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Ny Följetong! 
I MINNESOTA STATS TIDNING har 

påbörjats den synnerligen, intres
santa berättelsen . . 

"Mina Lefnadsöden" 
af författarinnan till folklifsslcildrin-
gen "Po^itivspelarens 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 
LEFNADSÖDEN" 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 v^cka eller stärka 
läsarens beundran för en ädel och 
upphöjd karakter. ITörfEfttarinnan 
döljer sig visserligen bakom anony
miteten, men det är icke dess min
dre bekant, att hon är vår berömda 
svenska skriftställerska Marie So
phie Schwartz. 

OBSERVERA/., .. 

Minnesota Siats Tidning er-. 
hålles från den nya följeton
gens början till nästa ärs slut 

V för $1.50. 

4LLMANNA NYHETEK. 
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Gustavus Adolphus College. 

Förliden fredag den 6 nov. var det 
264 år sedan Sveriges störste konung, 
Gustaf II Adolf på Lytzsnsblodiga val
plats offrade sitt llf för protestantis
mens heliga sak. Det är tillbörligt, 
att hela den evangeliska kristenheten 
helighåller minnet af den hjeltes död, 
som genoov sina segerrika vapen be
redde en lysande framgång åt samvets-
öcb religionsfriheten ge ut emot den 
katKclskä kyrkans oaflntliga sträfvan 
ätt undertrycka densamma. 

Vår skola, som bär hjeltekonungens 
namn, eger framför andra en osökt an
ledning att med tacksamhet minnas 
hans bragdrika lefnad, en lcfnad, som 
var lika mycket egnad åt fredliga som 
krigiska värf; ty han tiilkiimpade sig 
icke mindre ärorika segrar på den and
liga kulturens än pä stridens blodiga 
fält. 

Filomatiska sällskapet,firade på afto
nen minnesdagen ftf Gustaf Adolfs död 
vid Ly!z?n den 6 nov. 1632 med sär
skild åminnelsefeBt i skolans audito
rium, der en talrik, af föreningen in
bjuden åhörareskara var samlad. 

Programmet begynte med pianosolo 
af fröken Bertha Edholm samt bibel
läsning och-bön af föreningens ordfö
rande hr B. . Westerlund. Derpä höll 
professor K A. Kilauder ett föredrag 
öfver Gustaf Adolfs betydelse för deu 
svenska kulturen. Den storG konungen 
hade med sina omskapande idér trängt 
in på hart nära alla den andliga kult.u-

olika rens olika områden, 
undervisningsväsendet 
varmaste vän. Såväl 
all synnerhet de högre 

Särskild t fiolc 
i honom den 

do lägre som i 
lärdomsanstal

terna fingo genom hans kraftiga ingri
pande en förut icke anad lyftning. 
Häfdaforskuingen tog under hans rege
ring jettesteg framåt, och tiffningsvä-
sendet gaf han ett sådant kraftigt un -
derstöd, att detta på grund häraf in
trädde i ett nytt utvecklingsskede. 
Modersmålets vetenskapliga utbildning 
låg honom varmt om h jer tat, och sjelf-
var han en mästare i att behändig det 
svenska språket i tal och skrift, på vers 
och prosa. 

Efter ett piporgelsolb af hr Albin 
Peterson höll professor J. Sander ett 
fängslande föredrag om orsakerna till 
det trettioåriga kriget, dervid berö
rande såväl de politiska som religiösa 
orsakerna. Talaren gaf oss en all mun 
öfversigt af de händelser, som närmast 
föregingo det väldiga religionskriget 
och som ledde upp till detsamma, sär-
skildt afslutningsvis papekande, huru 
detta krig på grund af Gustaf Adolfs 
kraftiga ingripande födda af sig bor
gerlig och religiös frihet — en Trihet, 
söm vi här i Amerika i fullaste mån åt
njuta. 

Sedan fröken Hannah Almén på sven-
Bka deklamerat en Gustaf Adolfs-sång 
och skolans orkester gifvit oss ett mu-
Biknummer, var jnitinesfesten afslu 
taft. 

Det är lärorikt och sporrande att på 
dylikt sätt påminna sig de insatser, 
»om den store Gustaf Adolf och vi 
svenskar genom honom gjort i mänsk
lighetens utvecklingshistoria. 

Landets tennindustri. Enligt i 
dagarne offentliggjord rapport tillver
kades här i landet under det gångna 
ilskalåret 307,228.621 pounds teonplfi-
tar, hvilket med mer än 58 procent öf-
verstiger tennplåtsproduktionen under 
n«st röregående år. Tillverkningen af 
amerikansk bleckplåt och stålvaror, 
som sedan förtunnades, uppgick under 
aret till 10.5S6.110 pounds, utvisande 
en tillökning af 4,300,000 pounds öfver 
föregående års. Ar jernplåt tillverka. 

