
1 

^ 1-. n i -  I t  - . f f .  ,  -  , , - i  ^  

<* ' 

4. 

n 

1/ 

\ 

* 0  

"V" fx v"7: -^f-T ** Fit 
-irf v-'*'* . * •** 

i f "* hv *• 

4'.i 

Is te 
=s la -

• >-v 

M I N N E S O T A  S T A T S  T  I  D  N  I  N ' O ,  O N S D A G E N  D E N  1 5  J U L I  1 8 9 0 .  

S V E R I G E .  
. Stockholm. Drottningen hemkom 
till Stockholm hen 20 funl fr&n tin ut
ländska resa. 

Den svenska smörutförseln under årets 
fem första månader har stigit till 10,-
Äl2,C00 kg. mot 9,772,000 kg. motsva
rande tid i fjor. 

Vetenskaplig forskningaresa: Riksanti-
* qvarien H. Hildebrand har afrest till 
Öland för att under sommaren der göra 
antiqvarlska forskningar. 

Ornåsslugan köpes af stålen. K. m:t 
har befallt k. befhde i Kopparbergs 
län att för 5,150 kr. inköpa Ornässtu-
gan med tillhörande byggnader, jord
område och inventarier. ... 

Qinnna såsom klockare. K. M:t har 
medgifvit, att folkskollärarinnan G, C. 
Thordson må söka och innehafva 
klockare befattning i Stigtomtaosh Ny
kyrka församlingars pastorat. 

Svenska och norska officerare till Kon
gostaten. Kongostatens konsul frih. H. 
von Schwerin i Lund har anmodat 
Posttidningen meddela, att Kongosta
tens regering genom honom fortfaran-( 

de engagerar svenska och norska offi
cerare i sin tjenst. 

Minnespenning öfcer erkebiskop Sund
berg. Vitterhots-, historia- ooh anti
kvitetsakademien har godkänt det stör
re akademiska konsistoriets i Upsala 
förslag till minnespenning öfver erke
biskop Sundberg med anledningaf den
nes förlidet är firad,e 25 årsjubileum 
eåsom erkebiskop. 

Internationél journalistkongress i Stock
holm. Journalistkongressen 1897 kom
mer på grund af den i Budapest nyli
gen samlade internationella journalist— 
kongressens beslut att hållas i Stock
holm. Journalistkongressen har i den 
internationella komitén insatt som 
Sveriges representant hr J. Janzon och 
som Norges medarbetaren i Morgon
bladet Chrlstofleraen. 

Waldenström får betala. Den kom
promiss som för nära sex månader se
dan tillsattes för slitande af tvisten 
mellan innehafvarne af Tekniska fa
briken Rada korset, grosshandlaren E. 
Tfffiin ä ena sidan och lektor Walden
ström å andra sidan, har nu f&llt dom. 
Waldenström har ålagts att till hr T. 
utbetala jemte ränta ett belopp af i 
rund t tal 8,400 kr. 

De frikyrkliga i Stockholm. Enligt 
en af baptisternas missionssekreterare 
upphittad jämförande statistik öfver 

frikyrkliga samfunden och deras 
Böndagsskolor i olika län räkna bapti
sterna i Stockholm 3,586 medlemmar 
ooh 3,438 sdndagsskolbarn med 225 lä
rare, svenska missionsförbundets för
samlingar 3,343 medlemmar ooh 3,636 
Böndag jskole barn med 2S2 lärare samt 
metodisterna 1,440 medlemmar och 
1,283 söndagsskolebarn med 107 lärare. 

När industrien skyddas. Till de vik
tigaste grenarne af tysk utförsel till 
S*erige höra sedan gammalt; väfnader 
Öch beklådningsartiklat*. Ätt man 
epaellertid i Tyskland börjar frukta att 
den svemska importen af dessa varor, 
nä sedan den svenska industrien erhål
lit skydd, skall förminskas framgår 
med all önskvärd tydlighet af ett af 
handelskammaren i Dysseldorf publi
cerad t meddelande, hvilket af de före
nade rikenas konsul derstädes öfver-
sandls'tnr kommerskollf'gium. I detta 
meddelande framhällés kraftigt, att de 
tyska fabriksidkarne böra hälla sig be
redda på eh minskning i den svenska 
importen af närada varor. Samma 
klagan angående förlorad marknad i 
Sverige föres af de tyska sockerfabri
kanterna. 

. En perser uppenbarade sig helt plöts
ligt härom aftonen på Operakällaron. 
Den exotiske främlingen i sitt hem
lands pittoreska drägt blef naturligtvis 
genast föremål för allmän uppmärk
samhet och gissning. Främlingen bör-
dar frän B.iku och slammar från en 
gammal persisk familj. Hans namn är 
Alt Abas Dadaschuff. ELius favler är 
en af Bakus rikaste köpmän och skänk
te nyligen med anledning af kejsarkrö-
ningen i Mosk-wa en half miliioa rubel 
till staden Baku. I och för petroleum-
transporten har han låtit bygga ej 
mindre än sex oljebåtar i Sverige,nem-
ligen vid B»rgsunds, Lindholmens och 
Motala verkstäder. All Abas kommer 
direkt från Moskwa, der han vid kej-
»arkröningen har varit deputerad, för 
itaden Baku. Qan är en bildad man 
med lifligt' intresse- för vesterlåindsk 
och följaktligen äfren svensk industri 
DCh handel, och det torde icke vara 
omöjligt att han under sin vistelse här 
knyter nya affärsförbindelser mellan 
denna allägsna trakt af v.erldep:oeh 
vårt land. 

