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Ny Följetong! 
I dagens nummer påbörja vi den 

synnerligen intl-oSsanta berättelsen 

, "^ina lelnadsoden" 
|fcf författarinnan till folklifsskildrin-
gén uPoöitivspelarens Son", hvilken 
för en tid sedan var införd som föl
jetong, i MINNESOTA STATS TIDNING 
och så ofantligt mycket föll våra lä
sare i smaken, enligt hvad som med
delats oss från flera håll. Liksom 
sistnämda berättelse är "MINA 
ÖEFNADSÖDEN" en trogen skil
dring ur folklifvet. Berättelsens 
hjelte har utgått ur fattigmans koja 
och har att kämpa med många svå-

_ righeter, men lyckas det oaktadt ge
nom ihärdighet, duglighet och rätt
visa hinna en framstående ställning 
i samhället. Teckningen är liflig, 
men sann, och eger i ej ringa mån 
egenskapen att väcka eller stärka 
läsarens beundran fÖr'en ädel och 
upphöjd karakter. Författarinnan 
döljer sig visserligen bakom anony
miteten, men det är icke dess min
dre bekant, att hon är vår berömda 
svenska skriftställérska Marie So
phie Schwartz. 

Custavus Adolphus College. 

Denna gång äro vi i tillfälle att åt 
allmänheten meddela en mera detalje
rad skildring af programmet för hög
tidligheterna vid Gustavus Adolphus 
College den 30 och 31 okt. 6amt den 1 
nov. Såsom redan blifvit påpekad t, 
bégynnes minnesfesten med.en konsert 
i skolans musiksal fredagsaltonen den 
30 dennes. 

Att denna musikfest kommer att 
blifva utmärkt, derför svara de goda 
förmågor, som dervld samverka. Pro
grammet ter sig på ungefär följande 
sått: 
Piporgel. Concert Fantasia. Lemmens 

Hr A. Peterson. 
Band. Overture 

Stadsbandet. 
S tritUböa .̂ ĴÅtidblad 

Lyric. 
Qvintett — 

Orgel & <Piano. 
Duett 
Fröken Pebrson och prof, Anderson. 

Trio J 
-Violiu, Orgel & Piano. 

Qvartett —.........—— 
Gounod. 

Qvartett 
Violin, ViolQnoeU-& Piano. 

Solo 
Dr. Lagerström. 

Violin Solo..«...4a«w.. — 
Hr Peåreon ' 

Oktett -
Lyric. 

Qvartett........... 
Violin, Klar lone tt, Kornett & Piano. 

Qvartett 
Gounod, 

Band .v 

En ringa intradesafgift erlligges. 
Meningen ur nämligen den, att inkom
sterna frän denna konsert skulle betäc
ka de utgifter, som helt naturligt firo 
förknippade med denna minnesfest. 

Söndags förmiddagen den 31 dennes 
hålles 1 svenska församlingens kyrka 
flen egentliga minnesfesten. Det är 
(tämligen dä jemt 20 är sedan vår skola 
begynte sin verksamhet här i St. Pe
ter. Festprogramm,et bar dylikt utse
ende: 
Anthem Församlingen 
Bibelläsning och bön.... 
Sång Församlingen 
Tal (päsvenska) Dr. E. Norelius 
Bång Lyric 
Tal (på. engelska) Hr P. ET. Stolberg 

•"-8 ing Församlingen 
BJn och välsignelsen...... 

På eftermiddagen firar skolans mis
sionsförening minnet af sin femåriga 
tillvaro. Såsom talare uppträda dä pa
storerna J. Teileen från Rock Island, 
Ills., oph J. G. Lagerström frän Minne
apolis. Darjemte kommer föreningens 
sångkör att med några nummer förhöja 
stundens högtidlighet. 

Aftonens fest, som hålles .i lärover
kets hörsal, företer följande program; 
Qvartett „ ........Gounod 
Tal 1'. Hon. G. S. Ives 
Piano- eller 'Örgérsolo.....!.. 
Tal Dr. Wahlström 
Solo! ^....^.Fröken Pehrson 
Tal ........Hr A. O. Ebsrhart 
Oktett ..;...„............Lyric 

Hon. G. S.' Ives, som äc bosatt här i 
St. Peter, talar å stadens invånares 
yftgnar; president Wahlström för lära
rekårens och do studerandes talan; hr 
Eberhart, som 1895 a fl ad o s udentexa-
raen vid vår skola, representerar sko
lans forna elever. 
. Vid söndagens reforräatlonaguds-
tjenst predika pastorerna A. Jackson 
från Rush Point, Minn., och J. Telleeo, 
den .'örre i den svenska församlingens 
kyrka, den senare i den engelska. Sön-, 
dagsskolans fest på eftermiddagen fö
reter ett intressant och omvexlande 
program. Såsom talare uppträda pa
storerna Ligerström, Jackson m. fl. 
På aftonen håller pastor Teileen mis-
sionspredikan i den svenska kyrkan. I 
den engelska afslutas söndagens hög
tidligheter med en storartad ungdoms-
fe* 

Ungefär pä ofvannämda sätt kommer 
minnet af vårt läroverks 20-åriga verk
samhet hår i St. Peter att firas. Vi 
hoppaB nu, att många af skolans stora 
vänkrets måtte helsa på oss under des
sa högtidsdagar. Säkert är, att ingen 
behöfver ångra sitt besök bärstädes, 
ty allt det myckna, som minnesfesten 
har att bjuda på, skall förvisso i rikt 
mätt ersätta de besvär, som möjligen 
kunna vara förenade med en resa hit 
till St. Peter. . .. 

