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Här och der. 

Det ftr ett vackert drag hos vårt 
jj§yenBk-amerikanska folk att det äfven 
här i landet ihågkomroer och på ett 
Värdigt sätt firar sitt fäderneslands 
Stora minnen. Det verkligt stora och 
ädla hvarken bör eller behöfver bort
kastas derför att man byter om vistel
seort. Och de minnen vi föra med oss 
från våra fäders land äro icke af den 
beskaffenhet att de stå i strid med 
^&r uppgift och våra pltgter i detta 
länd. 

* * 
• 

I djerfhet, för att nu ioke säga oför
skämdhet, i sina yttranden torde ingen 
öfverträffa vårt lands katolska prela
ter. Erkebiskop Ireland yttrade nyli
gen vid en biskopsinvigning, att detta 
lands frihet, upplysning och framåt
skridande ärQ en direkt frukt af den 
tatolska kyrkans lära. Upplysning 

ooh framåtskridande föddes af och ge
nom den katolska kyrkan och under 
dess hägn och fostran hafva de sedan 
fortskridit och utbredts. Det fordras 
en gränslös okunnighet och ett fana
tiskt påf venit för att tro något sådant. 
Den som i allra minsta mån känner 
påfvekyrkans historia, vet nog på hvad 
Sätt den gynnat upplysning och fram
åtskridande. Dook sätta nog många 
icke-katoliker här 1 landet tro till den 
höge prelatens ord. 

Spanien orkar icke tukta det uppro-
>iska Cuba och ändå talar dess urstur-
)ka folk om att börja krig med Förenta 
Ätaterna. Det låter något. Vår rege
ring bör icke onödigtvis inveckla lan
det i krig, men vilja spanjorerna börja 
leken bara derför att vi fordra att de 
•kola behandla våra grannar cubaner-
/.a menskligt, så bör den icke tveka 
ett ögonblick, utan genast gifva svar 
på tal och det så eftertryckligt, att de 
bigotte spanjorerna få ett riktigare be
grepp om desse "yankees", som de i tal 
och skrift så grymt förlöjliga. Krig 
är i många afseenden ett ondt, men det 
är ofta ett nödvändigt oudt och det 
enda medel, hvarigenom det goda kan 
tränga sig fram och blifva erkändt. 
Hvarje folk som i dig åtnjuter frihet 
har måst tillkämpa sig den genom 
krig. Det är ook ett fritt folks skyl
dighet att icke blott värna sin egen 
frihet utan ock bistå andra i deras 
kamp mot våld och tyranni. Krig är 

.^a^lcke det,, yägsta,apm kan drafrha ett 
folk; hvilket också många bevisa ge-

^ nom att föredraga krig framför nesligt 
slafverioch hellre offra sina lif än att 
förlora sin heder och sjelfständighet. 

Af vissa tecken att döma, synes det 
emellertid, som om faran för krig icke 
ligger sä mycket i vår tvist med Spa
nien eller något annat främmande land, 
utan fastmera i den oenighet, tvist och 
Btrid, som råder inom vårt eget land, 
och mången som i skarpaste ordalag 
fördömer allt som syftar på krig med 
en främmande makt, talar högljud t om 
att gripa till vapen mot sina egna 
landsmän, hvilkas åsigter tilläfventyrs 
icke stämma öfverens med dem, som 
ffan förfäktar. Ett dylikt tal kommer 
<cke blott ifrån sådana, som synas haf
va gjort till sin lifsuppgift att åstad
komma split och tvedrägt och att upp
egga till strid och blodsutgjutelse,utan 
det kommer till ooh med från sådana, 
som äro satte till att skydda och värna 
landets fred både mot yttre och inre 
fiender. I sjelfva Förenta Staternas 
•enat utslungas nästan dagligen de för
färligaste hotelser om krig och uppror 
Ifall vissa partiledare och deras anhän
gare icke få sin vilja fram. När sådant 
ljuder i landets högsta lagstiftande för-
lamling; när landets högsta represen
tant och styresman får opåtaldt skym-
[as och på det hätskaste sätt utmålas 
(om en äreförgäten skurk, som endast 
traktar efter att bringa ofärd och olyc
ka öf ver landets fleste invånare för att 
på deras bekostnad kunna rikta sig 
sjelf och sina gunstlingar; när landets 
lagar framhållas såsom ett verk af 
falskhet och bedrägeri, tillkomna blott 
för att gynna några få och skada alla 
andra; när man på allt sätt söker upp
hetsa den ena folkklassen mot den an
dra eller befolkningen i en del af lan -
det mot befolkningen i en annan del, 
flå är det fara värdt att följderna blifva 
ivårare än man kan ana. Det är lätt 
Ht uppvigla, uppreta och upphetsa 
Tolk isynnerhet i tryckta och oroliga 
tider. Ett Inbördes krig är det lätta
ste af alla- krig att uppväcka liksom 
flet också ftr det rysligaste och mest 
förderfbringande. Nog är väl mycket 
af detta krigshot ofta endast skräm
skott cch landets ställning är väl icke 
så bedröfiig som en del olycksprofeter 
utmåla den, dock måste hvar och en, 
som vill och kan rätteligen bedöma 
densamma, medgifva att det fins både 
många och allvarliga orsaker till oro 
och missnöje, mycket ondt, som behöf
ver botas, mycket galet, som behöfver 
rättas, många ojeranheter, som behöfva 
utjemnas — och att detta mätte ske på 
Btt fredligt sätt och till allas fromma, 
det bör vara hvarje fosterlandsväns 
icke blott önskan utan ock allvarliga 
sträfvan, så att under det vi så vidt 
möjligt är söka undvika alla slags krig, 
vi framförallt akta oss för att gripa till 
vapen för att förgöra hvarandra. 