1 Arvika. En sorglig permission. 
Värnpligtige drängen Olof Adrian Än
der cson frän Butorp i ö.re UUeruds 
socken hvilken i år undergår första 
klassens beväringsöfningar vid Vérm-
lands fältjägarekår, hade nyligen efter 
erhållen permission bagifvit sig hem 
till öre Uilerud. Då han vid hem
komsten inne i drängstugan hos sin 
husbonde med ett der upphängdt bak-
laddningsgevär var sysselsatt att visa 
några handgrepp, som han lärt under 
exercisen på Trossnäs, brann geväret, 
som honom ovetande var laddadt, af 
och skottat träffade pigan Elisabet 
Eriksdotter, som i det samma utifrån 
öppnade dörren. Hon fick skottet 
mellan ögonen; ooh. var efter nägra mi
nuter ett lik. 

Falköping. Ett statsbidrag af 10,— 
000 ler. har anvisats till afdikning. af 
frostförande marker tillhörande Tof-
varps och Elias byar i Göteve socken 
och ViUke härad samt egendomen 
Mönarps i Kinneveds socken ooh Frö
kinds härad af Skaraborgs län." 

fisken i Falköpings tillsjö hår af 
ohjänd anledning blifvit förgiftad och 
dOr i sådan mängd, att omkring • tvä 
jornvägslaäter nu uppsamlats ooh de-
inficlerats med nysläckt kalk. Det 
httr varit ett svårt arbete att i denna 
hetta bortskaffa de förpestade och i 
förriittnolso stadda, fliskarne. Hälso
vårdsnämnden har med be.römvärd 
snabbhet ingripit. 

Falsterbo. Stor eldsvåda i Falster
bo. Strax efter kl. 4 e. m. den 19 juni 
itbröt eld i ett taw.: i Falsterbo som 

eges och för sommaren bebos af hä-
radsh. Ringlus från Malmö. Elden or
sakades af ett exploderande fotogen
kök. Till följd af rådande vestlig vind 
spred sig elden »A hastigt, att före kl. 
i8, då elden begränsades, 14 bus och 
gårdar nedbrunnit. Under försök att 
rädda kreatur blef sjökapten K. Svens
son illa bränd genom takets nedstör
tande. Af lösare räddades litet eller 
intet» Det brunna var lågt försäkradt 
i städernas bolag. ^ /• 

G-efle. Krossad tiU dfids. Då en i 
G?fla bosatt arbetare, Peter Larson, 
härom dagen var sysselsatt med arbete 
i en grusgrop vid Tolffors, ramlade ett 
undermineradt träd öfvor honom och 
tryckte in maggropen. Fiera man be-
höfdes för att befria den olycklige ur 
hans ställning. Han kördes genast 
till staden, men hann ej långt, förrän 
han ät den jgosse, sonj körde honom, 
sade: "Stanna, sä att jag kan få dö i 
lugn". Detta var hans sista ord, ty 
hufvudet föll tungt mot bröstet och 
han var död. Han efterlemnar enka 
och fullvuxna söner. 

Göteborg. Resande. Mr Gustaf 
Larsson, den kände grundläggaren af 
svensk slöjdskola i Boston, "Lloyd 
Training School",har en tid uppehållit 
sig i Göteborg. 

Såld tidning. "Göteborgs Posten" 
har försålts till F. Zathraus vid "Da
gens Nyheter" i Stockholm. 

Till teknisk ledare för den nya stora 
VarbeFgsfabriken har utsetts, ingeniör 
Mindus, förr vid Oskarsström. 

Under badning drunknade nyligen i 
Säfveån två gosiar från Göteborg, Gu
staf Teodor Olson ooh Carl Ludvig Jo
hanson. 

Ny postanstalt i Göteborg. I enlighet 
med generalpoststyrelsens hemställan 
har k. m:t medgifvit, att inom stads
delen Getebergsängen må så snart ske 
kan Inrättas ett filialpostkontor. 

Öfverkörd gosse. Då bäraren Johan 
Alfred Nilson härom dagen drog en 
handkärra nere vid Skeppsbron, råka
de hans 4-årlge son som åkte & kärran 
alt falla af densamma, hvarviA gossens 
venstra arm blef öfverkörd af ett ar
betsåkdon, kördt af åkaren Glasell. 
Eget nog blef den lilles arm ej nämn
värd t skadad. 