&LLMÄNNA NYHETER. 

Strejk. Omkring 1,600 grufarbe-
tare i Corning, Ohio, instälde arbetet i 
förra veckan, emedua deras arbetsgif-
vare beslutlt reducera deras löner.. 

Qväfd till döds i en eädesbinge 
blef en dag förra veckan 21:ärige yng
lingen M. A. Carr i Hardy, la., anstäld 
hos Buell & Moore Grain and Lumber 
Company derstädes. 

En större reformationsfest skall 
hållas i Immanueläkyrkan i Oraaha, 
Nebr., nästkommande 5 november. 
Som festtalare kommer, pastor C. A 
Evald från Chicago att uppträda. 

Chief Justica William A. Ri
chardson uppgafs i ett telegram från 
Washington i söndags ligga för döden 
i sitt hem derstädes. — Enligt senare 
underrättelser afled domare Richardson 
förliden måndag. 

Högre aflöning. Atterbury Glass 
Company i Pittsburg, Pa., och Hazal 
Glass Company i Washington; samma 
stat, höjde lönerna för samtlige sina 
arbetare med tio procent förliden vec
ka. Löneförhöjningen var helt och 
hållet frivillig å arbetsgifvarnes sida. 

En upphöjd velooipedbana skall 
byggas rundt om Central Park i New 
York för undvikande af olyckshändel
ser. Den kommer att bli 10 fot bred, 
12 fot öfver körbanan samt försedd med 
hviloplatser i form af en 6weitZ2r hyd
da på hvar fjerdedels mils afständ. Ra-
staurationer komma att öppnas i dessa 
hyddor. 

Verldens högsta byggnad är för 
närvarande under uppförande i New 
York. Dansamma får en höjd af 386 
fot från grunden till takstolarne och 
kommer att ega 30 våningar, indelade 
i 4,000 kontorslägenheter. Byggnads
materialet blir hufvudsakligen af jern 
öch kostnaden gå^ löst på $1^000,"000, 
grunden deri ej Inberäknad. 

Bättre arbeteförtjenster. Vid 
Waltham Watch Company^ i Waltham 
Mass., belägna urverksfabrik här full 
arbetstid blifvit införd frän och med 
förliden fredag. På sista månaderna 
har fabriken varit- i gång endast half 
tid. Fabrikens tvåtuseu arbetare hel
gade underrättelsen om arbetstidens 
förlängande med mycken tillfredsstäl
lelse, h v il ket ej är att undra på, dä 
deras inkomster derigenom fördubblas. 

Projekterad amerikansk nord
polsexpedition: George Gould, en 
son till den afiidne mängmillionären, 
ämnar nästa år starta en nordpolsexpe
dition. Han anser, att det bör låta sig 
göra att med bestämda mellanrum an
lägga förrådsupplag, mellan hvilka, bl. 
a. för provianteringens skull, upprätt-
hälles förbindelse, och att man sålunda 
genom att upprätta éri sériö stationer 
pfv vägen till nordpolen har alla utsig-
ter för att nåden. Mr Gould hyser 
vidare den åsigten, att nordpolens upp
täckande uteslutande ur en penning
fråga, och pengar bar han som bekant 
tillräckligt utaf. b- i • ~ • '  

Amerikanska Skarpskyttar för 
Cuba* Enligt hvad förmäles har 
George T. A. Bartalett, en af de skick
ligasto skarpskyttarne häri landet och 
förr anstäld af regeringen som <iess 
spion å Wounded Knee-reservationen i 
SÖdra Dakota, iofvat cubanerna att i 
spetsen för en amerikansk skarpskytte
kär på femtio man btgifva sig till 
Cuba för att hjeipa- insurgenterna. 
Skarpskyttarne lära redan vara enga
gerade och afvakta endast gynsamt 
tillfälle att begifva sig till Cuba. Kå
ren säges till största delen bestå af per: 
söner, som deltagit i unuQrtryckandet 
af indianupploppen 1 de västra sta
terna. 

Martin Luther Colleges vejfK-
samhet in^täld. Allde..stund män-
gen synes anse det menligt inverkande 
pä Augustana College i Ruck Island 
att upprätta ett svenskt-amerikanskt 
läroverk här i staden; alldenstund de 
svenska lutheranerna här 1 staden Icke 
tyckas vilja omfatta ett dyiikt försök 
med ett. för dess framgång erforderligt 
intresse, hvilket biand aana' visa'*s 
deraf, att så fä elever infunnit sig vid 
höstterminens början, och alldénstund 
delade meningar förefinnus bland dem, 
som voro med om att upprätta denna 
lärdomsanstalt, så baslöt Martin Lu
ther College Association vid sitt den 6 
dennes hållna sammanträde att skolans 
verksamhet inställes och vidare, att 
associationen bemyndigar och ålägger 
direktionen att på bästa möjliga sätt 
realisera skolans egendom och betala 
dess skulder. Vid i måndags å. d. hållet 
sammanträde uppdrog direktionen åt 
skolans manager hr C. J. Holmes att 
snarast möjligt bilda ett syndikat som 
öfvertager skolang affärer. Som man 
ser, lägo inga som helst finansiella för
vecklingar till grund för detta beslut, 
utan 1 hufvudsak den omständigheten, 
att det nödiga intresset för en läroan
stalts upprätthållande saknats. Asso
ciationen btsltter egendom, som, äfven 
lågt värderad, är tillräcklig att tflcka 
skulderna och lerana oj sä litet i öfver-
skott, moddelar "Hemlandet"* 

Patent bar John G. Hallström i 
Jamestown, N. Y., i dagarne erhållit å 
en af honom uppfunnen svarf. 

