisats 
till ett belopp af 161,600 kr. Den vun
na arealen utgjorde 1,695 hektar. Sam-
tidigt verkstäldes 22 frostafdikningar 
för 218,983 kr., deraf statsbidrag 71,221 
kr. 40 öre, och vanns en afdikad areal 
af 2,193 hektar — 2,300 fasta postan-

r. 8talter funnos i vårt land vid 1895 års 
slut. Af dem hade 58 tillkommit un
der året. Telegrafanstalterna utgjorde 
vid samma års utgång 1,373. Telefon
apparaterna i telegrafverkets telefon
nät utgjorde öfver 22,000. —Statsba
nornas trafikinkomster utgjorde förra 
året brutto 27,000,000 kr., hvarförutom 
härtill öfverförts af det å Gellivaraba
nan frän dess öfvertagande uppkomnu 
trafiköfverskottet ett belopp af 423,204 
kronor. — I postsparbanken innestod 
•id detta års början en sammanlagd 
summa af 37,317,295 kr., fördelad på 
410,300 motböcker. Under år 1895 in
sattes l postsparbanken 15,434,904 kr. 
och uttogos 7,799,239 kr., h vadan det 
öfverskjutande insättningsbeloppet blef 
7,635,665 kr. Från början af postspar
bankens verksamhet — den 1 jan. 1894 
— till och med utgången af förra året 
ha utfärdats 593,241 och dödats 182,941 
motböcker. Insatts ha under tideu 
76,643,771 kr. och uttag its 39,326,470 
kronor. 

Arboga. Bruksdriften, vid Jäders 
bruk i Veatmanland, som några år va
rit nedlagd kommer i vår att upptagas 
af Fagersta bruksbolag, som skall ar
rendera arbetslokalerna vid Jäder med 
undantag af "manufakturen". Vid 
Jäders bruk skall drifvas martintill-

: verkning. 
Falun. Inköp af Ornässtugan i 

Dalarne med inventarier m. m. för ett 
pris af 5,150 kr. tillstyrkes af öfverin-
tendentsembetet. ' 

Dödande vådaskott. Bo »orgligqjyc-
ka titnade härom dagen i Brunsbergs 

' by, Elfdalen, i det att en minderårig 
gosse deratädeB så ovarsamt handtera-
de en bössa, laddad med ett hagelskott, 
att skottet brann .af och träffade gos
sens morfar, Timmer AnderB Anders
son, i ena armen och underkäken med 
den påföljd, att Andersson sedermera 
a fled af de erhållna skadorna. 

Göteborg. Stort brädgårdsköp. Trä-
varuaktiebolaget "Dalarne" i Göteborg 
lär af haudl..Ch. Sardiniann & C:o ha 
köpt Ryanäs och Strömbergs brädgår
dar, tilleammans omkring 800,000 qva-
dratfot, för ett pris af 150,000 kr. 

Industrilotterierna, K, M:t har tlllä-
j tit Göteborgs handtverks- och indu-
striförening att tills vidare under åren 
1896 och 1897 fortsätta det af förenin
gen intillsistlidet års utgång anordna-
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de konstslöjds- och industrilotteri med 
eil serie ärligen och i hufvudsaklig 
öfverensstäinmeUe med den föt* lotteri
et hittills gällande plan. 

Operation. Professor Gustaf Ceder-
sohiöld vid Götoborg» högskola har 
med god utgång opererats för glaukom 
(s. k. grön starr) af doktor Erik 
Nordenson. Patienten måste hålla 
sig 14 dagar i mörkt rum. Dat är att 
hoppas, att den framstående veten
skapsmannen, som bland annat är en 
ovärderlig medarbetare i Svenska aka
demiens ordbok, skall fullständigt 
återvinna bruket af sina ögon. 

Exempel att fölfa. Sparvagnarna i 
Göteborg äro nu uppvärmda medels 
mycket sinnrikt och praktiskt ordnade 
värmeapparater. Da äro belägna un
der bänkarne och se ut som en liten 
låda af jernbleck. När man fäller ned 
framsidan, som består af en klaff, ser 
man en liten treflig kamin i miniatyr, 
der elden glöder lustigt i kolen. Man 
använder till eldningen pressade trä-
.kol. Apparaten ger ingen rök. -

Obligatorisk lönebesparing för korUors-
biträden har grosshandelsfirman P. Em. 
Lilhandor & C:o i Göteborg, infört, i 
det den medels tryckta bestämmelser 
den'31 december föreskrifvit, att fr. 
o. m. ingången af detta år skola fir
mans samtliga biträden ä ett särskildt 
a k. besparingskonto afsätta minst 10 
proc. af resp. lönebelopp. Såsom 
grundplåt har firman, till minne af en 
bemärkelsedag, lemnat 3,000 kr. att 
fördelas ä deras besparingskonton, 
hvilkas löner understiga 4,000 kr. 