Yrkesinspektionen. K. in:t, som be
viljat yrkesinspektOren i vestra distrik
tet R. J. M. Larson, för företagande 
innevarande sommar af cn studieresa 
i Tyskland och Schweiz, ledighet från 
befattningen såsom yrkesinspektör un
der tiden från och med den 20 juni till 
och med den 20 juli, har förordnat lek
torn vid Chalmers tekniska läroanstalt 
A H. Lindfors att' nnder den Larson 
beviljade tjenstledigfieten bestrida yr-
kesinspaktörsbefattningen 1 sagda di
strikt. 

Hudiksvall. - Sängliggande i nära 
SI år har f. bonden Per Jonson Berg-
ner i Ilsbo varit på grund af den bland 
oss sällsynta sjukdomen "elefanthud", 
hvarigenom hanaben fatt en onaturlig 
tjocklek och fängslat - honom vid sän
gen denna långa tid. . Han har dock 
ännu själskrafter i behåll och kan läsa, 
ehuru han redan Ingått i sitt 90:de år 
och är församlingens äldste medlem.-

Jönköping- Under badning i den s. 
k. Frustunasjön invidGnesta drunkna
de nyligen 20-åriga modistbiträdet 
Betty-Wenriergren, ~bö"rdig-från Udde
valla. - Hon upptogs efter ett-par tim
mar, men alla återupplifniugsförsök 
voro fåfänga. _y 

Earlstad. Skara och Karlstads stifts 
lärareförening hade härom aftonen 
sammanvrid^ i. Karlstad, hvarvid ny 
styrelse valdes med reklor Dahlman 
som ordf., lektor Forsell som v. ordf. 
och adj. Ydén som sekr. Nästa möte 
hålles i Karlstad. 

Kristinehamn. Sfort byggnadsföre
tag. Den vid södra torget välbelägr.a, 
stora tomten, som under senare tiden 
tillhört Kristinehams stad, öfvergick 
nyligen till ny egare, dä drätselkam
maren antog byggmästaren C. J. Han
sons från Stockholm köpeanbud. E ter 
ritningar af arkitekten Carl österman 
i Stockholm uppför hr Hanson å denna 
i stadens affärscentrum liggande lomt 
en ståtlig nybyggnad, hufvudsakligen 
inrymmande större och mindre aff.irs-
och kontorslokaler. Eadast öire vänin
gen innehåller bostäder. 

Landskrona. Svaf velsyra i stället för 
—bränvin. Åboon August Nilson från 
Viarp i Skåne råkade härförliden hos 
Jjns Gudmundson i Vejby dricka ett 
glas svalvelsyra. Jöns Gudmundson 
skulle nemligen bjuda Nilson pä en 
sup, mén tog fel pä - flaska och fick fatt 
i en sådan innehållande svafvelsyra. 
Aug. Nilson tog supen i ett tag utan 
att ana misstaget. Provinsialläkaren 
Landgren eftersändes på ögonblicket 
och vidtog genast erforderliga åtgär
der, hvarför man tror att N. kan räd
das till lifvet. 

Lidköping. Åskeld. Ett starkt 
åskväder drog den 18 juni öfver trak
ten af Lidköping Åskan slog ned på 
flere ställen i Öitlösa socken. Ea la
dugård antändes der vid ook 14 kor in
ne brändes. 

Genom drunkning l Lidan omkom för 
några dagar sedan f, färgeriförestånda-
ren P. Lavander, en omkring 30-årig 
man, för några dagar sedan anstäld i 
färgeriaff.ir i Uddevalla. 

Linköping. En ståtlig grafvård re
stes härom dagen ä Fornäs kyrkogård. 
i Öttergötland af stiftets prestsrskap 
till minne af framlidne kyrkoherden 
Anders Vilh. Staal och Anna Kristina 
Staal. Syskonparet Staal har g jort fri
kostiga donationer till presterskapets 
enke- och pupillkassa. 

Malmö. Sydsvenska Kreditaktiebola' 
get. Sydsvenska Kreditaktiebolagets 
minimikapital är nu fulltecknadt och 
företagets tillkomst derigenom tryg
gad. Listorna komma att indragas d. 
28 d:s. Hufvudkontoret skall som be_-
kant förläggas i Malmö samt äfde.U 
ningskontor i Lund ooh Stockholm. ' 

Mariestad. Erkändt mord. Bonde
sönerna Edvard och Carl Anderson 
från Skinnerud i Fagre socken:ha som 
misstänkta å mordet ä torparen Carl 
Carlson undergått ransakning inför 
Södra Vadsbo häradsrätt; Carl Ander
son erkände att han utdelat det dödan
de hugget. Broder» ^»ard förnekade 

all delaktighet i mordet.' Han försattes 
pa fri fot. Målet uppsköts. 

Omedelbart valsätt. Härom dagen vo
ro Mariestads röstberättigade invånare 
kallade till sammanträde inför magi
straten för att^enligt gällande riks
dagsordning besluta huruvida_ för val 
af riksdagsman för valkretsen Marie-
stad—Sköfde—Falköping det omedel
bara valsättet skulle begagnas. De 21 
närvarande uttalade sig enhälligt för 
det omedelbara valsättet. 