Besignerad? frän sin befattning 
som guvernör för de tyska besittnlu-
garna i Ödt-Afrika gjorde baron von 
Wissman förliden måndag. 

Sjuttiofemte ftrsdagen af sin stif
telse firade nyligen l Rom, Italien, en 
tysk luthersk församling, hvilken eger 
icke mindro än 600 medlemmar. 

Anklagelser ha riktats mot sta
ten NdW Yorks demokratiska -c»ntral-
koinité för försök att utpressa kam-^ 
panjbidrag frän tulltjenstemännen i 
New York 

Tio röstberättigade kineser fin
nes det i staden New York. För fyra 
år sedan röstade de endrägtellga pä 
Grover Cleveland, men huru dekomma 
att rösta i år är ej bekant. 

Amerikansk titelsjuka. Ma
ry Gwendolin Caldwell, hvilken grund
lagt Divinity College vid det kathol-
ska universitetet i Washington, D. C., 
sammanvigdes förliden måndag i Dres
den, Tyskland, med markis des Merin-
vllle. . . 

Starks snöfall inträfiade i trakten 
af Iron Mountain. Mich., förliden män-
dsgs qväll. Vid tvåtiden i tisdags mor-
6e hade fyra tum snö redan fallit, och 
som stormen fortfor, befarade man 
afbrott i järnvägstrafiken pä grund af 
snöhinder. 

Omkommen af hunger anträffa
des i förra veckan O'.e Larson frän 
Carmon, III Mannen, som var 55 är 
gammal, hade en aftcn härförliden i 
båt sökt begifva sig frän Burlington, 
la., till Illlnoissidan af Mississippiflo
den, men i mörkret tagit miste om vä
gen och landet ä den förutnämda ön. 

Hastigt dödsfall. August Hult, 
en af den För. sv. luth. församlingens 1 
Rock Island, III., framstående medlem
mar, afléd nyligen i sitt hem därstädes 
efter endast en timmes hjertlidande. 
Den aflidne var född i Vérmland, Sve
rige 1842 och anlände hit till landet 
1868. Under en lång följd af år har 
han varit diakon inom ofvannämda för
samling, .till hvars verksammaste med
lemmar han torde kunna hänföras. 

Svensk sjukgymnast i New 
York. Herr AxjI C. Hallbeck, af 
kongl. sv. medicinalstyrelsen legitime
rad sjukgymnast, som under ett följd af 
år vunnit stort anseende och mycken 
popularitet genom utöfvandet af sitt 
yrke i Köpenhamn, har nu flyttat sin 
verksamhet som sjukgymnast och mas
sör till New York, meddelar "Nord
stjärnan". Herr Hallbecks hustru är 
den af kyrkosängens vänner välkända 
sopranon fru Ida Ballbeck, f. d. med
lem af den Taubaska kören och solo
sungerska vid Caroll kyrka i Malmö. 

Sjelfnrord af veteran. Kapten 
Simon Kane, tillhörande Wisconsins 
sjuttonde volontärregemnnte, fans én 
dag förra veckan hängande död nära 
Woodside, Md. K., som de sista åren 
vistats vid soldathemmen i Milwaukee, 
Wis., och Marion, Ind., reste för om
kring en månad sedan till New York. 
Här togo hans pengar slut, h varför 
han begärt att bil intagen å soldathem
met i Hampton,Va.,och antages det att 
fruktan fur att hans begäran ej skul
le beviljas utgjort närmaste anlednin
gen till den förtviflade handlingen. 

Djerfva röfvare. Vid niotiden 
förliden lördags qväll fingo invänarne i 
den lilla staden Carney i Oklahoma, 
pähelsning af sex maskerade banditer, 
som man tror anförda af den beryktade 
"Dynamite Dick", cn medlem af Dal-
tonbandät. Banditerna besökte först 
Fauts & Co:s handelslokal, tvingade 
egarne att öppna kassakistan och till-
grepo derur $800. Derifrån begålvode 
sig till postkontoret, men fingo iugen-
ting. Sedan derpå stadens hotell och 

'några andra aflärslokaler besökts och 
egarne tvingats att utleitina hvad de 
hade pä hand 1 kontanter, lemnade 
röfvarne staden, hvars befolkning var 
så uppskrämd till följe af det oafbrut-
na skjutandet, som banditerna under
hållit, att de senare hunnit lemnk sta
den långt bakom sig, innan man der 
böriaide tunka pä att förfölja dem. 