Haparanda. Misslyckadl luren-
drejeri. En. natt härförlideu gjordes 
i Vojakkala af tullbetjeningen ett stör
re beslag af iurendrejerivaror. Dat 
beslagtagna utgjordes af 23 säckar 
rågmjöl och 20 lådor tvål, inalles vä
gande 600. kilogram, samt 3 hästar och 
4 slädar. 

Tidningsläsningen i Lappland bar 
svårt att taga någon utsträckning, för
menar Malmberget, som anför att ett 
svårt hinder deremot är det ofta rätt 
stora (mången gång flera mil) afstnndet 
fråu många byar till postlinier och sta
tioner. Innan en tidning hunnit fram 
till någon så aflägset liggande by,* har 
den på vägen försvunnit eller blifvit 
både till form och innehåll mindre, ja, 
den kan vid framkomsten vara flera 
veckor, ja, månader gammalt Tidnin
gen anför emellertid, att man börjat 
öfvervinna dessa svårigheter. Sålun
da har Ullati i en utkant af Geliivare 
nu 15 tidningsreqvirenter, då för något 
år sedan icke fans en enda.' 

Jönköping. Export af svenska 
skrifmaskiner. Till Husqvarna fabrik 
ker har ingått beställning å ett första 
parti af 750 $iy«ken -skrifmaskiner till 
Ryssland. Daesa nya maskiner äro 
patenterade i da-Åssta europeiska land, 
och det synes, som skulle såväl den 
vackra uppfinningen af dess'a enkla och 
billiga, men likväl praktiska maskiner 
som det i alla detaljer omsorgsfulla ar
betet, hvilket för sådana precisionsma
skiner är ganska maUlpåliggande, till
vinna sig uppmärksamhet i flera län
der, der eljestonfinga sorters «Tcrifma-
•kiner redan finnas i marknaden. 

Ett väldigt bergras inträffade för. kort 
tid sedan pä en berg,ig, skogbsklftdd ö, 
kallad Granö, .hvilken, i ; sjön Färgen 
brant reser »igjur djupat till en.ansen
lig höjd. Dan nästan lodräta bergväg
gen på öns södra sida, på hvars smala 
afsatser pilgrimsfalken sedan långt 
tillbaka häckat, har till stor del ned
störtat och försvunnit i djupet. 

Karlshamn. Strejken bland sten-
huggeriarbetarna- i Karlshamnsorten, 
som omnämdes i förra numret, har del
vis blifvit bilagd, i det ett flertal af de 
strejkande återupptagit arbetet på de 
af arbetsgifvarne förut bestämda vilko-
ren 

Karlskrona. Enkelt bokhulleH kan 
man med skäl kalla den bokföring, som 
användes af en nyligen afliden landl-
handlande i en socken invid Karlskro
na. Mannen, som idkat handel i 15 är, 
lär efterlemna omkring 10,000 kr., ett 
bevis pä att han skötte sin affär som en 
hel karl, fastän han icke var hemma i 
skrifkonsten. Som handelsbok använ
de han väggar och tak, och hvarje 
kund hade sin särskilda plats, utmärkt 
mod vissa streck. Här debiterades 
kunden för pä kredit tagna varor på så 
sätt, att ett långt streck betydde 1 kr., 
ett hälften så stort 50 öre o. a v. Inte 
hade det varit lätt för någon annan att 
reda de der affärerna, men vår' hand
lande hade förträfflig ordning pä sina 
kunders konton, och den iilla affären 
med dess enkla bokhållerl gick alldeles 
utmärkt. 

Karlstad. Ett egendomligt olycksfall 
med en unghäet inträffade natten till 
nyårsdagen å Gustafsvik i Vermland. 
Då drängarne på morgonen kommo till 
stallet, funno de hästen död. Han hade 
med bakfoten sparkat sig i hufvudet, 
dervid foten fastnat i grimman. Snarad 
som han dä var, hade han fallit ät si
dan och brutit af sig nacken. Tack 
vare omtänksamheten, var djuret för
säkrad t. 

Kristianstad. Han vill bli frans
man. Skräddaren Alfred Wilhelm 
Lindström, född i Wik af Rörums för
samling, och sedan 4 är tillbaka bosatt 
i Paris, der han är gift och har familj, 
har hos k. m:t anhållit att bli löst från 
sina uudersåtltga förpligtelser till sven
ska kronan för att kuuna varda uppta
gen till fransk medborgare. 

Lund. Dödsfall. Prosten öob kyr
koherden i Köpinge och Lyugsjö för
samlingar i Lunds Btifti; hofpredikan-
ten fil. d:r Olof Lagerqvist afled d. 12 
jan. i den höga åldern af något öfver 88 
är. 'Den aflidne, som van född 1807 i 
Vislanda (Vexiö stift),, törj^a» närmast 
af barn och barnbarn. 

