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Till svensk-amerikanerna I 
Minnesota. 
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Valkampanjen i Minnesota fir snart 
öfver och allt efter som dess elut när
mar »ig blir striden hetare. Särskildt 
gftller detla dot af olika element sam» 
inansatta silfterpartiet, hvilket i iBln 
förtviflan öfvciy atfdese-utslgter börjat 
antaga en mgcket mörk färgton, knap
past sky något medel för att förbättra 
desamma.': •" ' v ;' 

Bet återttår etneHertl&pu förhvarfe 
medborgare. att bestämma sig för 
hvllket parti han skall understödja. 
Men innan detta beslut fattas, bör sa
ken noga öfvervägatf, så att tnau* väljer 
det rätta. - ^ , -

Härvidlag kan man äfven vinna led
ning genom att jemföra de olika parti
ernas anhängare med hvarandra. Och 
vi tlro öfvertygade om, att resultatet 
af en sådan jemförelse skall hafvia sin 
goda verkan. 

Sen då först efterkom icke de allra 
flesta af våra pålitligaste och förståndi
gaste män inom stat och samhälle till
höra det republikanska partiet: de 
personer, till hvilka man skulle före
draga att'vända sig, då man tänkte 
begära råd i någon vigtig angelägen
het, då man behöfde en rekommenda
tion eller annan hjelp. Men lika sant 
ftr det, att demokrat—populistpartiet 
är till ej ringa del sammansatt af föga 
förtroendeingivande, ja, i mänga fall 
våldsamma ogh för samhället farliga 
element. 

Samma llr-.förhållr ndet inom såv&l 
den anglo-^-atnerikanska som svensk 
amerikanska tidningsverlden. Våra 
sansade, bäst redigerade svensk—ame
rikanska tidningar, de organ, som all
tid åtnjutit folkets förtroende, emedan 
de efter bästa förmåga sökt strida för 
sanning och rätt i den öfvertygeisen, 
att landets och landsmännens intressen 
endast derigenom borde och kunde 
befrämjas, förorda samfäldt det repub 
llkanska partiets hållning i myntfrå
gan, hvilken för närvarande är den mest 
brännande, att råda landsmännen att 
i national- och statspolitiken rösta för 
de republikanska kandidaterna utan 
undantag. Nog skulle det för en tidning 
varit "lönande", att erbjuda silfverba 
ronerna sin tjenst, men den som följer 
pligtens bud måste ställa det allmännas 
xjklfäud framför den enskilda vinsten. 

. Deremot finna vi, att tidningar med 
""f^&tydlg hållning eller ingen hållning 

alls sållat sig till si lf ver par tie t. Här pä 
ha vi ju ett talande exempel i Svenska 
Amerikanska Posten. Denna tidning, 
hvars spalter till största delen fyllas 
med om okunnighet vittnande skräfvel 
och äckligt sjelfberöm, för att nu icke 
taja om dess inbringande qracksalfvare 
och andra humbugsannonser, har som 
man vet ibland gjort sig till organ för 
populisterna,' ibland för demokraterna 
och — mirablle diotu — ibland för pi-o-
hibitioriisterna. Särskildt har den 
velat vara populistorgan,ty det betalar 
sig visst bäst; men detoaktadt har den 
ej ens hos populisterna anseende för 
att vara pålitlig, och det kan man ej 
förvånas öfver. Detta organ råder 
landsmännen att rösta för demokrat— 
populistpartiets presidentkandidat,den 
unge, oerfarne Bryan och samma par 
tis guvernörskandidat i Minnesota 
John Lind. - • <• 

Hvilket rad tro landsmännen det 
•ftra klokast att följa: do först omnärn-
dä organens eller Sv. Am.P:ns och dess 
gelikar? , - • _ 

Att vara aitt parti trogenär ingen 
dygd» så länge man är öfvertygad om 
åirskapen och vådan af att öfvergifva 
detsamma; men det blir en dygd, dä 
man vidblifver sina principer, oaktadt 
förmenta vunner på allt sätt-söka rub 
ba denna öfvertygelse. I ett dylikt 
läge befinna'Minnesotas svenskar sig 
för närvarande. Och här erbjuder sig 
derför ett tillfälle för landsmännen att 
visa, det de äro sanna svensk—ameri 

; kaner. Detta namn är endast den värd 
' att bära, som förstår att skilja mellan 

Bak och person éch icke låter sig af en 
falsk nationalitetskänsla förledas att 
öfvergifva sina principer ooh sit-t 

" parti. " * 
Den guvernörskandidat, som Sv. Am 

, P:n vill ajtt landsmännen skola rösta 
för, förklarade sjelf innanhan inträdt 
i populisternas led, att den iman, 6om 
lät nationaliteten bestämma sina hand 
lingar här i landet, borde återvända 
till det land, hvarifrån han kommit, 

v Dä tillhörde denne kandidat det parti 
hvars principer vi hylla. Men då han 
nu sällat sig till ett parti med sam 
hällsomstörtande läror,hvarför uppma
nar han dä oss svensk—amerikaner till 
en så neslig handling, som att låta 
principerna fara ooh med honom öfver-
gå till demolerat—populisterna? Häll 
säkert af sjelfviska skäl; ty vi kunna ej 
följa honom utan att förlora vårt anee 
ende söm göda medborgare och förstö 

ii ra vår politiska framtid inom staten. 
Allas ögon äro riktade mot Minneso 

ta, och vära landsmän inom andra sta
ter undra, om svenskarne häruppe 
hvilkasäsom medoorgare och republi 
kaner inlagt så stora förtjenster i sta
tens utveckliag, nu skola svika sitt 
parti och derigenom som en korrespon-