Det lägsta pris, som silfret batin-
gat pä tre ära tid i N.'W York, var i 
förra veckan, dä silfvertackor betala
des med endast 64i cents per uns, och 
uppgick således då värdet af sllfver i 
en silfverdollar till blott 49.83 cents. 
Just före Bryans nomination till presi
dentkandidat den 10 juli var silfrets 
handelspris 784 cents per uns. Och 
ändå far Bryan omkring i bygderna 
och söker inbilla folk, att han tror att 
silfrets värde skall stiga till $1.29 per 
uns under fri och obegränsad silfver-
royutning. Är det icke brå barnsligt 
af ''boy'^oratorn att omtala, det han 
har en sådan dum tro, då det ju är all
deles påtagligt, att ensamt hans agita' 
tation för s. k» frisllfver pä tre måna
ders tid nedtryckt priset pä silfver med 
öfver 16 cents per uns? Och lika illa 
är det bastäldt med Bryaus styfva teo-
rior om hveteprlserna, som han jemt 
och samt förklarat komma att sjunka 
mer och mer tills det fri Bilfvermynt-
nlng blifvit införd. Men nu vill det 
sig icke bättre än att hvetepriaet, som 
dagen före Bryans nomination var 63% 
cents per bushels i New York, i förra 
veckan stigit till 80 oents, .således med 
öfver 16 cents per bushel. Stackars 
Bryan! Sjelfva naturlagarne synas ha 
sammansvurlt sig mot honom, sä att 
han trots sina tallösa tal och tvärsäkra 
påståenden omöjligen inför sansade 
personer kan framstå såsom någonting 
annat ftn en falsk profet. 

Bankfallissement, Second Na
tional Bank i Rockford,;4ti, en af sta
dens äldsta kommorcielia institutio
ner, försattes i konkurs förliden vecka. 

En resa öfver Atlanten i en 16 
fots "dory" frmna TBven^a Janne Pe
terson och norrmannen -Martin Even-
sen företaga från Bostos i maj m&nad 
nästa sommar. . 

Vid en dynantitoxploslon, som 
i torsdags inträffade i W. H. Kennedys 
skogsläger, omkring fjorton mil söder 
om Mena, Ark., dfr&ades sex personer, 
hvarjemte fiere dödades. 

Till fem Urs straffarbete och (200 
böter har en doktor S. P. Anderson T 
Pittsburg, Pa., bli'fyit dömd, emedan 
han vid ett fosterfördrlfningsförsök 
bragt en ung qvinna omHifvet. 

Eldsvådor. Alexandria C'aemical 
and Fertilizer Work» 1 Alexandria, 
Va., nedbrunno natten tSll i söndags. 
Förlusten anslås till $100,000. — Tow-
ler Paper Box factory ii Los Angele?, 
Cal., ödelades genom eldsvåda förliden 
lördags qväll. Under eldsläcknings-
arbetet blefvo flera brandsoldater ska
dade af fallande tim&4r- Egendoms
förlusten uppskattas tiii$100,000. 

Eldsvåda och spilaa mennisko-
lif. J. S. Millars oooingshus nära 
New Whatcom, Wash., ödelades genom 
elnsvåda förliden torsdag UDder det 
Miller och hans hustéu voro inne i 
staden för att åse en populist parad. 
Familjens barn och en man vid namn 
Frank Boise hade lémnate qvar i hem
met. Af barnen blefvo sex innebrända 
medan det sjunde och Boise visserligen 
undgingo döden, fastfiQ de blefvo illa 
förbrända Anledningen* till eldens 
uppkomst är okänd. ' ' 

Ett sällskap amerSjkanska guld-
gräfvare begaf sig för en tid sedan 
till guldfälten i Korea lör att upptaga 
grufdriften derstädes. ./Vid afresan hy
ste amerikanerna ickéj- utan skäl en 
viss fruktan för att de^kulle få röna 
ett allt annat än vänligt mottagande 
a! det aflägsna landets l^efolknlng. Men 
enligt i dagarne anlända underrättel
ser till anhöriga i San Francisco, Cal., 
meddelas, att dessa farnågor voro obe
fogade, i det att såväl £en koreanska 
regeringen 60m infödingarne visat sig 
mycket välvilligt stämda mot do främ • 
mande guldgräfvarne. Hvad grufdrif
ten beträffar, så lära'^pda lUaigter fö-

M I N N E S O T A .  

Till dem det vederbör. Herrar 
O. W. Anderson, Aron Erlckson och 
John J. L. Johnson äro nu ute på fäl
tet såsom denna tidnings reseombud. 

Uppseendeväckande rättegäng. 
Målet mot de tvenne bofvar, hvilka 
föröfvade blodsdådet i Wyoming BISU. 
lidne juni månad, förekommer i Center 
City nästa månad. 

Ben dryckenskapen. Farmaren 
Ivar Martinson från Clinton afhände 
sig härom dagen lifvet medels häng
ning. Dryckenskap var anledning till 
den förtviflade handlingen. 

Dräneringsarbete. Till John Fo
ley har öfverlätlls kontraktet att gräf-
va en dräneringskanal i Norman coun
ty och ett liknande arbete skall W. E 
Blaistead utföra i Grant county. 

Angenäm öfverraskning. En så
dan bereddes pastor och fru L P.Lund
gren i Haliock i förra veckan af Red 
River församlingens syförening. En 
gåfva i kontanter, belöpande sig till 
$43.70 öfverlemnades till pastorsfamll-
jen. 