J .S .C .  

ALLMÄNNA NYHETER. 
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Besök i Sverige ämna flera lands
män och landsmaninnor i Rockford, 
111., aflägga i vår. I ressällskapet mär
kes bland andra pastor F. M. Johnson, 
och anträdes resan från New York den 

• 13 maj. 

Pension har under den gångna vec» 
kan beviljats Charles Nelson i Bedford, 
Iowa. 

Bankfallissement. CitySavings 
Bank i Hot Springs, Ark., nödgades i 
förra veckan lemna sina intrasslade af
färer i utredningsmans händer. 

Den millionfond, »om presbyteri
anska samfundet vid sitt i Pittsburg, 
Pa., afhåilna möte i fjor beslöt samla» 
har redan i det närmaste blifvit full
tecknad. 

Af staten Michigans befolkning 
lärer icke mindre än 43,709 personer 
räkna de skandinaviska länderna som 
sin födelseort. Bland dessa äro 4,331 
jordbrukare och 8,844 handtverkare. 

Lurad blef en hit till landet nyligen 
anländ oerfaren person vid namn Johan 
Svenson, då han härförliden i New 
York vexlade $100 1 äkta gångbart 
mynt för en a k. "confederate"-sedei på 
$100, värd—ingenting. 

Fjorton personer skadades, der-
ibland en allvarsamt, derigenom att ett 
snabbgående passageraretåg å Illinois 
Central urspårade nära Raymond, la., 
i tisdags å. d. O'.yckan inträffade till 
följe af att banvallen skadats genom en 
häftig regnstorm. 

Nya verkstäder och lokomotiv
stallar lär Chicago, St. Paul, Minne
apolis & Omaha banbolaget ha för af-
sigt att inom den närmaste framtiden 
uppföra i South Sloux .City, la. ä de 
tomter, Bom bolaget för detta ändamål 
till handlat sig derstädes. 

Vid en cyklon, som härom dagen 
hemsökte Clay county,. Kane, blefvo 8 
personer dödade, deribiand i närheten 
af Clinton bosatte Frank Peterson och 
hans hustru samt hans 10;äriga dotter 
jemte en sonson till Peter Anderson. 
Omkring 20 perBoner skadades, hvar-
ibland märkas Frank' Wilksnson och 
Julia Peterson. 

En. rörelse lärer enligt meddelan
den från Pittsburg, Pa., vara bragt ä 
bane, afseende ingenting mindre än 
sammanslåendet af alla spårvägsbola
gen i Allegheny county till ett enda 
stort bolag. Skulle den föreliggande 
planen kunna förverkligas, kommer 
värdet af det nya bolagets egendom 
att stiga till femtio mill, dollars. 

Omkomna i grufva. Grufarbetar-
ne Andrew Erickson och Gus Hoffman 
omkom mo vid »n explosion i Pabstr 
grufvan i Ironwood, Mich, förliden 
vecka. De olyckliga, hvilkas kroppar 
blefvo förskräckligt illa tilltygade, be-
funno sig vid olyckstillfället ensamma 
nere i grufschaktet och man har sig 
derför ej bekant, hvad som förorsakade 
den ödesdigra explosionen. 

Erhöll skadestånd. C. A. Jacob
son i Omaha, Nebr. f. d. redaktör för 
"Svenska Posten", väckte härförliden 
åtal mot New York Life bolaget, påyr
kande skadeersättning under föregif-
vandet, att nämda bolag tagit hans 
tryckeri i besittning och derigenom 
ruinerat hans aff&v. I dagarne har J. 
blifvit tillerkänd $4,313.33 i skade
stånd. 

Arbetsinställelser. Från Terre 
Haute, Ind., meddelades i fredags, att 
större delen af kolgrufvorna derstädes 
blifvit stängda till följe af arbetarnes 
fordran att grufagarne skola återgå 
till den gamla aflöningstaxan. Striden 
mellan arbetssifvarne och löntagarne 
lofvar blifva långvarig, ty ingendera 
sidan visar benägenhet att göra efter
gifter.—Samtliga snickarne, tillhöran
de "building trades union" i Pittsfield, 
Mass., instälde arbetet i fredags med 
anledning af byggmästarnes vägran 
att införa åtta timmars arbetsdag. 

Starka nerver måtte en William 
Gartzer i Clinton, la. hafva. Mannen, 
som i förra veckan gjorde ett misslyc-
kadt försök att begå sjelfmord genom 
att skjuta sig för pannan, vägrade be-
stämdt att mottaga något bedöfvande 
medel vid läkareuhdersökningen och 
satt till utseendet alldeles känslolös 
för smärtan, under det läkaren skar en 
öppning i hufvudsvålen och sedan med 
sitt instrument sökte fä reda pä kulan. 
Mannens hufvudskål är krossad, men 
det oaktadt hoppas läkaren kunna räd
da hans lif. 