Ssnior bland Lunds stift presterskap, 
sedan hofpredikanten och prosten Olof 
Lagerqui9t nyligen afiidit, är nu mera 
prosten och kyrkoherden i Qvistofta, f. 
d. ledamoten af Första kammaren, filo
sofie jubeldoktorn Henrik Schönbeck, 
född den 28 april 1810. 

Linköping. Den gamle klockarens 
likbegängelse. Åt grafvens ro vigdes 
nyligen stoftet af klockaren och orga
nisten i Kimstad Fredrik Lagergren. 
Det val* då 92 år sedan han föd
de*ooh dett gamle rojalisten hade 

uttalat som sin önskan att om möjligt 
begrafvas på denna dag. Hans död 
inträffade ock så, att donna önskan 
kunde uppfyllas. Jordfästningen, som 
egde rum i kyrkan, förrättades af kyr
koherden Eng berg, som erinrade om 
92-åringens 70-äriga verksamhet som 
klockare och organist i Kimstad. Från 
skolhusat flaggades pä half stång. 

Ny misssionsförening. Pä ott af pre-
stor och lekmän talrikt besökt möte i 
Linköping härom dagen stiftades "Lin
köpings stifts ev. lutherska missions
förening", hvilkens ändamål är att ut
göra ett samband emellan stiftets mis
sionsvänner af den ev. lutherska be
kännelsen och att i anslutning till vår 
kyrkas ordning verka för uppväckande 
och underhållande af kristligt lif och 
missionsintresse inom stiftet. Förenin
gen synes omfattas med lifiigt intresse 
och vinna stor anslutning. 

Lidköping. Tillvarataget affall. Da 
mindre läderbitar, som erhållits vid 
tillverkningen af tofflor, seldon o. s. v. 
vid Blixtorpsfabriken i Fridene, och 
hvilka läderbitar förut bortkastats, har 
man nu hittat på att använda till finare 
förstugumattor. 

Utmärkelse. Landtbruksakademiens 
medalj i guld kommer, enligt"af akade
mien fattadt beslut, att å den högtids
sammankomsten tilldelas f. d. kapten 
Sixten Fiach å Prinshaga i Västergöt
land såsom ett erkännande af hans 
nitiska och framgångsrika verksam
het för den svenska boskapsafvelns hö
jande. Kapten Fiach är skaparen och 
grundläggaren af det nu i Sverige an
tagna systemet för nötboskapspremie-
ring, det s. k. Skaraborgssystemet,som 
redan visat öfverraskande verkningar 
med hänsyn till förbättrande af den 
inhemska boskapsafveln. Det var för
nämligast på hans iniativ som den 
skrifvelse afläts till 1891 års riksdag, 
hvilken hade till resultat, att nämda 
riksdag anvisade ett balopp af 50,000 

'kr. till nötboskapspremieringen. Han 
har äfven i öfrigt nedlagt stor energi, 
nit och offervillighet på främjandet af 
den sak, för hvilken han under många 
är mer än någon annan verkat, nemli-
gen införandet af en rationel boskaps-
premiering. Akademien ansåg det der
för vara i sin ordning, att han nu finge 
ett offentligt erkännande af sin för he
la landet sä gagnande verksamhet. 

Malmö- Nykterhetsdemonstration.Mal
mö nykterhetsföreningarhafva beslutit 
att i samband m?d utställningen i Mal
mö instundande Bommar anordna en 
större nykterhetsdemonstration, i hvil
ken Skånes och Danmarks olika nyk
terhetsföreningar skola deltaga. 

Regulier ångbåtsförbindelse kommer 
inom kort att öppnas mellan Hamburg 
och Oscarshamn med- anlöpande af 
mellanliggande hamnar, Malmö, Trel
leborg, Yatad, Al ms, Karlskrona, Karls
hamn och Kalmar. Åugbåtsförbindel-
sen kommer att uppehållas af tvenne 
Trelleborgs ångare med en lur i hvar» 
dera rigtningeu hvarje vecka. 

Svenskt utsäde jorden rundt, Till Brit
ish Columbia i Canada pä Stilla hafvets 
kust afgick frän Malmö och Skånska 
frökontoret ett parti skånskt utsäde 
(1,000 kg. Viktoriahafre). Äfven under 
föregående är ha dylika sändningar af-
gått från Bamma firma till denna aflägs-
na plata Enligt meddelande från.en 
framstående fackman der pä platsen, 
Thomas McNeely, ha odlarna af 
importerade hafren erhållit pris för.sin 
vara i Canada. 

Mariestad. Till de brandskadade i 
Mariestad haäe den 17 jan. i kontanta 
gåfvor influtit sammanlagd t 21,639 kr. 
Nödhjelpskomitén har af de influtna 
gåfvomedlen utdelat omkring 8,000 kr. 
dels som understöd, dels som ersätt
ning för under branden förlorad lös
egendom åt sådana personer, som an
setts mest i behof deraf. Mellan tio 
och elfva tusen kronor äro anslagna till 
anskaffande af bostäder och ved, och 
sålunda återstår nu ej mycket af de till 
de brandskadade skänkta medlen. 