Fr&n St Peter förmäles att Peter 
Brady, en af de tidigaste settlarne der 
1 trakten, har ljutit döden genom en 
olyckshändelse. Han råkade nämligen 
nnder det han bar en säck hvete från 
spanmålsboden, snafva och falla om
kull samt led dcrvid inre skador, hvil
ka inom kort medförde döden. Han 
var vid-pass 70 är gammal. 

Sjukligheten bland svinkreaturen 
i Le Sueur county fortfar. Somliga 
farmare ha förlorat ända upp till 150 
svin hvardera, medförande en ganska 
dryg förlust. Sjukdomen sprider sig 
fortfarande, cch man befarar, att den 
kommer att htfrja i hela södra delen af 
statefr. Man har iakttagit den egen
domligheten vid sjukdomens framfart, 
att icke hela hjorden bortsopas af den
samma, utan ätt tre till fem stycken 
lemnas qvar på hvarje ställe. 

I det 51:sta legislativa distrik
tet är, ^äsom i förra veckans nummer 
upplystes, vår landsman C. G. Rapp af 
republikanerna uppsatt som kandidat 
fur legislaturmedlem. Mr Rapp är den 
ledande affärsmannen 1 St. Hilalre, va
rande bland de förste settlarne i dessa 
trakter. Alldenstund han är en pålit-

refinaas, att densatag# ^ P^söa och dertill svensk samt fullt 
_ L'nmnafanl o * t nnviMAoanf ak(1 

nerligen lönande. 

Bäddade i sista stund- »Brltiske 
ångaren "Evelyn", som tisdagen förra 
veckan ankom till Philadelphia, med
förde nio norska sjömän, hvilka anträf
fats i ett par kringdrifvande båtar ute 
på Atlanten. Sjömännen utgjorde be
sättningen på norska barken "Lovisa", 
hvilken under en storin sprungit läok, 
med anledning hvaraf männen tvinga
des att söka räddning i ett par små bå
tar. I dessa drefvo de sedan omkring 
i nio dagar utan någonting att äta eller 
dricka. Härunder ledo de förfärliga 
qväl. Tre blefvo först v$asinniga och 
försjönko sedan i en dödlrk dvala och 
de öfriga voro Bä medtagha af hunger 
och utmattning, dä de slitftligen påträf
fades, att de, efter det de ' blifvib upp
burna på "Evelyns" däck, knappast 
voro i stånd att fatta, det räddningen 
ändtligen kommit. Fdr samma orsaks 
skull ha de ej heller kunnat lemna un
derrättelser om sjöolyckan. Å "Eve
lyn" egnades de stackars sjömännen 
omsorgsfull värd och 'deras tillstånd 
bar förbättrats sä mycket, att man 
börjat hysa hopp om deras vederfå
ende. p' 

Icke en centl Foriringarne för 
politiska tjenster äro svårare att inkas
sera än dylika af nästan hvarje annat 
slag. Dot kom nämligen "the Swedish 
Am. Publ. Co." i Omaha,. Neb., — som 
man vet utgifvare af "Sreiiska Jour
nalen" samt bilagorna2 '•'Svenska Tid
ningen" ooh "VärJL Hem" — underfund 
med, dä det häromdagen lät instämma 
tidn. "Bae's" redaktör, juden Rose wa
ter, med anhållan att rätten mätte 
tvinga honom utbetala $1,300 — åter
stoden af ett koiitrakt, u.pp rättad t un
der kampanjen för fyra ån sedan, då R 
tjeristgjorde i egenskap, af "komll&-
raan". Djn ännu öguidpa, fumman är 
för "service rendered".räf "Svenska 
Journalen" under ofv&nnämäa kam
panj. Men som Rosewiter då blott 
tjenstgjorde som agent, kunde han Icke 
förklaras skyldig för sin principals ur
aktlåtenhet. Dessutom. ansåg doma
ren, att de anförda bevisen mot svaran
den icke voro tydliga nog att leda till 
rättegäng, hvadan inälet af visades, 
meddelar "Sv. Veckopl.". Härtill 
torde kunna blfoggs dej} anmärknin
gen, att "Sv. Jour." icke^synes ha ta
git varning af dét gjord» erfarenhets-
rönet. Dess redaktion har nämligen 
en tid tlllkännagifvit, att tidningen — 
och i detta uttryck äro väl bilagorna 
äfven inbegripna — bändes fritt till 
årets slut till hugade läsare. Så myc
ken godhet bevisar'dooK icke samtidan 
den lidande allm^hheten helt oegen
nyttigt, såsom framgår af dess medde
lande, att den af sina vänner erhåller 
valuta för aila exemp 'ar, som 8å der 
"fritt" utiäelas. N »turiigtvU måste 
det vara politiska vänner, som åsyftas; 
ty något annat slags vänner lägga tro
ligtvis icke i#dågen så »tor iiberalitet, 
Emellertid är det far?i Värd t, att sam
tidan blir missräknad, uppgörelsen 
skall ske, ty ä ena sri0an förordar den 
guldstandard och å'£ri. ärtpan sllfver-
myntfot, och om löftet . om ersättning 
för de förutnämda t£iex;ixQ}laren icke 
redan, infriats, torde d^för valutan för 
samtidans dubbelbets f|euU äfven den
na gång tttebllfva. 

.kompetent att värdigt representera 
denna landsända i den lagstiftande för 
samlingen, så tro vi, att landsmännen i 
det 51:sta distriktet enigt böra under
stödja honom. 