< dent och framstående svensk-amerikan 
i öitern säger "draga skam och van
ära öfvnr den svenska nationen i Ame-

! Jrika". Nej, landsmän,lätom oss icke dra
ga neBa ö!ver det svenska namnet och 
olycka öfver vår stat genom att spela 
detta Amerikas Noiden öfver i populi
sternas händerl Lätom oss följa våra 
fäders éxempell Och såsom do aldrig 
sveko sin fana, siilåtom oss ej heller i 
valstriden nästa tisdag svika det re
publikanska baneret utan stå fasta vid 
våra principer och invälja guv.Clough 
och alla de republikanska statsembets-
nvinjuen. ^fverv^ldijpinae major i-

Gustavus Adolphus College* 

Det är en ojäfaktig sanning, att kär
lek och intresse äro de krafter som gif-
va framgång ät ett företag af hvad 
slag detta än månde vara. Saknas 
dessa, skall löretaget snart vara på 
återgång, med huru inycken kärlek 
och huru njycket intresse det än blif-
vit pä börjad t. Men å andra sidan kan 
en Bak, 6om synes arbeta emot nästan 
oöfverstigliga hinder, dock bringas till 
utveckling, blott dessa nödvändiga 
faktorer få göra sig gällande. Danna 
omnämda sanning har särskildt sin 
tillämpning på vårt svensk-amerikan
ska uppfostringsväsende, ty detta, om 
något, är holt och hållet beronde af 
vårt svensk-amerikanska lutherska 
folks kärlek och intresse för detsam
ma. Det hvilar utoslutande derpä, och 
det stiger och faller dermed. 

Åfven vårt läroverk står i fullaste 
beroende af det kärlekens understöd, 

i Minnesota-konferensens medlem

frågan: "Hvilken del skall kyrkan ta
ga 1 uppfostringsarbetet?" Hon. G. S. 
Ives framhåller "de fördelar, ett sam
hälle drager af en uppfostringsanstalt" 
Dr. Wahlström talar öfver ämnet: "Vår 
skola, des tillväxt ooh utveckling,"och 
herr A O. Eberhart behandlar ämnet: 
"Våra studenter." Hvad dr. Norelius 
särskildt kommer att beröra i sitt min
nestal, har hän ej ännu delgifvet 03s, 
men troligen blir talet af historisk 
karaktär. 

Ännu en gäng halsavl vår» vänner 
hjertligen välkomna" till skolans min
nesfest, som tager sin början nästa fre
dag. 

4LLMANNA NYHETEB. 

mar skänka detsamma. Men detta un
derstöd kan lemnas på mångahanda 
sätt: pastorn i församlingen gifver lä
roverket ett kraftigt understöd, när 
han talar väl derom inför sina försam
lingsmedlemmar och söker hos dessa 
väcka intresse för skolän; församling s-
medlemmarne verka l samma syfte, 
när de sända sina söner och döttrar till 
Gustavus Adolphus College i stället för 
att låta dem studera vid de amerikan
ska skolorna; de mera direkt styrande 
och ledande arbeta i nämda riktning, 
när de städse hafva läroverkets bästa i 
ögonsigte och med alla till buds ståen
de lofliga medel kraftigt och nitiskt 
samverka för dess Qunda utveckling; 
de studerande bidraga kanske mer än 
några andra till skolans säkra fram
gång, när de ega den rätta entusiasmen 
för sin Alma Mäter, när de besjälas af 
en sann "College Spirit". Ty de kun
na i sanning åstadkomma mycket för 
skolans väl, när de, spridda öfver hela 
vår stora konferens, med ungdomens 
varma intresse föra dess talan inför 
vårt svenska folk.—Och att vara stude
rande äfven äro besjälade af ett dylikt 
iptresse för värt läroverk, derpä lemna 
de esomoftast otvetydiga bevis. Sa t. 
ex. hafva de pä eget initiativ subskri-
berat omkring $50 för vårt biblioteks 
flyttande till andra väningen, hvarest 
ett större utrymme kan beredas det
samma, och ftro villiga, att för detta 
ändamål skänka skolan nämda summa, 
derest vederbörande medgifva biblio
tekets flyttning redan i höst. Vidare 
arbeta de med kraft och allvar på att 
ånyo utgi'va en tidning, som mera di
rekt skulle föra skolans talan-och mera 
omedelbart representera den inför värt 
svensk-amerikanska folk. Intresset för 
denna tidn. sammanhänger med intres
set för läroverkets bästa. Ännu har 
intet afgörande baslut fattats, men det 
torde ej dröja länge,innan det blir fullt 
bestämdt med hänsyn till detta skoltid
ningsföretag. 