Oskarshamn. Tjuren tog hästen på 
hornen. Oskarshamns P:n berättar, 
att härom dagen en ilsken tjur på Fal-
lebo egor invid staden tog en häst pä 
hornen. Förhållandet var det, att tju 
ren, som ej kunde tåla en oxe och. en 
häst på samma egor, var utsläppt på 
bete i en hage, som genom grind och 
gärdesgård vår afskild från den plats, 
der de båda andra kreaturen betade. 
Tjuren kunde i förargelsen ej lemna 
dessa i ro utan ville visa prof pä sin 
styrka och lyfter derför utan svårighet 
af grinden med hornen ooh kastar den
samma lång väg, hvarpå han rusar på 
hästen, på hvilken han i fullt raseri 
kör in hornen 1 bringan med den på
följd att hästen, träffad rakt 1 hjertat, 
stupar död på stället. 

Skellefteå. Såldt vattenfall. Från 
Skellefte meddelat: Ena hälften af 
Krångforsfailet 1 Skellefte elf har in
köpts för 9,000 kr. af ett Stockholms
konsortium, som förklarat sig villigt 
att deltaga i kostnaden för en under
sökning för en jernväg mellan Skellef
te och stambanan, tangerande elfvens 
forsar. 

Sköfde. Hedervärd yngling. En soti 
utan like kan man kalla en yngling i 
Sköfde trakten, som i år med högsta 
betyg afiagt mogenhetsexamen. Under 
sin vistelse vid allmänt läroverks hög
sta klasser bar denne yngling, genom 
att gifva lektioner, ej allenast uppehål
lit sig sjelf utan äfven hvarje termin 
kunnat sända sina fattiga föräldrar o:a 
75 kr. Under de senare åren har han 
till föräldrarna sammanlagdt sändt c:a 
400 kr. 

Sundsvall 1 hvirfvelns djup. Här
om dagen voro några Skjölebönder sys
selsatte med att sätta ut ett laxfiske. 
Bland de personer, som dervid biträd
de, var ogifte Anders Erikson. Han 
stod lutad mot en stolpe ofvanför for
sen. Stolpen lossnade, ooh han störta
de ned i fallet, ögonblicket derefter 
syntes hufvudet sticka upp; men ome
delbart derpå försvann han för att ej 
mera blifva synlig. B'allet är starkt, 
sä att han var räddningslöst förlorad. 
Förgäfves sökte, man nedanför fallet 
med båtar efter den omkomne. Han 
var mellan 50 och 60 år gammal och född 
i Attmar. 

Söderhamn. Dugtigt notvarp. 70 
fjerdingar strömming-fick härom dagen 
en-bemmansegare, boende å Hornön, i 
ett enda notvarp. Det Ar att anmärka 
att den lycklige fiskaren vid eitt not
drag begagnade sig af en liten noL 
hade noten varit större, torde fångsten 
blifvit ändå styf^are. 

Upsala. I sjunde led. Ett par före
gående notiser ba omtalat slägter med 
fil. doktorer i femte led. Det meddelas 
nu att professor Chr. Aurivillius och 
hans broder docenten C. Aurivillius 
iiro doktorer i sjunde led, enär såväl 
slägtens stamfader, deras farfars far
fars farfar, som.ock alla de mellanlig
gande leden blifvit promoverade vid 
Upsala universitet. 

Vexiö. Försäljningen af Lessebo. 
Borgenärerna uti öfverste af Klinte
bergs och ingeniör E. Aschans kon
kursmassor ha nu gillat L38sebo bolags 
försäljning till ett aktiebolag för 2,052,-
000 kr. 

Öfverkörd af bantåg. En 40:ärig ar
betare, P. J. Peterson, frän Eknaholm 
blef härom morgonen, då han var sys
selsatt med broarbete, öfverkörd af tå
get i närheten af Gemla station ä Alf-
vesta—Vexiö banan cch ögonblickligen 
dödad. Han var gift och hade flera 
barn. 

Visby. Ny fabrik. En fiskkonserv
fabrik lär komma att anläggas vid 
Vi-by. En fackman från vestkusten 
har för den skull besökt Gotland och 
fått löfte om god medverkan för före
taget.i fråga. Mening är att inlägga 
kryddsill, anjov^s, lax i olja, fiskbol
lar m. m. 

Ystad. JBibelstudier i arresten. Be-
väringsynglingen Aug. Nilsson från 
Ystad, som fullgör sin värnpligt i 
Karlskrona, vägrade att handtera va
pen, emedan det skulle vara i den He
liga Skrift förbjudet. Inför krigsrät
ten förklarade Nilsson, att han under 
de dagar, han varit arresterad, vidare 
studerat bibeln och funnit dess läror 
äfven påyrka, att man skall vara "all 
mensklig ordning undergifven för Her
rans skull", hvadan N. försäkrade, att 
han deréfter skulle lyda sitt befäl i 
hvad det rörer tjensten, samt förkla
rade sitt förra beteende härröra af 
oförställd och ett ovist nit. Denna 
öppna och som det tycktes af hjertat 
gående bekännelse gjorde nog sitt till 
att bsveka stationskrigsrätten, som 
mildrade hans dom till endast 8 dagars 
vaktarrest. 