Förlorar sin plats i senaten. Vi
ce guvernör Frank Day, hvilken å po-
pokratvalsedeln "runnar" för kongress-
mannaembetet, har af statens attorney 
general förklarats förlustlg senators-
befattuingen. Dat dUtrikt han repre
senterar iunefattar Martin cch Waton
wan counties, samt ega de röstegande 
att vid stundande val Invälja en ny 
man. Såsom kandidat för den sålunda 
ledigvordna posten ha republikanerna 
utsett H. H. Dunn från Fairmont. Det 
vill syna», att popokraterna icke hun
nit, inom den i lag stadgade tiden, 
uppsätta någon kandidat. Detta skulle 
nämligen ske genom en petition frän 
minst 500 röstberättigade inom distrik
tet, och tiden derför var utlupen sist-
lidne måndag kl. 12 pä natten. 

Duluth-nyheter: Ytterligare ha 
orders ingått från vederbörande i 
Washington om indragning af utgif
terna vid härvarande tullkammare och 
hafva derför ännu ett par utaf persona
len blifvit afskedade. Mer än §3,000 
årligen kommer sålunda att härigenom 
inbesparas. — Byggmästare Fredrick-
son har erhållit ko'ntrakt på uppföran
det af det nya pumpverket.—Dr. J. J. 
Eklund, kandidat för äterval till coro-
nej-befattningen, är eå godt som säker 
om seger vid stundande val. Dr. E, 
hvilken varit bosatt härstädes sedan 
18S5; är allmänt aktfå, och landsmän
nen skola säkerligen cj försumma, att 
pä valdagen skänka honom sitt under
stöd. —Sistlldne måndag rådde härstä
des stor liflighet i hvete marknaden. 
Dat första hvete som såldes den do&en 
betingade 78>tf cents per bushel, men 
inom femton minuter hade priset stigit 
till 794 cents. Slutligen föll dock pri
set till 77& cents. Rigpriset steg sam* 
ma dag med li cents per bushel, men 
priset pä lin sjönk pä grund af stark 
tillförsel från landsorten 1K ots. 

Brefkort från Bush City. Oak
tadt de hår'da tiderna ha likväl under 
sommaren flera rätt ansenliga byggna
der blifvit uppförda härstädes. Förbe
redande arbete för anläggandet af cn 
park midt emot depoten är redan 
gjordt och nya atadslotter utlagda ve-
ster om staden. I politiken är det ock
så lif och rörelse. En manstark Mc-
Kinley-klubb förser oss hvarjo mån
dagskväll till den 3 nästa nov. med ly-
Minde gatuparader ooh "sound money"-
taiare; Dr Enander var i Rush Patnt 
förliden vecka ooh höll ett mästerligt 
tal, som kommer att bära god frukt 
nästa valdag. En och annan farmare 
bygger luftslott med fritt silfver, men 
de flesta af dem komma nog att sansa 
sig, innan do sätta X på valsedeln. 
Ett frisllfverpartl—icke mr Bryans — 
gjorde förliden torsdagsqväll ett Infall 
i den sv. luth. prostgärden. Orsaken 
dcrtlll var pastorskana femtionde fö
delsedag, som de närvarande vännerna 
på detta sätt ville fira. öfverrasknin-
gen var i alla afseenden väl lyckad, 
hvaröfver alla gladde sig, men mest 
fru G. Petereon, som var föremålet för 
uppvaktningen ooh det fria silfret, 
hvarje dollar god som guld. 

Svår olyokshändelse. Under det 
den ll:åriga dottern till Fred Schwartz 
i O^akis härom dagen skulle drlfva 
hem korna, ljöt hon döden på ett rys
ligt sätt. Flickan hade nämligen oför-
sigtigt nog lindat det tåg, med hvilket 
hon ledde en af korna, omkring ena 
bandleden. Under vägen blef kon 
skrämd utaf en hund och rusade i väg, 
släpande den arma flickan på marken, 
tills hon blef alldeles sönderkrossad. 

Beaktansvärdt. För att gifva en-
hvar tillfälle att grundligt sätta sig in 
1 de konstitutionella frågor, hvilka vid 
stundande val skola af statenB borgare 
afgöras, publicera vi i trenne pä hvar-
andra följandj nummer texten af de 
föreslagna konstitutlonstilläggen. Må 
ingen försumma att studera desamma 
för att sedan kunna rösta på ett rätt 
sätt Det om beskattning af jern-
vägsland bör särskildt uppmärksam
mas. Dat måtte anses rätt ooh billigt, 
att Jim Hill och andra jernvägskungar 
åläggas skatt å deras jord vidder. 

Brefkort från Crookston. Då jag 
nyligen under ett missiousmötc aflagt 
besök i det pastorat, som betjenas af 
pastor L?hart, så vill jag andracra ett 
och annat från dessa trakter. Under 
delta besök erfor jäg, hvilka svårighe
ter en pastor, Bom måste betjena mån
ga små och vidt skilda församlingar, 
har att bekämpa. Jag företog äfven 
en resa in i Rid Lake reservatiouen. 
Det sades, att ett 50:tal svenskar bo
satt sig i det township, som gränsar 
intill pastor Laharts församling, Oak 
Park, och der fius ännu mycket land 
oupptaget. Jorden, hvilken mycket 
liknar den i Chisago co., Minn., läm
par sig väl för åkerbruk. Skogen be
står af ek, lind, björk, asp, gran, och 
på många ställen finnes tillräckligt 
"plne"-timmer till husbyggnader. Små 
sjöar finnes här och der och äfven gräs
mark. Onskligt vore, att landet här 
blefve upptaget af landsmän utaf lu
thersk bakäntielse. Nu är den lämpli
gaste tiden att bese landet, ty innan 
november månads slut torde det vara 
upptaget. Landsökare b5ra resa till 
Fosston samt hänvända sig till han
delsfirman Fogelberg & Olson derstä
des. Landkontoret är beläget i Crooks
ton. A. Sture. 