Dr. J. S. Carlson reser allt fortfaran
de omkring i konferensens församlin
gar för att verka för skolans bästa, sär
skildt i finanslelt hänseende. Tisdagar 
och onsdagar tillbringar han merän-
dels i St. Peter i syfte att dä sköta den 
pedagogiska sidan af sin verksamhet. 
Hans rapporter frän de olika försam
lingarne äro uppmuntrande och lägga 
i dagen, att intresset för Gustavus Ad. 
College är alltjämt i stigande, och att 
man allestädes börjar mer och mer inse 
den stora betydelsen, £letta har för he
la vårt samlund. Och i våu tid, då 
konkurrensen är så stor pä alla områ
den och detta ingalunda minst pä upp
fostrans och undervisningens område, 
behöfves förvisso en kraftig samverkan 
af alla vårt samfunds medlemmar, om 
vi skola kunna hålla ut i t ä fl an med 
särskildt statens skolor. Vår skola 
behöfver ett kraftigt finansielt under
stöd, ooh tillfälle att lemna ett sådant 
gifves nästa söndag, reformationsda
gen, då enligt Minnesota-konferensens 
beslut öffer för Guxtacm Adolphm Coll
ege upptages i alla dess församlingar. 
Må nu alla med ett villigt bjerta glfva 
hvad hvar och éri efter råd och lägen 
het anser sig kunna gifva. Kommen 
ihäg, att "många bäckar små göra en 
stor å", att förenade kräftor kunna 
Åstadkomma stora ting. 

Dr. J. P. Uhler gjorde helt nyligen 
ett basök 1 St. Paul, der han såsom om
bud frän vår skola var med om att ut
arbeta programmet för det möte, 'som 
"t-he College section of The State 
Teachers' Association" håller den 29, 
30 ooh 31 dec. i St. Paul. Vid sista 
fakultetsmötet valdes doktorerna Wahl 
ström, Uhler och Carlson, att vid näm
da möte representera Gustavus Adol 
phus College. Derjemte uppdrogs ät 
dr.- Wahlström att inleda den diskus
sion, som vid samma tillfälle kommer 
att röra sig omkring^ämnet: "Förhål
landet mellan styrelse, president och 
fakultet." Det ur ej af ringa betydelse 
för vär skola att tillhöra denna före
ning, ty derigenom kommer den att 
blifva allt mera känd ooh erkänd äfven 
af statens ledande män. 

I 'örra artikeln frän Gustavus Adol
phus College omnämdes, att pastor A. 
Jackson från Rush Point, Minn., skul
le hålla reformationspredikan nästa 
söndag. Sedan nämda artikel skrefs, 
har han emellertid skriftligen anmält 
sig förhindrad att komma hit. I hans 
ställe har nu pastor L. P. Bergström 
från Wiuthrop, Minn., välvilligt lof-
vat att hålla nämda reformationspre
dikan. 

Angående minnesfesten nästa lördag 
vilja vi denna gäng blott nämna de äm
nen, som dagens talare komma att be
handla. < Äf Stolbarg berör 

Patent ha Gustaf Carlson och P. 
Lawson i dagarne erhållit & en af dem 
uppfunnen "barbers case". 

Sitt fjerde årsmöte afhöll spirl-
tualisternas nationalaesociation i Wash 
ington, D. C. förliden vecka. 

Till tjugo års straffarbete har 
A. W. Peterson i Rock Springs, Wyom 
ing, blifvit dömd, emedan han för en 
tid sedan mördat A. W, Davis, en ar
betare ä Crookstones ranch. 

Export frän Moline till Austra
lien. Maskinmanufakturbolaget Wil
liams, White & Co. i Moline, IlL, af-
sände i förra veckan en större "bulldo
zer bender" till Australien. 

Han flok sin önskan uppfyld. 
Från Lambertville, N. J., meddelas, 
alt A. J. Solomon, en hotell värd, dog 
helt, plötsligt i torsdags morgon efter 
det han önskat att vara begrafven in
nan McKinley blef vald. 

En studerande, som ser ned pä 
alla lärarne, lärer det finnas vid Be
thany College i Liadsborg, Kans. Stu
deranden mäter nämligen sex fot och 
sex tum i längd, och finnes det vii lär 
roverket ingen, till hvilken han "kan se 
upp. Den styfve elevens namn upp-
gifves icke. 

Stanleys adoptivson. Stanley, 
hvilken som gosse upptogs i sons ställe 
af en rik amerikan, hvars namn han 
sedermera burit, har nu sjelf adopte
rat en liten gosse om 15 manader. S. 
ingick som bekant för några är sedan 
äktenskap med en engelska, ,men4etta 
har förbi if vi t barnlöst. r 

Efterföljansvärdt. En fru Sund
holm i Farmington, Prt., IfWiTndor éfi 
följd af år uppdragit "barnherashönt". 
För hvarjj dussin ägg hennes höns pro
ducera gifver hon en cent till dat sven
ska barnhemmet i Jamestown, N Y., 
ooh pä så sätt har- hon bidragit med 
flera dollars ärligen till do fattiga bar
nens underhäll. 

Romerskt-katholskt lotteri. En
ligt hvad tidningen "Mexican Htrald" 
meddelar, har en romursk-katholsk 
kyrka i Mexico anordnat ett lotteri af 
egendomlig och mycket betecknande 
art. Lotten kostar endast 10 cents, pä 
det att också fattigt folk må fä tillfälle 
att vinna, och hufvulvinsten utgör — 
ett berättigande till 30 messor för sjä
len i Bkärselden. 