Norrtelj e. Vacker bragd af 14-åring. 
Då kronolotfen J. A. Lindström från 
Arholma härförliden på skridskor var 
pä väg ut till några närbelägna holmar 
brast isen under honom, och den skrid-
skoäkande kom i vattnet. Pä hans 
nödrop skyndade 14-årige nybyggare
sonen Johan Aug. Janson från Skepps-
myra, hvilken äTren befann eig på en 
skridskofärd, till olycksstället och lyc
kades i sista ögonblicket rädda den 
nödstälde, derigehom att han fick tag i 
pikstafven, som den nödstälde höll i 
handen, och sålunda $rog upp honom. 

Skara. Drunknad. Hem mansaga
ren Johan Larson från Svenstorp 
drunknade i Vingsjön vid Axvall den 
18 januari. Larson, som vid tillfället 
var sysselsatt med isupptagning ä näm
da sjö, föll hufvudstupa i en vak och 
var, ehuru han skyndsamt upptogs af 
bredviditående personer, inom några 
fä ögonblick död. Man tror alt han 
träffats af slag. 

Trollh&ttan. Dödsfall. Kyrkoher-
den P. M. Åberg i Trollhättan afled 
den 17 jan. i en ålder af 75 år. D3n af
lidne, som var en sann folkvän och 
städse med varmt intresse omfattat den 
arbetande klassen, har under sin långa 
och välsignelserlka verksamhet på 
platsen i ej ringa mån bidragit till sam
hälle ts förkofran i såväl det ena hän
seendet som det andra. 

Udde val la. Bikt sillfiske. Enligt 
meddelande från Lysekil den 21 jan. 
har sillfisket varit särdeles rikt ute 
vid Kornöarne och Malmön i Bro och 
Abyfjordar. Fiskare ha berättat, att 
sillen stod sä tätt, att den kunde fån
gas med håf pä fjorden. Omsättningen 
har varit god och priserna 75 öre 
pr hektoliter vadsill ooh 3 kr. 25 öre 
pr hektoliter garnsill, men prisfall 
väntas, enär stora massor redan blifvit 
förda till fabrikerna. 

Hustij död. Hemmansegaren Olof 
Andersons i Bräcke, nära Uddevalla, 
hustru besökte nyligen dr. Rehnberg 
härstädes i anledning af opasslighet, 
som dock ej var värre, än att hon kun
de gå uppe ooh ute. Just som hon satt 
sig upp i släden och skulle resa från 
doktorns gård, föll hon tillbaka—död, 
träffad af hjernslag. 

Upsala. Upsala universitet. Tjenst 
ledighet har beviljats professor W. Ru-
din, på grund af ajuklighot," frän den 

27 januari till och med den 26 februari 
från hela hans tjenstgöringsskyldighet, 
och har teologiska fakulteten anstalt 
docenten J. A. Kolmodin att under 
tiden upprätthålla befattningen. 

Torparens afkomlingar. Den; 6 jan, 
afled vid Kafvarö i BDratil, • Upland, f. 
torparen P. Andörsoq- Söderström vid 
85 års ålder. Hap oqh hans hustru ha
de haft 13 barn oCjh vid hans död lefde 
utom barn 58 b^arnljarn och 47 barn
barnsbarn. w ^ 

Vexiö. En saqilaå styfver efterlem-
nade en gammal ehkaf vanligen "Hytte 
Lina" kallad, frårf Tutaryds socken och 
väl bekant i Ljungby/ der hon brukade 
gå omkring ooh tigga och der hennes 
man, "Hytten", en1 gäng i tiden varit 
natt väktare. Dä ^ni^n härom dagen 
efter hennes död skulle göra undersök
ning i hennes bostad,., hittades nemli-
gen i sängen 141 kr., deraf 131 i silfver 
och resten i koppar. 

Till minne af sin förre kyrkoherde, S. 
F. Palmér, beslöt Moheda församling i 
oktober att resa en grafyård å försam
lingens kyrkogård. Nyligen blef äfven 
i enlighet med detta beslut en prydlig 
och värdig vård rests ä grafven med 
inskrift: "Kyrkoherden Sv. Fr. Pal
mér. 1809—1893. Ett tacksamt minne 
af Moheda församling." 

Visby. Hvilken gifvande inkomstkälla 
sockerhandteringen redan blifvit för 
Gotland framgår med all önskvärd tyd
lighet genom en jernförelse mellan ut
bytet af den med be* or odlade jordarea
len på ön och värdet af den härifrån 
utförda spanmålen under förlidet är. 
Sockerbetsskördeit på 1,800 tunnland 
har nemligen gifvit till export något 
öfver 2,900 tons räsocker, som repre
senterar ett värde^f omkring 1,100,000 
kronor. Gotlandsr öfriga omkring 100 
tusen tunnland odlade mark lemnade 
samtidigt till export något öfver 90 Lu
sen tunnor spanmål, hviikas försälj
ningsvärde icke mycket torde öfversti 
ga millionen. Sockerindustrien med 
dess begränsade jördareal har sålunda 
redan under aadra året af siå tillvaro 
öfvérflyglat sädesexportväséndet päett 
öfver 50 gånger sä^iort jordområde. 