Stad i ruiner. Totalt ödelagd ge
nom eldsvåda blef förliden onsdag 
Cripple Creek, Col. Elden utbröt i 
Portland hotell ooh spred sig derifrån 
med så stor hastighet att hela qvarter 
snart stodo i ljusan låga. Brandkårens 
ansträngningar voro fruktlösa. Såsom 
omnämdes i förra veckans nummer 
hade flera af affärsqvarteren i staden 
nedbrunnit föregående lördag och stör
re delen af de vid detta tillfälle rädda
de byggnaderna blefvo nu lågornas rof. 
Fyra personer dödades och fjorton så
rades vid en inträffad explosion. Egen-
domsförlusten torde uppgå till en mil
lion dollars. Man lärer misstänka, att 
mordbrand föreligger. 

En duell kommer möjligtvis att ut
kämpas mellan J. Hill Davidson ooh 
Henry F. Duncan i Lexington, Ky., 
med anledning af en bitter familjetvist. 
Åtminstone ha de begge parterna ut
manat hvarandra till strid på lif och 
död, och deras upprörda känslor torde 
ej kunna lugnas med mindre de erhålla 
en liten åderlåtning. Fejden uppstod 
för flera år sedan, då Dunoan efter att 
hä efterträdt Davidson som borgmä
stare anklagade den senare för att un
der sin tjenstetid ha försnillat $15,000 
af stadens medel, hvilken beskyllning 
Davidson förklarade vara falsk. En 
bitter fejd har alltsedan den tiden förts 
de bäda familjerna emellan. 

yid 129 års ålder afied nyligen en 
Hiram Lester & fattighuset i Henry 
county, Ga. Den gamle efterlemnar 
en 90:årig son och en 95:årig dotter. 

Verldens högst belägna vatten
verk blir det, som för några veckor 
sedan börjat uppföras i Altman, Colo., 
en plats belägen icke mindre än 11,000 
fot öfver hafvet. 

Ny legationssekreterare. N. J. 
Knagenhjelm, förut tillhörande Sveri
ges inrikesdepartement, har blifvit ut-
nämd till sekreterare vid svensk-nor
ska legationen i Washington. 

Patent å en sinrikt inrättad maskin, 
som fått namnet "automatic change-
maker", har i dagarne erhållits af F. 
H. Eliason i Omaha, Nebr. E. har i 
fyra års tid arbetat på sin uppfinning. 

Försnillare gripen. Trävaruhand-
landen John L Cowan i Pittsburg,Pa., 
hvilken efter att ha försnillat omkring 
$200,000 af vek från hemorten sistlidne 
februari månad, har enligt ingångna 
underrättelser blifvit gripen i Guate
mala. 

De strejkande arbetarna vid 
Quincygrufvan i Houghton, Mich., vä
grade i förra veckan ingå på grufegar-
nes anbud att betala dem $50 i måna
den, men återgingo till arbetet sedan 
arbetsgifvarne lofvat höja daglönen 
med 20 cents. 

En s. k. "korn""kongres3 afhölls 
i förra veckan ! .Charleston, S. C. för 
behandling af fraktpriser och andra 
för spanmålstransport vigtiga frågor. 
Omkring 200 delegater från olika stör
re städer i Södern och Vestern hade 
infunnit sig till mötet. 

Hvad en hand är värd. Firman 
Hammel & Champaign i Das Moines, 
la., har dömts att utbetala $3,096 50 
till en Nettie Hanson, hvilken under 
arbete i en nämda firma tillhörig in
rättning illa skadade venstra handen 
genom att fä densamma indragen i en 
mangel. 

Upphörd sågverksamhet I en
lighet med en nyligen ingången öfver-
enskommelse mellan sägverksegarne 
.upphörde verksamheten vid de flasta 
sågverken i Norra Carolina förliden 
vecka. Steget säges ha tagits för att 
hålla uppe priset å trävirke, hvilket 
man fruktar annars skulle falla. Till
verkningen vid de stängda sågverken 
uppgick till omkring 600,000,000 fot 
trävirke årligen. ..... 

Fyrahundrade årsdagen-jg y§r 
staf I Wasa s födelse den 12 maj 1496 
kommer att firas i Augustanakyrkan i 
Sloux City, la. . mad en storartad na
tionalfest. på fredagsqvällen den 15 
maj. Dan välkände svensk-amerikan
ske vältalaren, filosofie doktorn J. S. 
Carlson från Gustavus Adolph us Coll
ege, kommer att vid tillfället tolka 
kung Göstas person och lifsgerning. I 
spetsen för arrangerandet af festen 
står församlingens ungdomsförening. 

Sorgligt slut på leken. En tio
årig son till Ludvig Johnson i Lake-
wood, N. Y., kom härom dagen öfver 
några laddade patroner. Sin pojkna 
tur trogen ville gossen naturligtvis 
höra en riktig smäll, tog så en af pa
tronerna, placerade den på ett klipp
stycke, fick fatt i en sten och började 
hamra pä af alla krafter. Följden blef, 
att patronen exploderade ooh bortslet 
tvenne fingrar å gossens ona hand. 
Samme pys lärer för ett år sedan ha 
genom en liknande olyckshändelse så 
illa skadat ena ögat, att han förlorat 
synen å detsamma. 