Ombytta roller. Rev. John Palliu, 
förut pastor vid svenska methodist-
episkopalförsamlingeu i Republic, Mi
chigan, sägas ha tröttnat pä sitt otack
samma arbete å kyrkans gebit, och 
kommer han hädanefter att egna sig ål 
klädtvätt.— Hr S. F.Lavin, hvilken för 
några är sedan tjenstgjorde såsom pa
stor vid sveuska methodistkyrkan i 
Kansas City, Mo., sedermera vid sv. 
methodisl-kyrkorna i Decker, Travis 
co., Texas, Galveston ooh Georgetown, 
Tex is, och derefter omdöpt till baptist, 
tjenstgjorde såsom baptistpredikant i 
Rockford, III., hvilken plats han för en 
tid sedau lemcade, har nu åter anländt 
till Texas samt kommer att i Austin 
ö p p n a  e n  f r u k u i r a p s f a b r i k .  N - v  

En sp&rvägstunnel ftr maa be
tänkt på att bygga mellaa New York 
och Brooklyn. Begäran om tillåtelse 
att få bygga en tunnel i syfte att sam
manbinda spårvägssystemen i Brook
lyn och New York inlemnades nämli
gen i förra veckan till stadsfullmäktige 
i Brooklyn af New York & Brooklyn 
Bridge Company. Tunnel-spårvägen 
skulle blifva dubbolspärig, i det man 
afser att bygga tvä tun lar vid sidan 
af hvarandra. D^ssa skulle få en längd 
af 8,700 fot, en sammanlagd vidd af 45 
fot och en höjd af 28 fot. Tunneln 
skulle utgå från Ann st. och Park Row 
i New York och utmynna vid korsnin
gen af Adams, Fulton och Willoughby 
sts. nära stadshuset i Brooklyn. Fack
män förklara, att tunneln kan byggas 
pä en jemförelsevls kort tid. Bolagets 
kapital är faststäldt till $5,000,000. 

Ett upprop har af svenska hospf-
talsföreniugen i Brooklyn, N. Y., blif
vit oss tilistäld t med begäran att låta 
detsamma inflyta i dagens nummer. 
Biklagligtvis tillåter ej utrymmet, att 
upprepet intages i sin helhet; dock kan 
nämnas, att den svenska allmänheten 
deri ombedes att komma föreningen 
till hjelp med gäfvör af hvad slag som 
helst, lämpliga att försäljas vid den 
basar, som föreningen kommer att hål
la nästkommande 21—28 november. 
Alla bref och försändningar böra adres
seras till R Dahlander, Arbucklo 
Building, 371 Fulton st., Brooklyn, N. 
Y. Såsom på sin tid omnämdes, stifta
des deftna förening, "the Swedish Hos» 
pital Association", af ett antal sven
skar i New York och Brooklyn i syfte 
att bygga ett svenskt hospital derstä-
des, och arbetas nu af alla krafter för 
den goda planens förverkligande, hvll 
ket dock möter många svårigheter på 
grund af de tryckta tiderna. ^ 

Ansökan om p&tent& en af honom 
uppfunnen "life and véesel sating ap
paratus'' har L. Lundgren i McKees-
port, Pa., i dagarne iolemnat till pa
tentbyrån i Washington»; • i ' 

En lyckad fest afhölls raowby, 
Ala., den 17 dennes, vid tiviiket till
fälle den blomstrande kolönieria första 
allmänna skolhus invigdes. Som fest
talare uppträdde prof. Et. W, Ryding; 
Skolan öppnades tiadagejii i förra vec
kan under prof. Rydings^fldniny. 

Groft förolämpad af en del »ilf-
veriter blef finanssekreteräre Carlisle 
under det han förliden torsdageqväll 
höll tal I Covington, Ky., som bekant 
hans egen hembygd. Polisbevakning 
var nödvändie, då talaren efter mötets 
slut skulle begifva sig tlU eitfc hotell. 
Bryans läror börja tydligen redan bära 
frukt. 

Jernvägsolyoks. Chicago Great 
Westernbanans bro öfyssft' Piattefloden 
omkring 70 mil söder om Des Moines, 
la., brast en dag förra veckan under 
det ett golståg passcra.de öfver den* 
samma med den olyckliga påföljd, att 
flera vagnar föllo igenom, hvarvid kon
duktören Rhodes och tVenne okända 
personer dödades. 

Hörnstensläggning. I förra vec
kan lades hörnstenen till^den första af 
de stora byggnader, som skola uppföras 
för det nya s. k. Amerikanska universi
tetet i Washington. Ceremonien för
rättades af president Cleveland. Bygg
naden blir kallad Hall of History och 
skall uppföras af Jivlt Jnfcrrobr för en 
kostnad af 8200,000. . , ;  r 

I kampen för tillvaron blef det i 
förra veckan Emil Lindgren, en svensk 
sjukskötare i New York, troligen allt
för svårt att uthärda, ty medfels inta
gande af en dosis morfifl ändade han 
då sin timliga tillvaro. Ekonomiska 
bakymmer förmodas ha utgjort närma
ste anledningen till den förtviflade 
handlingen. "Dan olycklifé vår 42 år 
gammal. 

Vacker minnesgåfva. Artisten 
Olof Grafström, som förestår undervis
ningen i den sköna målarkonsten vid 
Bethany College i Lindsborg, Kana, 
har under sin sommarvistelsö i Sveri
ge till Attraarö föra skänkt ett af ho
nom måladt större porträtt af framlid
ne biskopen, dr. Olof KiÖrning, som 
var.född i nämda församling fir 1704 
och frän hvars ena systfer bV_Grafström 
i rätt nedstigande led &&>stammar. 
Målningen, som enligt Sundsvalls Tid
ning lärer vara ett verkligt'konstverk, 
pryder nu sin plats i Attmars kyrka 
och är en vacker minnesgåfva från en 
svenska-amerikan, till sin födelsebygd. 
Hr Grafström är nämligen född i Att
mars förs., h vilken han nu -efter 14 års 
bortovaro besökte. 