I Fairmont sitter nu den ene utaf 
de tvenne rånare och mördare, hvilka 
föröfvade det uppseendeväckande blods
dådet i Sherburn, häktad. Han har 
nu afgifvlt fullständig bekännelse om 
såväl brottotö föröfvande som om sin 
härkomst. Bofv&rne voro, såsom 1 
förra veckans nummer antyddes, brö
der och voro från Rock Rapids, Iowa. 
Deras rätta namn är Kelllhan. Den 
ännu lefvande uppglfver sin ålder till 
21 är och den döde skulle blott ha va
rit 18 är gammal. Fadern till de sä 
djupt sjunkne ynglingarne eger en s. 
k. billiard hall i Rock R.ipids. Han 
har nu auländt till Fairmont och är 
helt naturligt förkrossad af sorg. Det 
säges att den yngre af bröddrna under 
de senare fyra år én fl-id'cat mycket om-
Irring, varande i tjänst hos ett teater
sällskap. För tvenn3 veckor sedan 
hade han kommit hem ooh berättat att 
han lyckats få anställning äfven för 
brodern för en lön af $12 I månaden. 
Detta lärer ha varit ue eada underrät
telser föräldrarne haft rörande sina sö
ner tills de pä telegrafisk väg blefvo 
underrättade om dét rysliga brott, som 
af dem blifvit bagänget, samt att den 
ene slutat sina dagar såsom sjelfmör
dare cch att den andre står nära gal
gen. Efter b vad som förmäles skulle 
de ej förut hafva varit ertappade med 
något brott. Den familj, hos hvilken 
den yngre af bofvarue logerade, då han 
af rättvisans tjenare blef öfverrump-
lad, heter Monson och torde vara 
svensk. Dat har varit tal om lynch
ning 1 Fairmont, men sheriffen anser 
ej, att fara är för handen. Djn häkta
de yåldsverkaren aynee ej kunna f&tta 
sin rysliga belägenhet. 

Från Lund, Douglas co. Onsda
gen den 14 dennes kom en stor del sf 
tvenne församlingars befolkning för 
att helsa på sin gaAale lärare i Kri-
gtine Lake prestgård. Djt var näml. 
Fryksände och Z.onaborg, som hade 
enatb om att en gäng riktigt öfverraska 
sin pastor. Mig ovetande bereddo jag 
dem först den öfverraskningen, att jag 
ej var hemma, dä de kommo. DA min 
dräng kom och hemtadc mig blef jag 
icke litet öfverraskad, ty jag trodde, 
att någon stor olycka hade timat i 
hemmet, men drängen sade nej; men 
hela gården är full af folk, hästar och 
vagnar. Då förstod jag, att det var 
ingen fara å färde. Vid hemkomsten 
igenkände jag folket och många af 
dem har jag känt i öfver 20 år. Bor
det blef dukadt och allt var reda Den 
som nu tog till orda var den gemytlige 
mr P. Setterlund från Zionsborg. Han 
framsade med några få ord ändamålet 
med deras besök och framräckte dervid 
åt mig ett kuvert med en ansenlig 
penningaamma å båda församlingarnes 
vägnar. Undertecknad skulle nu i sin 
ordning tacka, men det bar sig icke 
så väl, ty vid sädana tillfällen blir man 
något vek om hjertat. När vi nu alla 
hade ätit och voro mätta, tackade vi 
Gud och menniskor för maten. Att 
dagens brännande fråga också blef 
vidrörd, var ju helt naturligt. — Dan 
gåfva, som erhölls, var stor äfven l det 
afseendet, att $1 nu är för den fattige 
farmaren mera värd än $c för 5 är se
dan. En stund tillbragtes till slut med 
Guds ords läsning, tal, bön - och sång. 
Sä skildes vi ät med tillönskan, att få 
mötas der, hvarest ingen skilsmessa 
mer är. Nu ett uppriktigt och hprt-
ligt tack till alla glada gifvare, äivcn 
de, som icke hade tillfälle att vHra med 
vid tillfallet. Å j. Jironberg. 

W I S C O N S I N .  

En af statens förste skandinaviske 
settiare, Hans Björnson i Spring Prai« 
rie, har aflidit i en ålder af 74 är. 

Ångaren "Australasia", lastad med 
kol, fattade i söndags qväll eld 1 
Whitefish Bay och ruinerades totalt. 
Ångaren var värd $60,000. 

Svår olyckshändelse. John Fa-
gerty. i tjenst hos Winston Bros., Min' 
neapolis, blef i torsdags öTverkörd af 
ett jernvagståg nitra Baraboo och 
ögonblickligen dödad. 