Ett nyktert folk äro svenskarne, 
jemförda med andra nationaliteter, en
ligt hvad en tysk tidskrift uppgifver, 
som efter noggranna beräkningar fun
nit att förbrukningen af öl, vin, br&n-
vin och andra likörer är mindre per 
person i Sverige än i något annat land 
på jorden. Näst Sverige kommer För
enta Staterna och derefter Norge. 
Balgien deremot är förbrukningen af 
spirituösa i proportion till landets folk 
mängd störst och Frankrike samt Dan
mark stå i detta hänseende icke långt 
efter. Jemförda med belgierna kunna 
svenskarne sägas vara ett riktigt nyk
tert folk. Orsaken till den jemförelse-
vis ringa rusdrycksförbrukningen 
Sverige, Förenta Staterna och Norge 
tillskrifves nykterhetsförenlngaraes 
framgångsrika verksamhet i dessa län
der. 

Politiska angelägenheter. Ala
bamas republikaner delade sig i tvenne 
fraktioner, som afhöllo hvar sitt kon
vent i Montgomery i förra veckan. Dan 
ena fraktionen förordade ett sundt fi
nanssystem, skyddstullar och McKin-
ley för president och nominerade en 
fullständig statsvalsedel med gen. J. 
W. Burke som guvernörskandidat. 
Den andra fraktionen beslöt att förena 
sig med statens populister, hufvudsak-
ligen i syfte att tillförsäkra staten om 
ett rättvist val. Å bagge valsedlarne 
finnas två negrer uppsatta som delega
ter till nationalkonventet i St. Louis. 
—Senator Walcott har gifvit tillkänna 
att han oaktadt sina frisilfveråsigter 
kommer att ställa sig i republikaner
nas led, detta emedan han anser att 
populisternas idéer i allmänhet med 
undantag af den i sllfverfrågan äro 
ohålibarare ftn till ooh med enkel guld
myntfot.—Senator Teller lärer ha för
klarat sig villig att taga Coloradodele
gationen till nationalkonventet i St 
Louis under sina vingars skugga, dock 
under förbehåll att han ej behöfver 
anse sig vara bunden vid konventets 
beslut, ifall detsamma skulle förklara 
sig emot fri silfvermyntning. — Ver
mont förklarade sig för McKinley för 
president vid sitt i förra veckan afh&ll-
na statskonvent. 

En qvlntett Hustrun till farma
ren Oscar Lyons, . bosatt omkring en 
mil vester om Mayfield, Ky., nedkom i 
förra veckan med fem stycken välska-
pade gossebarn. Samtliga nykomlin
garne lär» vara raska och krya 

Ett arf på $8,000 efter hans i Sve
rige nyligen aflidne fader lärer ha till
fallit maskinisten O^car Lindström, 
hvilken för en tid sedan var anstäld 
vid jernvägsverkstäderna i Olean, N. 
Y., och är nu bosatt i Rochester sam
ma stat. 

Afliden banbrytare Andrew Pol-
60n frän Garfield, Kan., afled nyligen 
derstädes i en ålder af 72 år. Den af
lidne, som anlände hit till landet re
dan år 1852, var bosatt i Princeton och 
Wyanet, 111., tills 1886, då han flyttade 
vesterut. 

Amerikanska fartyg i Canadi-
enska hamnar. Enligt ett till Wash
ington ingånget officiöst meddelande 
har Canadas regering beBlutit fritaga 
amerikanska fartyg, anlöpande Cana-
dienska hamnar, från er läggande af 
inkomsttull och klareringsafgifter. 

Det sista hvilorummet. F. d. 
statsminister Walter Q. Greshams 
jordiska qvarlefvor btefyo under enkla 
men högtidliga ceremouier i lördags 
lagda till ro i nations!kyrkogärden i 
Arlington nära Washington. Den af-
lidnes förflyttande från Chicago, der 
han vid sitt frånfälle blef jordfäst, till 
nationalkyrkogården företogs i enlig
het med hans under lifstiden uttalade 
önskan att fä hvila vid sidan af sina 
tidigare bortgångna krigskamrater. 
Misstänkt för delaktighet i stöld. 

Ella Stcnqvist, en tjenstQicka i New 
York, häktades nyligen pä misstanke 
att vara delaktig i en juvelstöld, som 
härförliden begicks ^ios hennes hus
bondefolk, familjen J^Townsend Bur
den, och hvarför tvenne gynnare vid 
namn Turner och Duaiop blifvit arre
sterade i London. De# Bardenska fa
miljen har afrest till London för att 
konstatera sin eganderiitt till deafder-
varande polismyndigheter beslagtagna 
dyrbarheterna, hvilkas värde uppgif-
ves till $40,000. Ella bedyrar sin 
oskuld, hvilket dock ej skingrat miss
tankarne, särskildt som hon stått på 
förtrolig- fot med dei$ ene af de för
mente juveltjufvarne^j Da senare kom
ma att sändas hit"ftll Ifccdet för under
gående af ransakning. 

Torde gå förlustig om sitt arf. 
I Ida Grave, la., bor en Xkrädöal» vid 
namn H. G Shuitr, af..förnäm tysk 
börd, som för flera Ar Sédan lemnade 
fosterjorden med anledning af att han 
fallit i onåd hos ett högt uppsatt per
son. För tyå år sodan afled hans fader 
i Tyskland, efterlemaände en förmö
genhet på $7,000,000. 9, är emellertid 
nu amerikansk- medborgare, och det 
ser ut som om vederbörande vore ovil
liga att utbetala arfvet jtill honom,oak
tadt han var enda barnet S. har för
klarat s'g vara belåten.' med $500,000, 
men ej heller denna summa synes man 
i Tyskland vilja utbetala till honom, 
och det troliga är att han går förlustig 
om hela förmögenhotaut:som naturligt
vis efterstrufväs af aftagsnare slägtin-
gar. 