Ex-talman Crisp afliden. Char
ier. Fk Crisp, talman i representanthu
set under sista kongressen, aQed pä fett 
hospital i Atlanta, Ga, förlhlen fredag 
af hjertlldande. Crisp hade länge li
dit af -asthma och hjcrtlidande, men 
några svårare följder liäde icke befa
rats. Den hudangängne statsmannen 
föddes i Shefflald, England,: år 1845 af 
amerikanska föräldrar. H^n.har tagit 
en framstående del i sin stats angelä
genheter, och om han leffrat länge nog, 
hade hau utan tvifvel om några måna
der blifvit invald till förbundssenator. 
Han vitsordas af både vänner och mot
ståndare såsom en rättvis ooh pligttro-
gen tjensteman. Till politisk bekän
nelse har han alltid varit demokrat, 
och under de senare åren har han gjort 
sig känd som en stark f&rk&rape för 
fritt silfver. 

Åtta personer dödades och ett 
tjugotal sårades i söndags vid en sam
manstötning mellan tvenne passagera
retåg å St. Louis & San Franciscobanan 
nära Windsor, en station ^tretton mil 
från St. Louis, Mo. 

Godt tecken. Berkey & Gay Fur
niture Co. i Grand Rapids, Mich., på
började i tisdags å. d. åter sin under 3 
månaders tid nedlagda verksamhet, 
och utsigterna äro, om någon säkerhet 
för den finansiella frågan åstadkom-
mes, ganska fördelaktiga för framti
den. 

M I N N E S O T A .  

Förenta Staternas flagga bränd. 
Under en demokrat—populistparad i 
Springfield Mo., i lördags afton sökte 
deltagarne pä allt sätt skymfa en För
enta Staternas flagga, som svajade öf
ver gatan utanför platsens "sound mo
ney club" lokal. Till slut tände en 
usling eld på flaggan, och medan den 
uppgick i lågor hojtade och skreko de 
anarkistiska pöbalhoFarne,som deltogo 
i paraden. Bära Bryans tal så snart 
frukt? 

Försvunnen. Gust Anderson, en 
ung man som varit anstäld å en möbel
fabrik i Rockford, III., afreste för en 
tid sedan till Ffeeport, IlL, 1 syfte att 
derstädes påbörja kötthandel, men har 
sedan dess ingenstädes låtit höra af 
sig. Trots ifriga efterforskningar har 
A:s vistelseort e{ kunnat upptäckas, 
och Rockfordpolisen har derför pä der
om framstäld uppmaning eftersändt 
den försvunnes efterlemnade tillhö
righeter för att vidare befordras till 
hans i Sverige bosatta föräldrar. 

Det år 1>etydlisa kapital, som 
utvandrande svenskar Bända hem tiil 
anhöriga vänner hemma i gamla Sve 
rige. Under år 1895 sändes medels 
postan visning från Amerika till Sverl 
ge 4,722,914 kr., hvuremot derifrän och 
till Amerika på enahanda sätt befor
drades 998,316 kr. Netto* till Sverige 
var således 3,724,598 . kr., hvilket sist 
nämda belopp med öfver en half mil
lion öfverstiger nettobeloppet för nar 
mast föregående är. Och dock är här
med ej angifven totalsumman af de be
lopp,som af till FörentaStaterna utvan
drade landsmän hemsända till Sveri
ge. Bstydliga penningsändningar till 
hemlandet verkställas äfven på annat 
sätt, särskildt genom bankers och emi-
grantkontors förmedling; och lära ge
nen dylika mellanbönder endast till 
Göteborg hafva influtit år 1"894 3,994,160 
kr. och är 1895 3,835,075 kr. 

Chl c a go- ay he ter: J akob- Birk-
land, norrman till börden och bosatt i 
Chicago sedan 1851, skattade i förra 
veckan åt förgängelsen. Han förestod 
under 20 år superintendentbefattningen 
vid Graceland-begrafningsplatsen och 
innehade senare liknande befattning 
vid Mount Olivet. Birkland var en af 
stiftarne för Vor Freisers Menighed, 
den första norska församling i Chicago. 
—Försvunnen frän sitt hem i no. 1190 
Wrightwood ave., är sedan den 13 d:s 
femtioåriga mrs Mary Mattson.—30-
ärigc Carl Sjöberg afled helt oförmo-
dadt söndagen i förra veckan. Det an 
tages, att han träffats af hjertslag. — 
Peter Dahlström, 28 är gammal och bo-
ende i no. 94 Towcsend st, lemnade 
måndags å. d. sitt hem för att gä ut 
staden, men har sedermera ej låtit hö
ra af sig. Som han vid bortgåendet 
bar en betydlig penningsumma pä sig, 
fruktar man för att han råkat ut för 
rånare. 