Åmål. Smart. En yngling i' en 
kommun från Bangtsfors sålde för nå
gon tixl sedan en famn pappersved, som 
tillhörde en annan, till Långeds fabri
ker. Redan samina'dag skrapade han 
ut märkena ooh sålde samma ved .till 
Billingsfors pappersbruk. När affären 
vargjord, vände han de märkta kub-
barne ooh sålde för tredje gången sam
ma ved till en handlande. Det behöf-
ver väl ej sägas, att den spekulative 
unge mannen just stod i begrepp att 
resa till Amerika. Härtill kunna vi 
bifoga, att den oärlige ynglingens er
farenheter i Amerika nog skola råda 
bot för hans "smarthet". 

Örnsköldsvik. Stor biiski Rek
tor C. J. Callins i Örnsköldsvik kon
kursstat utvisar: skulder 58,983 kr., 
tillgångar 92 kr. . • ( A 

"Egentligen bara lifvet"Örnskölds-
viksposten" omtalar som fullkomligt 
sanningsenligt, att när i en skärgårds
socken deruppe en fiskare drunknat pä 
säljagt och länsman kom till enkan för 
att underrätta sig om, huru olyokan 
tillgått, yttrade enkan till länsman

nens beklagande: '4)e' var' vfll Int' så 
farligt, ty vi fick då Igen sälskinnsvä-
ska', bössa' cch kristangen, så han mi
ste då egentligen bara sjelfva lifvo'." 

m O sy g. 

Bråådöd. Ryttmftstaren H. R. Gul
berg störtade härorÄ*' mbrgonen under 
en ridtut* å Gadcnniéu död af hästen, 
troligen träffad af h^értsiag. 

Diplomat- och kaUsu fe t b udgete n inför 
stortinget. Konstitutionsutskottets fler
tal hemställer, att diplomat- och kon
sulatbudgeterna beyilja^ under vilkor, 
att lediga platser ti||sättas på tillför
ordnande. w , 

Intet latin i de norma skolorna. OJels-
tinget har med 46 röster mot 39 anta
git förslaget om latinets uteslutande 
från gymnasierna. Majoriteten utgjor
des af venstern efcmt Schanche och 
Lima. -

Arbeta rebostäder i Kristiania. Köm-
munbestyrelsen bar lhed 28 röster mot 
17 beBlutit att för kommunens räkning 
låta uppföra 3 komplexer af arbetare
bostäder på tillsammans 22 byggnader 
med 280 lägenheter. k 

Erågan om den kommunala rösträttens 
utvidgning. Lagtinget behandlade ny
ligen odelstingets beslut angående för
ändringar i 'Tormandskabslagarna", 
bl. a. om utvidgning af den kommuna
la rösträtten. Lagtinget förkastade 
flere af beslutens bestämmelser, spcci-
elt punkten om proportioned valsätt, 
hvilken punkt förkastades med 17 rö
ster mot 12. Behandlingen af öfriga 
punkter uppsköts. Såvida både odels-
och lagtinget fasthålla vid sina beslut 
rörande proportionelt valsätt, kommer 
lagen antagligen att falla i stortinget 

D A N M A R K .  

Danmarks svinslagterkr. I början af 
maj tillsattes en komité, bestående af 
representanter för hushållningssällska
pet, agrarföreningens jutska afdelning. 
samt privatslagterierna. Härom da
gen hade hushållningssällskapet utlyst 
ett allmänt möte, för hvilket ofvan-
n&mda komité framlade ett förslag till 
sammanslutning aHDanmarks svinslag-
terier. Mötet, som *var besökt af om
bud för 32 danska andels- och privat-
slagterier, inskränkte sig till att till
sätta en ny komité jned uppgift att ut
arbeta ett detaljerat furslag till orga» 
nisation mellan danska svinslagterier. 
Förslaget kommer sed un att föreläggas 
pä ett nytt allmänt mi>te. 

En bro öfver Lilld B "dt. Tanken på 
en bro öfver Lilla Öält börjar åter di
skuteras i Danmark.' Fur några år se
dan undersökte man förhållandena för 
anläggningen af'en^dylik fast bro, och 
man fann, att eni sådan mycket lätt 
kunde anläggas för en icke öfverdrif-
ven summa. Den sfcuiia då byggas ve-
ster om Middei(ar4.-i«ch Sooghöi, och 
man projekterade en bängbro öfver det 
1,200 alnar breda Lilla Balt» Jern vä
gen, som nu går ttil Strib, skulle dä 
derifrån föras l en båge mellan Middel-
fart och hospitalet söder om staden 
samt upp genorh Hinösgavls skog till 
ett ställe vester om Kongebron. Den 
halfva milen -jernväg vore icke svår 
att åstadkomma, och bron sjelf skulle 
kunna byggas för några millioner. De 
ledande männen i jernvägsadministrä-
tionen ställa sig välvilligt till tanken, 
likasom Middelfarts stadsfullmäktige 
äfven vilja göra stora offer, för att pla
nen må kunna förverkligas. 

P I  N  L A N  D .  