, des under samma tid inalles 334,014 798 
pounds eller 80 procent mera än året 
näst förut. 

Årets äppleskörd här i landet an
slås till 69,000,000 tunnor. 

I följd af en lampexposion öde* 
lades 1 torsdags genom eldsvåda egen
dom till ett värde af $100,000 i Carbon, 
Indiana. 

I sitt åttionde år ingick 1 ons
dags domare Stephen Johnson Field, 
medlen» af Förenta Staternas högsta 
domstol. 

Genom öfversvämningar, föror
sakade af häftiga regnfall, anstäldes 
betydlig skada i östra delen af Penn
sylvania förliden vecka. 

En marmorbyst af pastor S. F. 
Smith, författare till nationalsången 
"America", kommer att inom kort 
uppställas i Massachusetts kapitolium. 

Ett rykte förmäler, att den irländ
ske ledaren Parnell skulle ännu finnas 
till i lifvet och rara bosatt å en ranch i 
någon af de vestra staterna här i lan
det 

I konkura försattes i förra veckan 
Golden Scepter Mining Company i 
Missoula, Mont. Skulderna uppgå till 
5285,000 och tillgängarne anslås till 
$500,000, 

Lefnadstrött. Andrew Hedberg, 
en 22-årig yngling i Jacoks Creek, Pa., 
begick sjelfmord söndagsaftonen förra 
veckan genom att skjuta sig för pan 
nan. Anledningen till den förtviflade 
handlingen är okänd. 

Hålla tal för fritt silfver säges 
Bryan komma att göra allt fortfaran 
de, antagligen i syfte att förtroendet, 
som han i sjma tal ständigt sagt icke 
kan hjelpa landet, icke måtte bli 
stort, att i framtiden ingen vill lyssna 
till harangerna om fri silfvermyntning. 

Plötslig död. C. H. Ötter, andr 
styrmannen på engelska skeppet "Ta 
mania", som nyligen inkommit till New 
York från Kapstaden, atled oförmödadt 
i sin hytt söndagen förra veckan. Döds 
orsaken var hjertlidande. Den aflidne 
var 36 är gammal och bördig från 
Stockholm. 

Öfverkörd å jernv&g. En omkring 
28 ar gammal man vid namn Oicar 
Lund, anträffades mändagsqvallen för 
ra veckan liggande död utmed Alieg 
heny banans spär i Pittsburg, Pa. Aa-
tagligen hade mannen, som var myc 
ket lila lemlästad, blifvit påkörd och 
dödad af ett jernvägstag. ' 

Afsatt embetsmän. James TT 
Couch Jr., assisterande distriktsadvo 
kat i West Virginia ufskedades i förra 
veckan från sin befattning, emedan han 
tvärtemot gällande regler uppträdde 
som kandidat för en befattning i sin 
hemtrakt utan att ha resignera^ frän 
det embete, han förut beklädde, 

Efter mindre än en veckas sjuk 
dom i lunginflammation, förorsakad af 
förkylning, afled i torsdags i sitt hem 
Rockford, 111., skohandlaren Oacar Ac 
kerson derstädes. Den aflidne var född 
i Sverige 1850, anlände till Amerika 
för 15 år sedan cch har de sista sex 
åren varit bosatt i Rockford. Han ef-
terlemnar hustru och tre barn. Be 
grafningen egde rum i söndags och för
rättades af-pastor Seedoff. 

"Märkligt var det. som han 
sade." Senator David B. Hill från 
New York har som bekant under den 
afslutade kampanjen omsorgsfullt und
vikit att uttala någon bestämd äsigt i 
frågornaför da^en. Att hap det oak
tadt bagrundat saken och följt händel
sernas gång med intresse framgår 
emellertid deraf, att han dagen efter 
valdagen yttrade, "att Bryan otvirvel-
aktligen hade opinionen här i landet 
emot sig." Och denna hans förmodan 
var nog riktig. 

Notabla dödsfall. Mrs Mary 
Louise Vanderbilt, enkan efter Wm. 
H. Vanderbilt, afled helt oförmodadt 
af hjertsjukdom förlidon fredag i sin 
dotter mis Elliott F. Shepards som
marvilla vid Scarborough i Westche
ster county, N. Y. — Charles A. Ew.-
ing, ordförande för nationaldemokra-
ternaa i Illinois kampanjkomité, afled i 
sitt hem i Dicatur, Iil., förliden fre
dag efter tre dagars sjukdom. Döds
orsaken var hjertsjukdora. Dan aflid
ne var kusin till vice president Ste
venson. 