Språkskicklig kampanj talare. 
Prof. Rasmus B. Anderson häller un
der den pågående valkampanjen repub* 
likanska tal pä engelska,,.tysks och 
norska språken. 

Polismannen Hans Lirson i Hay-
ward, Wis., begick sjelf mord förliden 
söndag genom att skjuta sig en kula 
genom hufvudet. Orsaken till dådet 
är okänd. 

Olyckshändelse. John Winston i 
Ashland bief den 15 dennes ögonblick
ligen dödad af ett bräde som kastades 
mot honom af en cirkelsåg. Han var 
22 år gammal 

Stora försnillningar.' Bankkas-
söran W. T. Rambuscb, hvilken förli
den vecka försvann från sitt hem i 
Juncau, har skrifvit ett bref från Phi
ladelphia till sin hustru,»i hvilket han 
erkänner sig hafva försnillat pennin
gar som varit honom anförtrodda till 
ett belopp af omkring 8200,000. 

Kunde icke tagas lefvande. Al
mond Hutchinson i Appleton, 20 är 
gammal, som anklagats för att ha stu
lit flere velocipeder från Ojhkosh och 
Menasha, sköt sig den 16 dennes en ku« 
la genom hufvudet just som pollsmän< 
nen trängt sig in i hans moders hus, 
der han befann sig, för att gripa ho
nom. DJden följde ögonblickligen. 

West Superior nyheter. Da 
Frank Peters i lördags natt var ute 
och jagade blef han tkjuten af en an«| 
nan person, som var ute i samma ärenV 
de och i mörkret miwtog honom för atfr 
vara en hjort. Siret anses ej vara far
lig, men den gången hade nog Peters, 
en "close call". — Kapten Christofer* 
McCarthy föll i lördags ned mellan en, 
ångbåt ooh skeppsdockan oeh blef 
krossad till döds. — Eugene Howell' ;  
och en kamrat voro i söndags ute och. 
jagado.. Dä kamraten skulle ladda sin; 
bössa räkade skottet brinna af och' 
träffade Howall, som fick en arm af*' 
6liten nära skuldran. 

D A K O T A .  

Ett nytt postkontor är upprättadt 1 
Overbolt, Ward county, N.D., med Oie 
Person som postmästare. 

Måste hänga. Guv. Allin i norra 
Dakota har vägrat att ändra den llf-
dömde hustrumördaren Kents dom till 
lifstidsfängelsd. Afrättr.ingen kommer 
att ega rum den 12 november. 

Föll under hjulen- Dä Tullif T. 
Läe i torsdags försökte tjufäka på ett 
jernvägståg föll han under hjulen en 
half mil söd^r om Lirimore och döda< 
des ögonblickligen. Han hade i sia 
ego $50 i kontant och tvenne reverser 
för $50 och $20 hvardera. Dessa vora 
utfärdade i Manville, N, D., men man
nens hemort är okäud. * 

Fargo Roller Mill i Fargo, N. D. 
har gjort konkurs. Tusentals bushela 
hvete hade levererats till qvarnen pä 
den s. k. "storage" planen. När hvetet. 
steg 1 pris önskade farmarne sälja och 
begärde antingen pengar eller ock att 
hvetet skulle återlemnas. Hvetet ha
de då redan sålts och penningarne fun-
r.os icke tillhanda. Skulderna uppgå 
till $25,000 och tillgängarne till blott 
$5,000. 

Staten förlorade målet Staten 
S. Dakota har förlorat sin rättegång 
mot f. d. statskassör W. W. Taylorä 
borgesmän. Taylor stälde vid sitt till
träde till embetet $850,000 borgen för 
sig. Dä han sedermera försnillade 
$337,032 af statens medel blefvo borges-
mänuen ålagda att betala hela borges-
summan. Emellertid uppdagades det 
att statens lagar icke fordra mer än 
$250,000 borgen för kassören. Denna 
summa betalte borgesmunnen, men 
härmed var staten Icke nöjJ, utan ville 
hafva de återstående $100,000 af bor-
gessumman. Domare Beckman har nu-
fäldt det utslaget, att om en störr« 
borgessuniina tecknas än lagen förc< 
skrifver, behöfva borgesmännen iok« 
betala öfverloppét. 

Ser misstänksamt ut Liket "ef* 
ter M. J. Menes, en affärsman i Mil« 
ton, N. D., som för en tid sedan om< 
nämdes ha försvunnit under misstänka 
samma omständigheter, fans i lördag< 
i en gammal brunn på Ole T. Axvig^ 
farm två mil söder om staden. Man* 
nen hade blifvit skjuten genom hufvu* 
det, men om gerningen utförts af ho> 
nom sjelf eller någon annan är iok« 
ännu kändt. Två dagar Innan liket 
fana hade en belöning af $200 utiofvatg 
till den 6om kundo finna densamma. 
En man vid namn Charles Elolbarg un< 
derrättade strax derefter myndigheter-
om att han visste hvar kropp in låg,cch 
hänvisade dera 'till nämda brunn, der 
kroppen äfven fans. Han sade sig ha 
fått vetskap om förhållandet för om< 
kring tre veckor sedan från en man< 
som nu rest till annan ort, men hade 
dröjt med afc gifva det tllkänna i af« 
vaktan på att en god belöning först 
skuile utlofvas. Saken kommer atl 
grtrndiigt uadoMÖk^a, s  ̂ -
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