Dödsfall. Skalden Gabriel Lagus har 
den 18 juui aflidit i Helsingborg. Släg-
ten Lagui har i fiera led riktat den 
finska literaturen ocft lärdomshistorien 
med framstående föVmågor. Den nu 
aflidne Gabriel Lagiis var son af den 
kände unitersitetsuirarein och skrift
ställaren J. Jr; V. Lagus och var född 
den 7 april 1837. Promoverad till fil. 
magsster 1860 värd t han först kollega 
vid elementarskolan i Borgå och der
efter lektor (i grekiska) vid Viborgs 
lyceum. Utom Sin verksamhet som lä
rare var hau äfven publicist, i det han 
frän 1875 utgaf den väl skötta tidnin
gen "öitra Finland"'. Dat är emeller
tid såsom skald Lkgi'd'var mest känd. 
Han publicerade först-''Smärre dikter" 
i romantisk ton. erhöll han ett 
andra pris l Svenska akademien för 
den versifierade 'berättelsen "Riddar 
Unos söner", cch ptgaf året derpå bl. 
a ''Romanser". Eit^r medlet af 1860-
talet har han mest utgifvit dramatiska 
dikter: "Klubbhöfdingen" (1869), 
"Drottning Filippif* (1875) m. fl. Af 
literaturhlstoriska arbeten har L. ut-
gifvit bl. a. föreläsningar öfver den 
finsk-svenska literaturen och "Bidrag 
till kännedom om. Finlands tillfällig
hetspoesi under ^frin&tstiden" (1867). 
Af landtdagen har L. varit ledamot så
som representant för-Borgå stifts skol
lärare. 

Stora ekar af smä ekollon 
fir en rad ur den j^arnla välkända versen 
som vi brukade upplösa under vår skoltid. 
Dessa ord k u nu a mod fullt skäl tillämpas 
pi\ de små opasslifflioter, som vi ringakta 
tills de hunnit utveckla sigr 1 större 0 :11  fång. 
Brist pft matlust, eu "mindre" oordning 
1 matsmältningen, .skall snart g& öfver, 
menar man, men kan lika fullt förvärra 
sig. och under tiden försummas dot tills 
sjukdomen blifvit kronisk, ooli d&, om icke 
fullständigt botad,. föjr blir den ett on vist 
plftgorls med derpä^.täljande sjukligheter 
frftn ett slag till ett annat, flur mycket 
bHttre skullo det icko vara att frftn början 
tillgripa Hostetters Stomach Bitters och 
hiimma sjukdomen från dess törsta insteg. 
Var försigtig vid första utbrottet, euär 
sjukdomen annars kan taga "bock" pä 
eder.. Miliaria, reumatism, njurlidande, 
dyspepsi. förstoppning, gallsjuka osh ner
vositet äro alla af sftdan beskaffenhet attde' 
utveckla sig och böra derför 1 god tid "af-
kllDP 's yld knopdninaaö" med denna ut-
mHrk tn '  

u .'SJÄLVE 
tiiiker och varaktig bJto-mot kroniska sär-
nader. bensftr och-jfamla sftr af alla olika 
slag, hur gamla och uJUbvad ursprung som 
helst, samt ett skyadsmedel mot kräfta, 
flussoch blodförgiftning. Förfelar aldrig. 
Sfindes portofritt mot Ö8a Begär det af er 
apotekare, eller skrit till 
J, P. ALLEN, Druggist A Chemist. 

jMi PAUL, W MINN. 

En förträfflig "medicin 

mot biliösa och nervösa oordningar s&som 
väder och smärtor i magen, hufvudvärk, yr
sel, fettm i.och uppsväilnlng efter intagen 
föda. svindel och tröghet, kalla frossbryt
ningar, upphetsning, förlorad matlust, kort 
andhemlni 11g. förstoppning. hudutslag, 
sömnlöshet, uppskakande drö-nmar, och 
alla nervösa och bifvande förnimmelser o. 
s. v. då dessa symptomer äro en följd af för
stoppning, tom de vauligen uro. Den för
sta dosen skall lemnalindrlngefter 20 mi
nuter. Detta är ingen dikt. Hvarje sjuk
lingar uppriktigt ombedd att försöka en ask 
af dessa piller och de skola visa sig vara 

En förträfflig medicin. 
Beeohams PlUor- intagna enligt före

skrift. skola snabbt återställa qvlnnor till 
fullkomlig helsa. I)e afliigsr.a säkert svå
righeter ooh oregolmessigheter ur systemet. 

Mot en 

Dåligr magre, 
Svag- matsmältning-, 
Sjuklig lefver 

utöfva de en förtrollande inverkan—några 
doser skola utföra underverk pä lifsorga-
nen, styrkande mnndomen. återställande 
den l&nge förlorade ansigtsfärgen, återfö
rande en god apettt och uppväcka BLOM
STRANDE HELSA AF ALLA FYSISKA 
DELAR HOS MENSKLIGHET r N. Djtsa 
8ro fakta, som Intygats af tusende p:-rsoner 
af olika stånd, och en af de bils ta garantier 
för de nervösa och oförmögna Rr. att BKECH-
AMS PILLER HAFTA STÖRUE OMSÄTTNING ÄN 
NÅQON ANNAN PATENTMEDICIN I VEBLDEN. 