Fabriksverksamheten i landet I Omkommen prestman. Enligt 
har redan börjat visa ovaniiga tecken underrätteiso från Troy, Mön t, om-
till liflighet med anledning af McKin- kom pastor Alexis Berk uppe bland 
leys val till president. bergen i Flathead distriktet under en 

Guvernör Drake i Iowa tillkänna- snöstorm förliden fredag. ; Den föro-
gaf i fredags att han kommer att kalla lyckade, som vid tillfället Var ute på 
statens lagstiftande församling att) en predikoresa, var otnkMng 28 är 
sammanträda till extra ses3ion den 19 I 
nästkommande januari, 

Sjöolycka och spilda mennisko-
lif. Ångaren '"Tiber" och skonaren 
'"Maggie" sammanstötte förliden fre— I 
dagsqväll vid inloppet till hamnen vid 

gradue' gammal och ogift. Han hade 
rät från ChicagounlverBitetét. 

Ny industi i. Bockford. Vid 
stadsfullmäktiges . finaste möte upplä
ste city clerk Högland ett bref från 
Marsden Development Co. i Philadel-

M I N N E S O T A .  

St. Johns, N. F., med den olyckliga I phia,, 1 hvilket detta bofefg antager den 
påföljd, att skonaren sjönk med tretton | proposition som blifvit dérn gjord, att i 

En afvaktande h&llning ämna 
nation al-demokraterna intaga enligt 
hvad ordföranden föu deras kampani-
komité, W. D. Bynum, låtit förstå. 
National- eller "sound mopey"-demo-
kraterna anse sig t representera det 
gamla demokratpartiet och vänta der-
för, att mänga af de under don öfver-
ståndna kampanjen missledda demo
kraterna skola komma tiilbaka till 
dera. Detta är det enda sätt, pähvil-
ket brytningen inom partiet kan upp. 
häfvas; ty från de Jörr.as sida kan en
ligt Bynums mening något närmande 
till det slagna <fch af olika element 
sammansatta demokrat-pöpulistpartiet 
ej komma i fråga. 

En af de syårasto"jernvägsan-
läggningar söm exis'terar har nyli
gen fullbordats på Jamaika, nämligen 
deu 80 kilometer långa banan från 
Kingston genom B!u<3 Mountains till 
Port Antonio pä östkusten. Byggan
det af denna j6mförelsevis korta litiie 
tog fem, är på grund af de manga ock 
störa naturhindren. På denna ej fullt 
femtio engelska mill låpga sträcka fln-

27 *unnlar, 193 hvalfbligbroar, 13 
viadukter och 11 hängbroar^ De af ba
nan genomskurna trakterna bestå en
dast af berg och träskland, men den 
nya jernviigslinien öppnar tillträde till 
områden, rika på sydfrukter ooh präk
tig kärnskog. 

personer ombord, deraf fyra qvinnor. 
Henrik Ibsen, den norske förfat

taren, får i en del tidningar skulden 
för att en ung man i New York nyligen 
begick sjelfmord. Mannen hade, på
stås det, förläst sig på Ibsens dramer 
och uppfattat dem på sä sätt, att lifvet 
ej var värdt att lefva. Och sä sköt han 
sig en kula för pannan. 

Fyra farliga förfalskare, som 
"PPgifva sig heta James Thompson, 
Walter B. Peters, Willis H. Connors 
och W. H. Smith, ha arresterats i 
ödtern. Peters, som är skicklig lito-
graf, skref ut falska vexlar och sände 
dem till sina stallbröder, hvilka upp
trädde som handelsresande i olika sta
ter och utprånglade vexlarne vanligt
vis till handlare och-hötelivärdar. 

Indianerna jubla. I glädjen öf
ver att McKinley blifvit vald till För
enta Staternas president, firade Win-
nebagoindianerna i Thurston county, 
Nabr., en storartad fest med indiandan
ser och lekar ä sin reservation förlidon 
lördagsnatt. Wiunibago precinct har 
hittills varit . öfvervägande demokra
tiskt, men i år öfvergingo de röstbe
rättigade till republikanerna. Fcstfi-
randet fortsattes tills dagen började 
randas, och att glädjen derunder stod 
högt i tak, låter sig lätt tänkas. 