En ung svenska vid namn Anna 
K. Johnson afled härom dagen i famil
jen Gustaf Strands.heniii Des Moines, 
la., der hon de sista veckorna egnats 
välvillig omvårdnad, ineddelar "Svi-
thiod". Den aflidna, som inga anhöri
ga hade här i landet med undantag af 
en frän Sverige för nii-gya månader se
dan anländ syster, föddes i Grolanda 
församling af Skaraborgs län i juli 
1871, och hade således vid sitt frånfälle 
ej uppnått 25 års ålder. t  Hit till landet 
anlände bon 1893. Str^x efter sin hit-
komst erhöll hon den sorgliga under
rättelsen, att hennes,, fader aflidit i 
Sverige, och den nyligen anlända sy
stern medförde sorgebudet oro, att en 
broder aflidit derhemma. Förutom af 
den efterlemnade systern Börjes den 
aflidna närmast af mod§rj>ch en bro
der i Sverige. 

Från kongressen»<öfvérstlöjtnant 
W. Ludlow, tillhörande Förenta Sta
ternas ingeniörskår samt ordförande 
för den kommission soén tillsattes för 
att företaga undersökningar med afse
ende på NicaraguakanQlplanens utför-
barhet, meddelade i förra veckan i re
presentanthuset, att enligt kommissio
nens mening borde företaget lyckas, 
såvida fullständiga pt&ner uppgöras in
nan arbetena påbörjas. Göresej detta, 
så ansåg han att till följe af klimatiska 
förhållanden och andra svårigheter tu
sen millioner dollars kunde nedläggas 
i företaget, utan att något resultat 
dermed vunnes.—I.ett tal förliden ons
dag uttryckte senator Teller sina far
hågor för att republikanska partiet 
skall i sin plattform förklara sig för 
guldmyntfot, i hvilket fall han oaktadt 
sina republikanska principer för öfrigt 
icke kunde arbeta kand, i hand med 
republikanerna. Senator Sherman be-
svarade talet och yttrade bland annat 
dervld, att han högaktade den förre 
talaren för hans fästa Öfvertygelse och 
bestämda hållning, men detta vore till 
föga gagn s& länge hans kamp för fri 
ailf ver myntning gick ut p& att förskaf
fa landet ett dollarsmyot mod endast 
femtio cents värde.—Populisten Lewis 
har väokt motion om inköpandet af 
Abraham Linoolns fädernehem i Ken
tucky 1 syfte att derstädes uppföra ett 
Lincoln Soldathem för $100,000, hvar
för anslag begärdes af kongressen. — 
Kongressraan Hendersons förslag till 
en ny konkurstag, gällande öfver hela 
landet, antogs i representanthuset för
liden lördag ' a** *nseftUg ^Ostöfver-
vigt. 

I sitt land igen. Biskop Diaz, som 
härförliden blef kastad i fängelse å 
Cuba af spanjorerna men senare till 
följe af Förenta Staternas inskridande 
försatts på fri fot igen, anlände i fre
dags till Tampa, Fla., i sällsktfp med 
sin hustru, tre barn och broder. 

Booth-Tucker arresterad. Fräls
ningsarméns general Booth-Tucker ar
resterades i förra veckan i New York 
under det han en afton var ute pä spat-
sertur i en af de illa beryktade Btade-
delarne för att utforska tillståndet 
derstädes. Han försattes emellertid 
åter på fri fot mot $1,000 borgen, som 
erlades af Steve Brodie. Anklagelsen 
mot honom var den, att han vid tillfäl
let burit förklädnad. 

Chicago-nyheter: Under det ar
betaren Louis Larson en dag förliden 
vecka var syssolsatt med att rengöra 
ett fönster i femtonde våningen af Old 
Colony Building vid hörnet af Dear
born och Van Buren sta, förlorade han 
fotfästet och störtade ned i gatan och 
slog ihjel sig. Den stackars mannen 
var endast 22 år gammal och efterlem
nar familj. — Korporalen C. A. Nel
son, som i nära 11 år tjenstgjort vid 
Illinois första nationalgardes regemen
te tilldelades nyligen medalj för lång
varig Och trogen tjenst — Tre tusen 
dollarc tillerkändes härom dagen Mary 
Carlson fr&n Philadelphia för skador, 
som hon under verldsutstäliningen 
1893 erhållit genom att träffas i hufvu-
det af en fallande spårvagnslampa. — 
På tisdagen förra veckan jordades i 
Graceland kyrkogården de jordiska 
qvarlefvorna efter Nels Månson, hvil
ken föregående söndag aflidit i en ål
der af 73 är. Den aflidne var en af 
Immanuel» församlingens äldste med
lemmar och en af stadens svenske ban-
bry tare. — Det för mäles att f. d. alder
man O'Connor söker organisera sn kår 
på 1,200 i afsigt att med densamma be-
gifva eig till Cuba för att hjelpa insur
genterna. Omkring 1,009 man sägas 
redan ha anslutit sig till den föregifna 
expeditionskären. 