Har ingen jemlike 
Årliga försäljningen uppgår till 

öfver 6,000,000 aslcar. 

25c. p& apoteken, eller s&ndas genom U. S. 
Agenter. B. F. Allen & Co.. Canal st.. 
New York. franko, vid insändandet af pri
set, Bok fritt på begäran. 

Smith 
Music 

House. 
PIANON, ORGLAR, 

och andra Mu»ilcvaror, 
samt 

Musikalier 

Hazelton Bro's., Colby & Cö*s samt Gil
bert & Co'», välkända pianon. 

Bruno Mandollner och Guitarrer. 

(gT Stämning och reparationer verk
ställes omsorgsfullt. 

Nya pianon från $105 till högre och på 
f&rmånliga betalningsvilkor. 

442 Wabasha st, St Paul. 

Nu flr rätta tiden att bese såväl skoj-
som prairieland, och laudköpsre erin
ras om att mitt skogland utmed Soo-bauan 
i Chippewa och Price counties snart kom
mer att vara utsäldt; detta till följd af 
landets utmärkta bördighet, fördel
aktiga t (((fe, låga pris och förmån
liga betalttingsvillcor. Fri resa för 
landköpare och half af gift för 
fraktgods. 

Prairieland och uppbrukade far
mar i Minnesota och Wisconsin till 85 
pr acre och högre, pft fördelaktiga vilkor. 

Skrif efter karta och cirkulärer och af-
sluta icke nflgot köp förrän ni sett mitt 
land. Pålitliga agenter medfölja landbö-
pare när som helst. 

E. H. HOBE, 
315 Jackson st., St. Paul. 

(a block frän Union Depot och nära 
intill Merchants Hotel.) 

G.P. SANDBERG, 
mmmå* svensk 

TANDLÄKARE, 
Allt till facket hörande ar

bete utföres med största om
sorg. Telefon: 1473. 

Hörnet af 7th och Sibley, 
Krahmer Block, - - St. Paul 

Dr. E. M. Lundholm 
Legitimerad läkare och kirurg 

från STOCKHOLM. 

Krahmer Block ] Sibley Streets.-

Mottagningstid: 10—13 f. m., 8—4 e. m., 
7—8 e. m .... Söndagar 0—10 f. m. 

Bostad: 320 E. 8thst.f STL PAUL. 
Telefon: 664-2. 

Dr. Olof Sohlberg 

Kontor 
f 8! 
Il 
» S 

330 E. 7th st hörnet af Pine 
Timmar: 10-12 f. m. 2-5 e. m 

\ Söndagar 12-1«. m. 
t Telefon 664. 

. ( 677 Sims st Bostad I Teiefoll 818. St* Paul. 

Dr. S. L. Chappell, 
Tandläkare. 

876 Pftyne Avo., ) PT ni HI 
Cor. Wells st, J »»« rAUL. 

Svenska talas. 

Dr. Ivar Siqveland 
• — Tandläkare — 

Jag utför endast första klassens arbete. 

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

Brack botas säkert 
eller ingen betalning. 

Ingen operation, ingen 
tidspillan. Fri examina-
ring. 

The Blackburn Ti~u$sGo 
Utt-117 Germ>1 nia Life Bid 

ät. Eaul, Minn. 

Den populäre 

Fotografen.... 
utför 

Finaste arbete 

till lägsta priseri 
Besök min atelier och Oesigliya 

mitt vackra arbetet 
171-173 E. 7th et., 8T. PAUL. 

Ät >-#3 

221 E. 7th street. 

i smakfullt och rikhaltigt sorti
ment, till ovanlig'; låga priser, 
nu inkommit hos 

WM. A. LQHLKER, 
St. Paul. 

I L JW. Foten... 1 
äi visserlieen Insen hnfvndsak, men ten ^5 
lijelper OPS att komuia fram här i verlden ^ 
cm vi behandla den rätt. Den trifs qäst 
i mjukt i kta läder, men vanskötes 
irest i papper, iutnp och nafv sr. 

Jr Erfarenheten lärer detta och derför tillhandahålla vi endast ^5 

£ —• Prima Skodon, 2 

g Elmqtifst's Skomagasin, 229 J| 

Finaste Fotografier 
efter lägsta pris 

erhållas nti 

ANDERSON'S 

PHOTO-STUDIO, 
231 E. 7th street, i ST. PAUL 

Ifhiö^olro Upp329 E-7tb street---
Of II hUd II pSfifiy 856 Pay-ne 
U I UillMll • • • _ ST. PAULé 

erhållas ailat sorters svenska mediciner, elektriska bälten, elektrisk a batte
rier och bråckband. Särskild uppmärksamhet föstes vid BO DIN'S COUGH 
BALSAM, BODINS CORN CURE och PROF. STOCKTON'S HAIB 
TONIC, hvilka äro på hvar sitt område oöfverträffade. > 

JOHN BODIN & CO. 