Billig resa till,det gamla fosterlan
det kommer under utställningen i 
Stockholm nästa sommar att beredas 
Bvensk- amerikanerna, enligt hvad 
Thingvalia liniens generalegÄÉfc A. E. 
Johnson meddelar. Hr 60ttf nyligen 
besökt Sverige för att uftVerlifa billiga 
biljettpriser och andra lörniäner för 
Sverigeresande landsmän nästa år, har 
vunnit sitt syftemäl. Sä hkr bland an
nat chefen för statens jernvivgår i Sve
rige grefve Tanbe uttalat1 sijf i favör 
af, att till. amerikanska tttrister utfär
das biljetter för hälft pris bdh med e. 
k. "stop over"-r3ttlgh?ter, det att 
utställningsbesökarne skola beredas 
tillfälle att pä resan till etter från 
Stockholm stanna någon ltd,:i sin hem
bygd. Att blljettprisérnå'ft åhtgbåtar-
ne och de amerikanska jernvägarne 
dessutom komma att redécerfes, torde 
man kunna taga för afgjord/t 

Åter en varnande röst. Utgången 
af presidentvalet kommer att till en 
stor del afgöra huruvida arbetet på 
våra möbelfabriker komnpier att med 
någon liflighet och fram^ähg drifvas 
under den stundande vintéien. De be 
ställningar, som under senaste tiden 
inkommit hafva gjorts med det vilkor, 
att de skola sändas, om McKinley väi-
jes till president, i motsatt fall återta 
ges beställningarne. Det ftr derför till 
förmån för våra landsmän ' t Rockford 
som till största delen hafvå sin utkomst 
frän dessa fabriker, att republikanerna 
segra i det kommande valet ooh bör 
hvar och en i sin stad bidraga dertill 
genom att rösta "straight republican 
ticket", säger "Roc k ford Posten". 
Från allå håll inkomma liknande un 
derrättelser, hvilket visar, att det 1 all 
synnerhet är arbetaren, Éöt» blir hår
dast straffad, om han nu ifofceäb för fy 
ra är sedan skulle ' fcvika' det^cpubli 
kanska partiet. Vi- tro Éoäki^att han 
af de sista årens bittra er.airenheter 
tagit lärdom, så att han iftser dårska
pen af att löpa éfCér ett ayjctaftido irr
bloss, äfven om det är omgifvet af en 
falsk sllfverglorio. / f > 

Ett ålderdomshem för indianer 
I Cheltenham, Montgomery ca, Pa. 
invigdes nyligen ett hem för gamla 
och nödlidande indianer. Flera tusen 
rödskinn hade infunnit sig, alla i sin 
finaste krigsskrud, för att öfvervara 
högtidligheten. Denna egde rum pä 
amerikanskt sätt Man hissade Btjern 
banéret, afsjöng nationalhymnen, höll 
bön samt uppläste telegram och adre» 
ser etc. Till sist uppförde rödskinnen 
ett skådespel. Da öfverföllo hvita ny 
byggares läger, tögq en mängd fångar 
och bundo des3a vid träd för att marte 
ra dem till döds, hvarpå do emellertid 
af qvinnornas böner och tårar läto b> 
veka sig till att skänka fångarne iif— 
vet. Till sist slö to indianerna fred 
med de hvite och rökte fredspipan med 
dem. I det nu öppnade ålderdoms 
hemmet, som Är en vacker ooh rymlig 
byggnad med trädgård, finnas för när
varande intagna 15 gamla orkeslösa in
dianer. 

Fr&n AU3- Coll. & Theol Sem 
meddelas: Ett musikhäfte, redige 
radt af fru Lund, är under utgif 
ning på synodens bokförlag. De flesta 
numren i denna samling hafva förut 
aldrig varit i tryck. Meningen är, att 
detta häfte, som hufvudsakiigen om 
fattar julmusik, skall blifva början af 
en serie.—"The Batchelor's Dobating 
Club" heter den senast stiftade diskus 
sionsföreningen. På fredagen, en tim 
me före qvällsvarden, samlas medlem 
marne och föra literärt krig. Tag 
edert diplom med, då ni begär inträde, 
ty endast alumner få medlemskap. -
lördags gästades vår stad af W. 
Bryan, som i läroverkets granskap höll 
ett af sina tal till en Btor folkmassa. 
Vid läroverket har organiserats 
förening af några studerande med nam 
net "Svenska Vitterhetssällskapet" 
syfte att studera svenska literaturen 
ooh dess olika författare. Föreningen 
består af sexton medlemmar ooh haller 
sina möten första freäagsqvällen 
hvarje månad. Lycka till! — Förliden 
Böndagsafton höll Augustana hedna-
missionsförening sitt reguliära möte 
den första svenska lutherska kyrkan 
Rook Island. Mötet Tar v&l besökt. 

Från Thief River Falls förmäles, 
att Aug. Söderbergs 3:åriga dotter 
Anna omkommit i en prairie eld, som 
blifvit antänd utaf några barn. 

Bröllop. Mr Arthur Johnson och 
miss Ida Charlotta Dahl samman vigdes 

söndags e. m. af pastor Lundquist i 
brudens föräldrahem i Chisago City. 

Se efter barnen 1 Mrs Andrew No-
rums 3:åriga barn, hvilket lemnats 
ensamt hemma, råkade antända sina 
kläder samt erhöll så svåra brännska
dor, att döden följde efter tre timmars 
tid, meddelas från Mora. 

Rånade i en godsvagn blefvo sist-
lldne söndag John Lund, 3. O. Sand
ström och A Sandström från Cam
bridge, under det de förskaffat sig "en 
extra ride". Den förstnärade blef 
kjuten genom ona armen. Da förlora

de tillsammans $200 i kontanter. 
Från Detroit meddelas att farma

ren C. Lofström, boende der i trakten, 
härom dagen ljöt döden derigenom, att 
hans hästar pä vägen till staden råka
de i sken. — G. B. A.iton, state high 
school inspector, aflade nyligen ett be
sök härstäkes. Han vitsordar pä det 
högsta stadens högskola och dess prin
cipal prof. Challman. 