W I S C O N S I N .  
Pastor John Watson afled sistlid

ne torsdag i River Falls vid den fram
skridna åldern af 76 år. Han hade va
rit bosatt derstädes i 25 år samt efter
lemnar 14 barn. 

Strejk. Samtlige arbetarne i Mil-
%aukees madrassfaktorier iuaiälde i 
fredags sitt arbete, fordrande högre 
ailuning. Sagde arbetare äro medlem
mar äf ^'American Federation of La
bor". 

Skyfall. Från Sheboygan förmäles, 
att invånare derstädes uppskakades 
natten till i onsdags utaf ett skyfall. 
De å låglandet boende hotades att 
bortföras af de brusande vattenmassor
na, och polis och brandsoldater måste 
begifva sig ut i båtar för att rädda de i 
faran stadde. Mänga personer, sär
skildt qvinnor och barn, voro nära att 
drunkna. Egendomsförlusten är an
senlig. 

Tidningar firo icke nyttiga till 
allting. Att detta påstående är sant 
har en dam i Basaboo bittert fått er
fara. Hon tog sig nemligen det orådet 
före att i en s. k. "giftastidning" an
nonsera efter en friare och blifvande 
maka Hon lyckades, men o ve, hvil
ken lycka! Genom annonsen fick hon 
fatt i en gynnare från Denver, Colo., 
hvilken efter en tio dagar lång smek
månad öfvergaf henne. Sedermera bar 
det kommit i dagen,att mannen i fråga 
begått flera skurkstreck. 

West Superior-nyheter: Det för-
ljudes, att stadens spelare och spelhus-
värdar blifvit öfvertygade om, att 
borgmästare Pattison menat allvar 
med sin förordning med afseende på 
spelnästenas utrensande och börjat 
hopsamla sitt pick och pack i afsigt 
att lemna orten och söka annan mark
nad. Skulle verkligen den nye borg
mästaren för ett helt års tid lyckas af-
lägsna spelhålorna, så vore detta för
sta gängen i stadens historia något 
dylikt inträffat. — Omkring 300 arbe
tare, anstälde hos American Steele 
Barge Comp., högtidlighöllo den l:ste 
maj med arbetsiuställning. Gust. An
derson, hvilken lagsökt American Steel 
Barge Comp. för utfåendet af en min
dre summa penningar, har vunnit sitt 
mål. Flere andra arbetare komma an
tagligen att fö'ja exemplet. — Hvete
handlaren L. C. Bratrud fans i tors
dags qväll liggande död på gatan vid 
hörnet af Ogden och Belknap gatorna. 
G. W. Smith råkade under hemvägen 
från ett bönemöte stöta emot den döda 
kroppen samt ramlade omkull. Vid 
sidan af liket låg en revolver och vid 
närmare undersökning befans det att 
Bratrud ljutit döden genom ett revol
verskott. Huruvida B. sjelf tagit sig 
af daga eller råkat ut för röfvare, der-
om råder olika mening. — Kolinförseln 
tillä dato belöper sig till 29,338 tons. — 
Mrs. Johanna Söderlund afled den 29 
april i en ålder af 74 är, 8 m. och 22 d. 
Hon var född i Böne, Vestergötland, 
Sverige, samt anlände till Amerika 
1852 ooh flyttade till Superior fem år 
senare. Hon var tvenne gånger gift. 
Hennes andre make Charles Söderlund, 
med hvilken h^n var förenad i 27 &r, 
dog den 8 nov. 1893. Under de senaste 
2i åren var hon behäftad mediamhet, 
och åtnjöt hon under sin sjukdom den 
ömmaste vård hos fostersonen Gustaf 
Söderlund. Den aflidna vår en aktad 
ooh verksam medlem i den sv. luth. 
församlingen, och i begrafningen, som 
egde rum den 30 april, deltogo m&nga 
både svenskar och amerikar Frid 
öfver hennes minna! 

M I N N E S O T A .  

Statskassan utgjorde den l:ste d:s 
af $1,442,680.14. 

I Crookston har Ole J. Vamle blif
vit utnämd till stadsadvokat. 

Från Ely förmäles, att John Qvick 
gjutit döden genom en olyckshändelse 
i en grufva derstädes. 

Frikänd blef i måndags den för 
mordet å ClaraOber misstänkte Freund 
i Fairmont sistlidne onsdag. 

Postärenden. O. H. Blom är ut
nämd till postmästare i Hagan, Chip
pewa co., och har John E. Johnson 
fått enastående sysBla i Cyrus, Pope 
county. 

År ej kandidat. Borgmästare 
Weaver i Mankato, hvilken varit om-
nämd såsom kongressmannakandidat i 
andra distriktet, har nu offentligt till-
kännaglfvit att han ämnar understödja 
kongressman Mc Cleary. 

Ny bank. I Morris skall en .ny 
bank upprättas med $20,000 kapital. 
C. EL Ruter från Alexandria skall blif
va bankens president, H. Thorson från 
Elbow Lake vice president ~ööh T. E. 
Dybdahl från Paynesville kassör. 

Ett spanmålsmagasin ramlar. 
Ett i Brandon beläget spanmålsmaga
sin, tillhörande ett farmarbolag, ram
lade härom dagen omkull och cirka 
25,000 bushels hvete spildes på mar
ken. Den sålunda anst&lda skadan 
blir ansenlig. 