A.. Ii. AtiNKSS, President. J. A. SWENSON. Oasfaler. 

nia 

ST. PAUL, MINNESOTA. 
Inbetaldt kapital:$125,000. Auktoriseradt kapital: $600,000k 

ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING. 
Betalar högsta ränta på depositioner. Säljer voxlar och Money Orders pl 

Europa. General agentur för alla första klassens emigrant linier. Agenter öar 
skas öfverallt i landsorten mot högsta kommission» " "" 

J. H. HULLSIEK & SON, 
Wholesale Commission Merchants, 

Sandia med: Smör, ägg, frukt, vildt, fjäderfän m. in., in. m. 
Ingående förfrågningar egnas bästa omsorg. 

131 B. 3rd Street, - - ST. PAUL, MINN. 

-* "The Rockaway" *• 
B veils k 

Bästa betjening! Lägsta priser 
W. O. Williams, Egare. 163 E. 7th St. ST. PAIJI* 

C3T" Resande torde taga ett utklipp af denna annons då de besöka St. Paul. 

Tia 

FOltESITA STATERNAS POSTÅXGFARTYG. 
Den endn transatlantiska linic =om seglar under Amerikansk flagg. 

AMEIK1KA - SKANDINAVIEN. 

NEW YORK 

Southampton 

Via 

PMIadelpbit 

Liverpool 
HVARJE HVABJH 

0\8DAG. LÖRDAG. 
BILJETTER till och från de förnämsta stiider i Sverige, Norge och Danmark. 

INTERNATIONAL NAVIGATION COMPANY, 
FRANCIS C. BROWN, West. Gen. PaBs. Agt. 143 LA SALLE ST.. CHICAGO! 

TILL, SALU pi 

CROP 
PAY
MENT 
PLANEN 

GRAVES & VlNTON COMPANY. 
Agenter önskas. ST. PAUL. MINK. 

i Galesburg, Illinois. 
Denna förening liar mi varit i verksam

het 12 års tid, och liar visat sig vara sin 
uppgift trogen, nemligen uppehällandot 
af en billig öchpäf itlig lifförsiikrinsaffär. 
Den har redan betalt öfver §800,000 till 
aflidna medlemmars éfterlemnade, och 
dessutom åsidosatt eagrundfond^som nu 
öfverstiger $80,000, insatti "United States 
Boncls". Och emedan den redan har ett 
medlemsantal öfverstigande 10,000 skan
dinaver, hvaribland Gnnos många fram
stående affärsmän, så synes det som om 
skandinaverna v detta land tkulle linna in
tresse uti att göra sig noggrant bekanta 
med föreningens plan och atfärssått förrän 
de taga lifförsäkringar i andra föreningar 
eller bolag. För vidare upplysning om 
medlemskap m. m., hänvände man sig till 
lokalageuten på platsen, om sådan finnes, 
eller till föreuingens generalagent för sta
ten Minnesota. 

C. A. WAHLQUIST. 
Lock Box 354. DITI.UTH. MIWS. 

Enoch Karlson, Lokal-agent. 
1880 Crystal Lake ATBm MinneaDOlls. Mlan. 

VITALIS AHLEN, 
GOTHA, MINN., 

GENERAL MERCHANDISE, 
Farmredskapor ni. m. Uppköijor alla filasr» 
furmgrodukter till hÖK&Ut priser. Bästa 
tlllniotesRÄondo i alla afsoen. 

Agent för de una tidning. 

Äro do bästa orglar som till
verkas här i landet. 1 mu
sik och varaktighet öfver» 
träffa de aila andra. De, 
tom önska en af dessa tit« 
märkta Kyrko^, eller 
Kammar-Orglar, böra 
icko försumma att skrifva 
eftor katalog och prislist». 

PETERSON & CO, ! 
MOLIN E, i ILLINOIS 

KUNTINC 
CASE 

:EHT5 "a J AQ, 4\ii I Mor.» Iw .i«|A AA 
ur, Inni I-c-alulit t-..r.vÖ 1 V. V V 

\ZZ <n nctlsVtiunc ;tf 50 |«coc. vira ur un« <icr M» I oss doun.i annons och 
eder oc!i \ l skola mtil exj io^s »ttn* ^itci detta fiii.i, rlkl juveierade ui wr 
fi; utiilvtsOVuuip , .it"-cr m det sc ut itom 
olt flO Wia\ dX v.'i:t blorn re4nk* tlonsprls SA.HL teuocU 
tlct 'it edcit; I ann.it I.ill ai'diuldot tillbak» k vftr Wko%tn^<l !>ci vaökrasieo. 

iJIif.iRie or l lunrichi; trotsar konkur* 
ovem och sftMes fvrr o«Vf0r tlO. Vinn Sidt ^uMfyld kedi) K f» ii i di ii wo Äif.iHo;- ftier oraer. KTf 

^ -C UR. FRITT otii in omle»f r;er fÖrnKljnliig ^ afso\. biirvf i il.ni'. Lagret v.u.^r«») Uiyre, 
IOVAL^. (0^ a«;u £m AarifeatftUifr, 

T  I  V E  P A G E  

™LÄS! 50% nedsättning, 
r
J
r Kl' rOr»nViftU.tifdmp.TOnBO« 