N  Q  p G  E .  
' : A -u-

Kunglig gåfvj,. Konungen har genom 
hofchefen skänkt^ ^00 kronor till Kri
stiania qvinliga handelsförenings un
derstödskassa. 

Stort legat. Aflidne grosshand i. Bern
hard Mathiesetr— h"ar testamenterat 
100,000 kr. till ettfi?gat för upprättan
de af barnkrubbor,-^barnhemeller dylik 
inrättning i Krist^ania. 

Stora fabriksanläggningar. Morgen-
bladet meddelar, ; fatt egendomen Hafss-
lund såltgiför 800/000 kr. till ett kon
sortium af hufvtidsakligen tyska och 
amerikanska kapitalister. Det blifvan-
de bolaget tänliea b,Udadt med ett ka
pital af minst 3, möjligen 5 millioner 
kr. Ändamålet är att draga nytta af 
Sarpstosseh till elektrolytiska anlägg
ningar, bland' ttndra en stor alumini
umfabrik, Vederbörande regeringsde
partement har medgifvit försäljningen, 
sedan vissa bestämmelser i köpekon
traktet modifierats.!: • « 

Dödsfall. Djn unge polarforskaren 
Eivind Astrup, sotn strax före jul begaf 
sig ut på skidfärd bland norska fjellen, 
anträffades häromdagen af ,tvenne män 
liggande död i Földalen. Hans lik pär 
träffades rakt utanför Slaaen, en gård, 
som blott ligger cirka 4 kilometer från 
Jerkin. Dan förolyckade hade endast 
1 kilometer till qiirtaaste hus. Antag
ligen hade Astrup träffats af ett slag
anfall. Den aflidne^ som ännu ej fylt 
25 är, deltog i den amerikanske upp-
täcktsfaranden Pearys såväl första som 
andra Nord-Grönlandsresa, och sina 
äfventyr pä dessa, resor har han skil
drat i sin bok "B and Napoleons Na-
boer". » sir • 

F I N L A N D .  

Statsrådet Zacharias Topelius, som d. 
14 januari uppuädde den höga åldern 
af 78 är, uppvaktades af konstnärsgillet 
i Helsingfors genom öfverräckandet af 
tvä kartonger. Den åldrige skalden 
mottog, kry och rask, på eftermidda
gen en deputation från Finska frun
timmersskolan, som genom blommor 
och tvenne tal -rr &! föreståndarinnan 
och en elev — brag1(e honom sin hyll-
ning. • i f. 

Förföljd af en demon. Huru 
många sjelfmord, tror nJ, ha begåtts af per
sonor, dertill drifna i följd af kroniska 
sjukdomar? Antalet är obsräkneligt. Som 
exempel vet man att liypokondri (mjeltsju-
ka) är en monomini—en sorts lindrigare 
sinnessvaghet orsakud'af kronisk dyspepsi 
Vidare Insomnia ellot sömnlöshet, oftast 
härledande sitt urspru-ag frftn samma orsa
ker. öfvergår uti oordnlngar i sinnesförfatt
ningen, Det är derför af största vigt att 
man skyddar dig fffln ftronlska sjukdomar, 
åthvllka man daslif,'^ och stundllgon fir 
hemfallen. Intet-mo^pl är känd t af den 
medicinska vetenskapen som bättre mot
svarar sitt ändamål eller som ens kan jem-
föras med Uostettci's Stomach Bitters, 1 
detta afseende. Bland de sjukdomar mot 
hvillca detta medel utöfvur ett osvikligt in
flytande är kroniska oordningar i matsmält
ningen. sömnlöshet, reumatism, förstopp
ning, lefver och njurlidande. Matlusten 
förbättras af denna Bitter, blodet rensas 
och kroppen erhåller en god vigör genom 
braket deraf. •' • -i;-- mJ 

Ett tillfälle att fdrtjena penningar. 

Tag Tar skollärarinna sista vintern och denne 
sommar. Seende niftnga annonser om "dish 
waeher", tänkte jag att förtjena penningar under 
ferierna. Ni sade ! E't'tlduing, att "Rupld Dish 
Wnfiherfi" flro den sA jug skiclsiuio till V. P, 
Harrison & Co., Olerl; S., Columbus, Ohio, Ii vilka 
tillverka specialiteter för agenter, och bekom en-
bjöd grannarne in och tvättade 'middagsdiskarne' 
s& fort och bra, att livar och en köpto en. Jag 
fOrtjente $62 denna veckan, och lönar detta elg 
bftttre ftn hAlla skola, och fOljaktigen tflnkte jag 
att sälja ildisktvfttUue" fifven under vintern. 
Andra lärarinnor borde blifva glada för denne 

Lura fingervisning. 
py Skrit p& Engelska. 