Vådaskott. Tvenne farmare i 
trakten af Pipestone nemligen John 
Becker och Charles Hartley hafva un
der veckans lopp skjutit sig ar våda. 
Den slstnämde sväfvar mellan lif och 
död. En varning för and ra att ej hand
skas vårdslöst med skjutvapen. 

Dödsfall. Mrs. B. Johnson i Mooers 
Prairie har.aflidit i en ålder af något 
öfver % år. Hon var född i Vestergöt
land, Sverige, samt var en tid bosatt i 
Carver ca Hon efterlemnar en dotter 
samt sonen S. P. Johnson, hvilken del
tog i borgarkriget samt för närvarande 
är bosatt i Cokato. — Mrs. A. Ander
son i Vega township, Marshall co. har 
aflidit efter en kort sjukdom. — Pastor 
J. O. Lundbergs i Svea 9:äriga dotter 
Charlotte Christine dog den 22 april. 

Från Cokato skrifves: Förliden 
lördag hade vi ett nytt bevis på kro
gens inflytande. I ett slagspaäl blef 
nemligen en ung man illa knirskuren. 
Gerningsmannän häktades, men på 
söndagsmorgonen kotnrao tvä ryttare 
och slogo in dörren till stadshäktet 
samt hjelpto brottslingon på fri fot. 
L'jrdagen förut blef en man här så öf-
verlastad, att han föll från vagnen och 
slog sig så svårt, att han på flera tim
mar icke återfick medvetandet. 

Häftiga ooh ihållande regnfall. 
Frän Garden City meddelas att det 
Btörsta regn i mannaminne föll der i 
traklen sistlidna onsdags eftermiddag. 
— I trakten af Hinkley äro alla blckar 
och floder fulla af vatten. Sistlidne 
onsdag föll ett af de ymnigaste regn, 
som man någonsin bevittnat. Från 
Stephen skrifves den 30 april: Dat 
har regnat nästan oafbrutit under de 
trenne senaste dagarne. Vårarbetet 
blir härigenom försenadt ännu en vec
kas tid, och landsvägarne äro ofarbara. 
Samma dag meddelas från Ada, att det 
regnat der i trakten nära en hel vecka, 
och att vårsådden mycket försenats. — 
Senare har emellertid klart och vac
kert väder inträdt, och är det att hop
pas det landtmannen skall hinna beså 
sina tegar och i sinom tid få inberga 
en rik skörd. 

Duluth-nyheter: Dan 15:åriga 
Arabella Lavoie har till distrikträtten 
inlagt ansökan om skilsmessa från Bin 
man Alfred Lsvoie. Det arma barnet 
(hon är ju bara barnet, ehuru hon titu
leras fru) gifte sig sistlidne juni vid 
14 års ålder med Lavoie. Grym och 
omensklig behandling angifves som Of-
sak till skilsmessan. Otidiga och lätt
sinniga äktenskap få oftast ett ömkligt 
slut. — Spanmålsutförseln från ham 
narne 1 Duluth ooh West Superior steg 
i förra veckan till den enorma siffran 
af 1,653,500 bushels. Icke någonsin 
förut har en sådan massa spanmål 
på en enda dag utgått härifrån, Utaf 
ofvannämda spanmälsmassa var 908,500 
bushels hvete, 600,000 bushels hafre 
och 150,000 bushels lin. Under förra 
säsongen utskeppades härifrån 788,000 
bushels hafre eller blott 188,000 bush 
els mer än som nu utgått pä en enda 
dag. Detta tyder pä att hafreskörden 
i nordvestern är ovanligt riklig. 
Charles Lisbon är namnet på en svind
lare, som blifvit arresterad hftratädes, 
Han var just i färd med att medels ett 
förfalskadt annonskontrakt frän C. M 
Erikson tillnarra sig $22, då han blef 
arresterad. Han säges hafva tillnarrat-
sig cirka $500. — Lsna Johnson är nam
net på en företagsam och energisk 
qvinaa, hvilken upptagit ett stycke 
regeringsland i trakten af Crane sjön, 
liggaude half vägs mellan Towar och 
Rainey **sjön. På grund af dot rika fl 
sket i Crane sjön har nära nog en liten 
köping uppväxt å Lenas frihemman 
Ej underligt derför att en och annan 
ungersven har haft ett godt öga till så 
väl Lena som hennes jordegendom, ooh 
om de ej kunde få båda sä ville de un 
der inga omständigheter försaka land
stycket. Ddt hade till och med gått sä 
långt att en Thomas Filewood sökt be
strida Lenas rätt till landet, och hade 
han sålunda mot henne väckt contest-
mål vid härvarande landkontor. Tho
mas flok emellertid den gången intet, 
i ty att vederbörande fält utelag till 
Lena Johnsons fördel. 

En experimental farm skall an
läggas i trakten af Grand Ripids. 

Uppoffrande tjenstemän. Tjen-
stemännen i Le Sueur ha gått in på 
att under innevarande år arbeta utan 
lön. 

Sparkad af en häst blef i måndag! 
L J. Lindström i Lit.tie Falls. Tvenne 
refben krossades, men det tros dock 
att mannen kan räddaa 

Djup brunn. En artesisk bruna 
på 354 fots djup har af enskild person 
borrats i St. Peter. Vattentillgången 
beräknas till 60 gallons i minuten. 