En nedrig plan» afseende att ur
spåra ett af N. P. järnvägens passage
raretåg I Crow Wing ca för att sedan 
komma i tillfälle att plundra liken ocb 
do särade har uppdagats af Charles 
Holterg i SL Mathia*. Tvenne män 
hade nämligen anförtrott honom hem
ligheten, erbjudande honom att delta
ga i plundringen, men han underrätta
de genast myndigheterna derom och 
den nedriga planen blef om intet. 

Miss yckad luftfård. P. Paul 
företog sistlidno onsdag en luftfärd i 
Wabasha. Vägstycket aflopp emeller
tid ej bättre än att fallskärmen fastna-
e i ett högt träd och luftseglaren föll 

såsom en vanlig menniska till marken 
samt afbröt den ena armen och lie re 
rofben. Paul, b vilken ett par ljundra 
gånger tillförne företagit luftseglingar, 
äger sig emellertid nu vara matt der

pä samt ämnar han hädanefter sä myc
ket som möjligt haiia sig vid marken. 

Statssekreterare Albert Berg 
aflude sistlidno torsdag besök i Sand
stone, hvarunder han äfven höll .tal 

öT5r én 6tCrre samling borgaro. Man 
försäkrade mr B;rg, att han i Sand
stone kommer att crbnTTa ett större 
röstantal än oigoou af de and fe kandi
daterna, och detta 1 trots af att "Sv. 
Am. Posten" motarbetar hans va'. 
Såsom ett kostligt exempel pä 'Po
stens" penningpolitik må nämna?, att 
den underssödjer John Lind, einedan 
han 8r svensk, men motarbetar stats
sekreterare Psrg för samma orsaks 
skull. 

En Inveckiaå fr&gä. Högsta dom
stolen har fält utslag i målet rörande 
delning af Polk county. Domstolen 
förklarar, att frågan skall afgöras vid 
stundande val den 3 november, men pä 
samma gång stadgas, att den röstbe
rättigade blott eger rätt att välja mel
lan tvenne ting, nämligen bildar.det af 
ett nytt county, eller ock att delnings
förslaget förkastas. Såsom saken nu
mera gestaltar sig, sa är det uppenbar
ligen bäst att förkasta hela delnings
förslaget och vidblifva det gamla. Gj-
nom couutiets delning komma säkerli
gen skatterna att ökas genom nödvän
diggörandet af nya byggnader och 
underhållandet af mänga flere embets-
män. 

Brefkort från Moorhead. Vä
derleken har varit ganska ostadig. 
Mycket regn hafva vi ej haft på en 
gång, men litet nu och då har föror
sakat en långvarig tröskning, oaktadt 
den jemförelsevis lätta grödan i år. — 
Fastän vi bo sä långt borta i Nordve-
stern, der det. kalla klimatet håller 
folket i en någorlunda normal tempe
ratur, så är del något i luften som gör, 
att nästan hvaaja menniska hftr uppa 
känner sig varm i Kläderna. Ja, som
liga hålla pä att koka öfver. Fiera 
stora, utmärkta, politiska talare ha' 
helsat på osa i höst. Den förste var 
vär ärade prof. J. S. Carlson frän St 
Peter. Emedan han var republikan, 
hade populisterna här i staden försökt 
a<t Bpela honom, såväl som hela den 
republikanska-folkmassan ett spratt. 
Da hade nämligen kort före mötets 
öppnande klipt af träden till det elek
triska ljuset, hvilket gjorde att mötet 
blef något försenadt.. Men oaktadt allt 
detta fick mötet en jemförelsevis lyc
kad fortsättning, och vid dess slut gåf-
vos tre starka hurrarop för vår ärade 
landsman. Någon tid derefter hade vi 
äran att lyssna till popokrat partiets 
presidentkandidat. Stora folkskaror 
inströmmade frän alla håll. Detta för
orsakade en särdeles god trafik för her
rar handlare och krögare den dagen, 
men ändå 6er det ut i mänga butikfön
ster, som om McKinley vore deras fa
voritkandidat. Dan berömde talaren 
Rankin från Pennsylvania, har äfvsn 
basökt dessa trakter. — Den sv. luth. 
församlingen kan man likna vid en 
planta, som om yåren, när solen med 
sina varma strålar bortjagar vinterky
lan ur jorden, börjar grönska igen. 
Det har varit en sjuklighet, en splitt
ring uti denna församling för nägontid 
tillbaka, men, Gud ske lof, det sjukliga 
tillståndet aftager. Detta aftagande 
och församlingens rätta framåtskridan
de, lär vara frukter af vär älskvärde 
pastors fasta och beslutsam roa karak
tär. samt hans vänliga tillmötesgående 
ooh äfven hans värdighet såsom preit 
man. — I början af denna manad hade 
"WillingWorkers" anordnat en syauk-

tion, hvilken, trots dagens svåra vft< 
derlek, hade ett någorlunda lyckad/ 
resultat. Supper serverades för' 25 
cents. Alla voro glada och tillfreds-
stälda. — Sistlidna vecka hade den 
svenska sjukhjelpsföreningen en "oyst
er supper". Ett litet program utför
des. Tal hölls af normalskolans prin
cipal, prof. Lord, samt af vår älskade 
pastor, Ny vall. — Tillåt några ord om 
'.'Hope Academy". Denna vår svenska 
skola har varit att hem för sädana un
ga svenskar som- icke hafva något hem 
i Amerika. V-i taga oss äfven friheten 
att kalla henne vår Moder, emedan vi 
hafva i hennes sköte lärt det nya spr&> 
ket. Såsom det kännes för ett bärn, 
när dess moder frän tages det, så kän
nes det oss när de omstörta "Vår Mo
der". Och vi taga oss friheten att frå
ga: Är det af nöden att så göra? All-
denstund icke skolans skulder hafva 
ökats under de senare åren, så kan jag 
icke inse att orsaken för verksamhe
tens nedläggande beror pä de dåliga 
tiderna; men påståendet vore kanhän
da icke oriktigt, om vi säga, att orfa-
ken ligger i direktionens liknöjdhet. 