MOSUL BeOS. 

llJlHerra^r Fastoré^Q--
behagade 9bserv*éra,<> att svenska prest 
kappor, prestkragarjas. k, Luther-rockar, 
broderade altarkliidifåder m. ni„ kunna 
erhällas importe^adq»eller p& beställning 
hos fiöken M. brodös och fin
sömmerska, 106 g. at S., Minnenpo 
lis, Minn. Ref." Pastor P. A, Wenner, 
Litchfield, Miiu, Tc ^ • 

Jjfrn W ty. V • 

FÖHL0IÄ9 RÖST En ansedd och mycket framstående 
fö l jd  a f  akut  Bronchi t i s  

— återvunnen medelst — 
Cherry 
Pectoral AYERS 

En prests erfarenhet. 

"F5r tre månader sedan Rdrog jng mig 
en svär förkylning, som öfvergick till akut 
bronchitis. Jag öfverlemnade mig ät me
dicinsk behandiing, men kunde icke för
märka någon förbättring efter tvä måna-
ners tid. Jag hade mycket svårt för att 
utöfva min verksamhet £om predikant, 
och beslutade mig för att försöka Ayer's 

fr 
r f-

Cherry Pectoral. Första flaskan beredde 
mlj mycken lindring; den andra, som jag 
nu häller på med, har nästan återställt 
mig från alla obehagliga symptom, och jag 
är förvissad om, att en eller tvä flaskor till 
skola medföra fullkomlig bot. Till alla 
pastorer, som besväras af halsåkommor, 
rekommenderar jag Ayer's Cherry Pecto
ral.1'—E. M. Bka.wi.ey, D. D., Dist. Se
cretary Am. Bapt Publication Society, 
Petersburg, Virginia. 

ftYER'S pHERRY pECTORAL 
Guldmedalj vid Yerldsutställningen. 

AYER'S öfverträffar alia andra 
slags Sarsaparilla. 

FLORIDA! 
FLORIDA och 
.....GEORGIA. 

Vi hafva 50,000 acre3 land, bra-
kadt såväl som ouppbiukadt, till 
salu på förmånliga vilkor. 

I denna månad grundlägges 
en skandinavisk koloni i Ma
rion Co., Fla. 

För erhållande 
gar adressera: 

Flotilla Scandinavian Immigration 

Company. 
. N. J. Johanson, Mgr. 

Box 625, OCALA, FLA. 

«T1 GUITARS OSH MANDOLia* 
«PELNING, NOTSYSTCMET. 

TE0RI OCH HARMONI, AT 

M L J. Liifidgren, Guitarrist 
Utgörande en serie af månatliga objekt-lektioner, 
utvisande huru att snub'ot och praktiskt gripaalla 
ackord, Bätta ackompagnemeat till B:°:n£cr,koEBt 
narlig spelning m. m. TRIS ENDAST®1.00PER 
ÅRjirinesiutando omkring 100lektioner jemte ett 
rikt antal af nya kristliga eångor ocli melodier, 
arrangerade för puitarr och mandolin. MUSIEL-
VÄNXERI Förgöken all a I Denna mueikkurs är 
att jemftfra med privat undervisning och garante
rar snabb och e:lker framcung till m ar och en, 
•omnoggrantiaktacrerinstruktioner. Alitiiredert 
fur endast$l. Vid emotta^andet sf priset Bäu' 
des per omgående post instruktioner huru att bör* 
ja Eder mcEikknrs. -Adressera: Prof. L. J. Lund* 
ijröa» 320 iltiirili Building, St. Paul, Minn. -

Or. E. M. Moln 
Legitime» ail tiiknre och kirurg 

frän STOCKHOLM. 

Krabmsr Block J Hörnet af 7th & 
( Sibley Streets». 

Mottagningstid: 10—12 f. un., 2—I E. m., 
7—8 e. m Söndagar 9—10 t m. 

Bostad: 320 E. 8th sf., ST. PA UL. 
Telefou: 664-2. 

Dr. S. L Chappell; 
Tandläkare. 

876 Payne Ave.,) ct piiii 
Cor. Well3 st., [ wl« lAUL. 

Svenska talas. 

Dr. Ivar Siqveand 
— Tandläkare — 

Jag utfSr endast första klassens arbete. 

135 E. 7th St., - - St. Paul. 

Brack botas säkert 
eller ingen betalning. 

Ttig-eu operation, ing^en 
tldspilluu. Fri examine-
riiiff. 
The Blackburn Truss Co 
ll&-117Germiini& Life Rid 

St. Paul. Minn. 

TILL, SALU 

CROP 
P AY-
MENT 
PLANEN 

GRAVES & VåNTON COMPANY. 
Agenter önskas. S t .  Paul,  M inn.  