Från Anoka förmäles att stridig
heter ega rum mellan staden och vat» 
ten verksbolaget. Det har slutligen 
gått så långt att man nödgats hän vän
da sig till domstolen för att förhindra 
vidare utbetalning af publika medel 
till sagda bolag. Domstolen har också 
afkunnat det utslag, att staden närBom 
helst kan upphäfva det med bolaget in
gångna kontraktet. 

Skolland. Statsauditor Dunn har 
från landdepartementet i Washington 
erhållit förteckning på 16,571 acres 
land, som afskilts för statens skolfond. 
Sagda landsträcka ligger inom Crook
ston distriktets område. 

Kreatursmarknaden i Glen-
wood. Sistlidne onsdag utskeppades 
från Glenwood inalles 700 stycken ung
nöt till betesmarkerna i Dakota. Dat 
är onekligen till landtmannens skada 
att sålunda sälja unga och magra djur 
sä väl som billig Bpanmäl. Bättre vo
ro att behålla nötkreaturen och för
vandla den billiga säden i kött och 
fläsk. 

Bifningsarbetet skall taga sin 
början. Kontraktören John Dahl-
quist från Minneapolis har åtagit sig 
att rifva Jim Hills stora hotellbyggnad 

Moorhead. Såsom förut omnämts är 
hotellet I fråga för stort för staden,och 
skall det derför rifvas ned och bygg
nadsvirket användas för andra ända
mål. Det förmäles att borgarne i 
Moorhead erbjudit Hill $10,000 för ho
tellet, men att han afslaglt anbudet. 
Detta påminner om Hills taktik i St. 
Paul, hvarest han med förlust för sig 
sjelf lät nedrifva ett väl bibehållet och 
värdefullt residens, oaktadt svenskar
ne ville inköpa detsamma till ett ho
spital. 

Brefkort från Winthrop. Dan 
vackraste väderlek som kan tänkas för 
årstiden har här vaKt rådande. Allt 
ser lof vande ut . FÅr defc-forfcg-å på de tv 
ta sätt, erhåller säkarligan åkerbruka
ren en riklig baiöning för sina mödor. 
— Vår lilla stad tillväxar ganska fort. 
I år äro redan tolf byggnader uppförda 
eller hälla pä att fullbordas, och flera 
torde komma att uppföras i en snar 
framtid. Ett utmärkt mojeri har äf* 
ven blifvit uppfördt med redskap al 
det bästa och tidsenligaste slaget. N.ir 
sedermera det under byggnad varande 
gjuteriet kommer i gång och stryk-
jerns factoriet blir färdigt så vill det i 
betydlig mån öka vår industri, — Vi 
borde väl kanhända nämna att de be
kanta sängarne kända under namn af 
Lutteman Sextetten, frän Stockholm, 
komma att uppträda härstädes tisda
gen den 19:de maj. Som detta tillfälle 
blir det Bistå att få höra desse va rids-
be ryk tade sångare, hvars svenska fo
sterländska toner satt hjertan i brand 
öfver hela Europa, såväl som i Ameri
ka och Mexico, förmoda vi att alla,som 
hafva tillfälle, icke försumma sig, utan 
begagna det denna gång. Au revoir. 

D A K O T A .  

Pension har under veckans lopp 
John Olson i Sioux Falls, S. D., blifvit 
tillerkänd. 

Riklig höskörd väntas i trakten 
af Lisbon, N. D , pä grund af den rik
liga nederbörden. 

Bryggaren Dobmeier I Fargo, N. 
D , har blifvit ålagd att till Förenta 
Staternas skatteuppbördsmän inbetala 
$1,060, emedan han i sitt bryggeri an
vänd t för stora öltunnor. 

First National Bank af Edge-
mont, S. D., organiserades i förra vec
kan med ett kapital pä $25,000. Bland 
organisatörerna märkes ex guvernöt 
R F. Pattison från Pennsylvania. 

Efterfrågan på hästar. Omkring 
200 hästar ha i vår sålts i Bothgate, 
N. D. Våren är nemligen sen och de, 
som ega stora fält att beså, måste skaf
fa sig flere dragare för att, någorlunda 
hinna undan med arbetet. 

Skräck ooh fasa har intagit krö-
garne i Sioux Falls, S. D., med anled
ning af att Ellen Anderson, enkan ef
ter den i förra numret omniimde Chas. 
Anderson, hvilken supit ihjel sig, 
stämt krögaren A. M. Harris, fordran
de $5,000 i skadestånd, emedan mannen 
erhållit dödsdrycken hos honom. 

Häftiga stormar och ymnigt 
regn följas gerna åt, och så har äfven 
under senare tiden varit förhållandet. 
Pä samma gång som ioke ringa skada 
anstälts utaf oyklonartade stormar har 
en väjbohöflig nederbörd fallit. Chri
stian Johnson, boende 6 mil fråu Mont
rose, S. D., blef uuder en häftig storm 
ganska allvarsamt skadad. —I trak
ten af Spencer samma stat kullvräktea 
den katolska kyrkan af vinden och den' 
katolske presten Kroeger blef dödligt 
9årad. — Enligt underrättelse frän 
Chamberlain, S. D., den 29 april hade 
det regnat nästan oafbrutet derstädes i 
36 timmar. — Från Valley City. N. D.,;  

förmäles att vårsådden så försenats 
genom den ymniga nederbörden, att 20 
a 30 procent utaf åkervidden icke hiar 
neff att besås. 