En svensk. 

W I S C O N S I N .  
Sjelfspilling. En farmare nära 

Greenwood vid naisn Swan Johnson 
beröfvade sig sjelf lifvet den 23 dennes 
genom att hänga sig. Orsaken till den 
förtviflade handlingen är okänd. 

En krögare i OCjnomowoc vid 
namn Julius Otto blef 1 fredags mördad 
l ett rum ofvanom krogrummet af en 
okänd person. Otto hade mycket pen
gar i sin ego, hvilket förhällande tro
ligtvis utgjort motivet till mordet. 

Slut på ett brottsligt lif. Under
rättelse ingick den 20 dennes till Ju-' 
neau från coronern i Fredrlcksburg, 
Va., att den i förra veckans nummer 
omnämde bankkassör W. T. Rambusch, 
som försvunnit från orten, tagit sig 
sjelf af daga derstädes. Hans kropp 
kommer att föras tillbaka till Juneau 
och begrafvas der. Inalles torde hans 
lörsnillningar belöpa sig till 500,000 
dollars. 

West Superi or-nyh9tor: F. CL ' 
Cronemiiler har påbörjat rättegång 
mot Omaha jernvägsbolaget, äskande 
510,000 i skadeersättning för det han 
sedan den sorgliga Pullman strejken 
blifvit "black liated".—J£a ingeniör vid 
namn "Jesse" James begär 930,000 i 
skadeersättning frän Like Superior 
Terminal & Transfer Riilway Ca der-
iör att han pä grund af en eldares 
vårdslöshet fått en band krossad, dä 
han var i bolagets tjenst. — Charles 
Rihnslrand ooh detektiv Earnshaw 
uppträda som sjelfständiga kandidater 
för sheriff-embetet och Öie Gullickson 
för county clerk.—Dit säges, att qvin» 
noföreningen inom den ev. lutb.. 
församlingen vid Steel Plant häller pä 
att förfärdiga ett täcke, som kommer 
att blifva värdt mellan . 9100 ock$3Q0-
Täcket skall försäljas på offentlig auk
tion. Sädana fattiga som behöfva kö
pa täcken för den kommande vintern 
böra taga tillfället i akt. — 

D A K O T A ,  

Ihjelskjuten inbroltstjuf. En 
okänd man ihjelsköts en natt förliden 
vecka af hustrun till f. d. statssenator 
Hiltz i Fessenden, N. D., just som han 
kröp in genom ett fönster i öfre vånin
gen af huset i afsigt att begå stöld. 
Mrs Hiltz var vid tillfället ensam i hu
set. 

Tre maskerade män inkommo en 
dag förliden vecka 1 S Fehlmans hem 
i Conde, S D., och medan den ene med 
spänd revolver höll husets invånare i 
stillhet genomsökte de andra huset. 
Da erhöllo $100, en klocka och en re
volver. Röfvarne häktades dagen der
pä i Sioux City, Iowa. 

Brefkort från Devils I*akef N-
D. Utsikterna för det republikanska 
partiets seger i • R*msey och Benson 
counties äro ganska goda. Hon. A CL 
Rankin från Pennsylvania höll ett af 
sina mästerliga tal måndags afton uti 
courthuset för en stor massa åhörare. 
Mr C. T. Barg från Cannon Falls, 
Minn., har äfven låtit höra sin mäkti
ga stämma i Davils Lake, Grand Har
bor, Churches Ferry och Minniwau-
kan. Hr Berg har en utmärkt talang 
som politisk talare. Ibland kandidater 
för countyembatsmän i Ramsey county 
märkas Nels A Moe från Churches 
Ferry, kandidat för Register af Deeds, 
och T. Thoreoa från Barlett, kandidat 
för county kassör. 

Från Fargo meddelas att A. W. 
Wines, alias Joe Miller, som nyligen 
blifvit häktad i St Louis, begått flere 
bedrägerier derstädes, Dä han vista
des i Fargo hade han i sin ego ett de
positionsbevis för $15,000 från en bank; 
i Cincinnati, som han visade sina offer; 
för att vinna deras förtroende. Dattai. 
var naturligtviä falskt. Han önskades 
låna pengar för en mina ute i Montana,' 
och lofvade att återbetala tredubbelt 
För att vinna ännu mera förtroende de-! 
ponérades depositionsbeviset hos någon, 
annan person som säkerhet. Sven La
gerberg blef lurad på $1,200 och inalles 
erhöll Wines $7,000 på platsen. Expo-
lisman Berg blef arresterad på miss
tanke att stå i förbindelse med Wines,! 
men frikändes. I Fargo ingiok svind
laren giftermål med en ung flicka, 
Emile Nansen, hvilken han bedårat 
med lockande förställningar om rike
dom och anseende. Snart öfvergaf 
han henne och hon bor nu ensam med 
det lilla barn som föddes några måna-! 
der derpa, Det har nu uppdagats, att 
Wiues Uar varit gif t flera gånger WruL 