Henry N. Benson, 
Advokat och Hotar; Public. -

Utestående fordringar inkasseras, full
makter utfärdas och rättegångar föras vid 
alla statens domstolar. 

Kontor t Dick's Blocks St. Peter, Minn. 

* C. F. LUNBBECK * 
LINDSTRÖM, : Ml »IN. 

är billigaste platsen i Chisago co. 
för uppköp af 

Seldon och Skovaror m. m. 
. . . .  B e s ö k  h o n o m ! . . . .  

„ (fci < v-, 

kan aldrig be 

römmas ti 

QSSill-

mycket, ty det 

är den bästa 

medicin som 

kan erhållas 

och b3r finnas 

1 hvarjefamilj, 

hvar sjukdom 

finnes. 
James M. EnstrBm. 

Dr. A. Owen, Chicago, Hl. Marinette, Wis., 6 December 1895. 

På våren år 1891 lånade jag ett af edra bälten No. 3 af en vän i Muskegon, Mich., der jag då 
bodde. Det var precist sådant som n! i eder katalog tippgaf att det skulle vara. jag tviflade först 
på att det skulle kunna bota mig, men tviflet har nu gifvit vika för en glädjande visshet, och jag 
kan nu genom egen erfarenhet säga, att Dr. Owens storartade bälte är den bästa medicin jag er
hållit. Jag kan aldrig berömma edert bälte för mycket, eller nog framhålla detsammas förtjen-
ster, emedan den elektriska strömmen kan reguleras efter patientens egen önskan och behag. 
Jag led af hufvudvärk, slem i halsen, uppstoppad näsa, ringning i öronen och många andra kräm
por, hvilka jag icke nuiian uppräkna. Läkamc sade mig att det var katarr och en del af dent 
sade att det skulle åtgå 3 a 4 månader för att blifva tvifvelaktigt botad. Dr. Owens bälte botade 
mig på 6 veckors tid, och dertill så grundligt, att jag allt sedan varit frisk som ett vinterny. Det 
är härför, ehuru jag kommer sent, jag vill frambära min hjertliga tacksamhet till den store veten
skapsmannen för hans värdefulla uppfinning till lindring1 af mensklighetens plågor. Dr. Owens 
bälte borde finnas i hvarje familj, den friske till skydd och den sjuke till tröst. Om ni vill offent* 
figgöra detta mitt bref, så har ni min tillåtelse, och jag intygar, att hvarje ord är sant. 

Med sann högaktning JAMES M. ENSTROM (editor.) 

Alla de, Bom önska sig närmare npplyeningar om botandet af ak.it t a, kroniska och nerv* 
ajukdomar. ombedas skrifva efter vår nya. sRiftclen flu£ utstyrda svenska katalog 
pA 98 sidor, som nyligen är utkommen. Den bör läsas af en hvar. 

THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO. 
201-211 STATE STREET, CHICAGO, ILL. 

A. L. ATjNESS. President. J. A. 8WENSON, 

THE SCANDINAVIAN AMERICAN BANK, 
ST. PAUL, MINNESOTA. 

Inbetaldt kapital:$125,000. Auktoriseradt kapital: $600,0001 

ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING. 
Betalar högsta ränta pfi depositioner. Säljer vexlar och Money Qrders p& 

Europa. General agentur för alla första klassens emigrant linicr. Agenter öar 

skas ölverallt i landsorten mot högsta kommission. 

af närmare upplysnin-

c 
L 

»»»••••jfy 
B. B °3" • ^ 

N 
JMKtll ill Ull 

i Galesburg, Illinois. 

I,i 1 Lnaiii Bii 
1,000 idpga. JtjiayijJftder ined nä.-

gon erfarenhet i landtbruk, kunna 
erhålla 
fritt Guvemement Land i 

Sed River Dalen, 
Minnesota. 

Karta utvisande Inge, section, 
town och range, sändes portofritt, 
om man skriftligen anhåller deroni 
hos 

Landcommissioner, 
Great Northern R. R. 

ST. PAUL, Mura, 

Obs.! Personer, som önska köpa 
jernvägsland billigt, erhålla 
fritt kartor och pamfletter ge
nom att lillskrifva ofvannäinda 
adress. Great Northern jern-
vägen har 1,000,000 acres af 
det bördigaste land i Minnesota 
till salu efter lågt pris. pä. lång 
afbetalningstid och med endast 
6 procents ranta. 

'mm 
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GRÅFVÅRiMR 
af.... 

svensk granit, 
italiensk och 
inhemsk 
marmor, 
i stort urval 
och till 
lägsta priser. 

Besök eller tillskrif 
oss innan köp afslutas 
annorstädes. 

E. NELSON, 
(förut John Peterson & Ca) 

Jackson st., ST. PAUL 
Kära Oakland Cemetery. 

C> 'oj* (fr 

S £ t? S 

*• / £ ? g 
^ Cp 

/ / / / /  
A. Swanson, 

853 Payne Ave*, St. Paul, Minn. 

G. P. SANDBERG, 
mwm 8ve?!sk 
<5» TANDLÄKARE. 

Allt till facket hörande ar
bete utföres med största om
sorg. Telefon: 

ICörnet af 7th och Sibley,. 
Krahmer Block, • . K.St. Paul 

PETERSON 
MOI.INE, : 

Läkare och Kirurgér. 
Kontor: Opera Bi ock. 

Grand Forks, N. D. 

Denna förening liar mi varit i Verksam-
i het 12 års tid, och har visat sig vara sin 
j uppgilt tröge», nemligen uppehållandet 
, af en billig och pålitlig lifförsäkrinsaiTär. 
I Deu har redan betalt öfver $S00,000 till 
i aflidna medlemmars efterlemnade, och 
' dessutom åsidosatt en grundfond, som nu 
I öfverstlger $80,000, insatt i "United Staten 
j Bonds". Och emedan den redan har ett 
j medlemsantal öfvevstigande 10,000 skan-
t dinaver. hvaribland finnes mänga fram-
; stående affärsmän, sä synes det som ona 
j skandinaverna i detta land skulle finna in» 
j tresse uti att göra sig noggrant bekanta 
j med föreningens plan och affiirssätt förräa 
i de taga litTörsäkringar i andra föreningar 
j eller bolag. För-vidare upplysning om 
I medlemskap m. in., hänvände mau sig till 
{lokalagenten på platsen, om sådan fiiyies, 
i eller till föreningens generalagent för sta-
j ten Minnesota. 

C. A. WAHLQUIST, 
Lock Box 354. Duluth, Miirir. 

äro de bästa orglar som till
verkas här i landet. I mu
sik och varaktighet öfver-
träffa de alla andra. De, 
som önska en af dessa ut
märkta Kyrko-, eller 
Kammar- Orglar, böra 
icke försumma att skrifva 
efter katalog och prislista. 

& CO, 
ILLINOIS 

Af allt land som na utbjudes är Intel 
bättre för settling och spekulation fin det 
som är beläget utefter 

St. Paul & Duluth 
jernvägen 

i nordöstra Minnesota, ined dess nya, 
uppblomstrande och framåtskridande sam* 
hällen, stora bördiga områden, särskildt 
passande för 
Allmänt åkerbruk, trädgårds

skötsel, boskapsskötsel, frukt* 
odling i mindre skala samt mejeri» 
handtering och dylikt. 

Saint Paul, Minneapolis, Duluth, 
West Superior och Superior 

med flera lifliga handelsplatser i närheten 
äro alla goda afsättningsorter för alla so» 
ters laudtuiannaprodukter. 

Landet är lättbruUadt och dess fördel
aktiga läge i närheten af litliga och fram» 
åtskridande platser tilförsäkrar det en 

snar prisstegring! 

FRITT 
om man tillskrifver 

Hooewell Clarke, > 
Laud Commissioner 

ST. PAUU : ; . •'! i- .MIN» 

1 
1 
4 

Kartor och beskrifningar öfVjB*, , 
ifrågavarande land sändes frirt,'^.^ 

För barn nnäer tandperioct®n. 

Stt gammalt och välkändt läkemedel. 
Bfr». Window's SootSilnjf Syrwp 

har blifvit auvändt i «rv*R i-smtx u at mu-uonbi» 
KÖDKJlIt för doras J1ARN' 1'KDSH A.SCSPRIOKNINOBS 
med riMKUKT 1>KT l.U<3NAtt 11A.UNEK, I'l l'-
iiJtKA» GoMMXJt:;*, ST;r.'..AU al!.i- BM&KTOU, BOTAU 
vä»ERsl*KxlNOAR och Kr det b!ista model rao» 
niAPRd äh] ief  af  apotofcare hv&i' koxä n^ist .  wir 

»it fcelnr» ÄM. WINS LOWS SOOTHINO 
8YET7P, och tag ingeu ani\«in sort. 

"... 

insu cm mes, 
Tvenne ffonomp&ende tftp dnpligen emella» 

ST- PAUL. MINNEAPOLIS och CHICAGO. 
MILWAUKEE samt alla platsar t öster, 
stni och mellersta AYisoonsin. 

Pallman Vestlbul-sofvagnar ooh bästa 
••Rfrnar med alla grenomsrfteudo tftg1. 

Närmii re undcrrUttorser lemnas på beg»* 
ran, biljetter tillhundahålhis och resffodl 
kontramärkes af alla blljettaffonter lnoa 
Förenta Staterna 00b Canada. 
F. A. Greene, | T- ^ Btissell, 

Ticket Agent, ' r Ticket Agent, 
löl E. 3rd : r : MO Nicollet 

81. Paul, Minn. " UinneapoUat 
JAS. C. POND, 

Geaeral Passenger Affent. 
c , HlbWAUKSi, 

l 

Eaåi"*k»t 