Flere förmånliga anbud säges 
demokrat-populisternas presidentkan
didat Bryan ha erhållit sedan det b!éf 
kändt, att det amerikanska folkes icke 
ville ha honom till president Sä upp-
gifves bl. a., att en s. k. department-
firma i Chicago erbjudit houom an
ställning inom dess lagdepartement 
med en årslön af $25,000. Bryan lärer 
emellertid ha afböjt anbudet, antagli
gen i den tanken, att det vore under 
hans värdighet att fylla denna ej vida
re vigtiga plats, lät vara inkomsten 
skulle komma väl till pass. 

Strejk har utbrutit bland arbetarne 
i kolgrufvorna vid Jackson, Ohio. Or-
sakeu uppgifves vara den, att kolbola
gen gjort försök att minska aflöningen. 
Detta motsätta sig grufarbetarne un
der förklaring, att den hittillsvarande 
aflöningen knappast är tillräcklig för 
deras underhåll. Arbetarne ha i flere 
månader haft sysselsättning endast 
halfva tiden, och nöden har derför re 
dan gjort sitt inträde i månget hem. 
Skulle striden ej inom kort blifva bi-
lagd, fruktar man för, att strejken 
kommer att få en mycket stor utsträck
ning. 

Chicago-nyheter: Firman Sand
ström, Baldwin & CJ., med fuktori vid 
hörnet af Bloomingdale Road och Mo
zart st., instälde den .2 dennes sina be
talningar. Tillgarigar och skulder upp-1 nits innestängd, och dä denna blifvit 
gifvas hvardera till $7,000.—En mans- fullproppad, igenspikades den, hvaref-
person, omkring 30 ar gamma', fans i ter tjufven bröt sig ur godsvagnen. Vid 
mandags å. d. död pa Chicago & Alton framkomsten till destinationsorten voro 
banans spar nära Lemont I en af | stallbröderna tillstädes och 
hans fickor påträffade polisen 

Rockford upprätta en fabrik för till
verkandet af sina produkter, meddelar 
"Rockf. P:n". Bolaget tillverkar af 
majastjelkar dels ett sla^s boskapsfo
der, som skall vara utmärkt härande 
och billigt, dels en artikel »om kallas 

corn pith cellulose" och som är en 
alldeles ny produkt. Farmarne komma 
derigenom att finna en god marknad 
för sina majsstjelkar, som hittills tUl 
största delen blifvit bortkastade. Den 
nya fabriken kommer att förläggas till 
sydöstra delen af staden och räntas 
innan nästa sommar v#ra i full verk
samhet, med en arbetsstyrka af 150 
man. Egarne äro. allesammans män 
med kapital, och den nya industriens 
framgang synes vara säker. 

Att Hon* W. "W. - Thomas Jr. 
kommer att åter utnämnas till mini
ster till Sverige och Norge af vår näste 
president McKinley anser Maine-tid
ningen "Portland Advertiser" såBom 
alldeles sjelfskrifvct. Tidningen om
nämner Thomas sasotn gruadläggare 
af den blomstrande kolönién New Swe
den och författare till det éåväl i Ame
rika som Sverige omtyckta arbetet 
"Sverige och svenskarn^", erinrar om 
hans utnämning till minister till Sve
rige—Norge,först af president Lincoln, 
sedaq af Arthur och åter af Harrison, 
samt papekar hans storAv inlägg såsom 
synnerligen lyckad talåre under den 
afslutade valkampanjen, cch anser ho
nom derför vara berättigad till en åter-
utnämning, detta sa mycket mera som 
det näppeligen torde vara någon i lan
det som är lämpligare oöji med större 
värdighet kan representera värt land i 
Sverige än Thomas. Dessutom säger 
sig tidningen vara ;:Q,{\&erlygad derom; 
atA såvida valet läge* f händerna på 
svenskarne i Sverigeelber här ilandet, 
så skulle det falla pu honotö. 

Knepen äro många. J0kt tjufband, 
bestående af Peter Nglsori,. George W. 
Parker och James C. Miller häktades 
l lördags' i Chicago. Enligt hvad en 
uf bandets pjedlemmar säges ha be-
känt för polisen, hade de batt mycket 
fiffigt tiliväga. Daras plan var följan 
de: En af medlemmarne brukade af-
sändas som fraktgods frän Chicago i en 
för ändamålet särskildt inredd trälår. 
Den innestängde var försedd med liTB-
förnödenheter och nödiga verktyg. Lå
ren var inrättad pfi sä siitt^att mannen. 
kunde befria sig frän éln tillfälliga 
fångenskap ge ft om att falla hed dessena 
sida. Häraf begagnade han sig van 
ligtvis, så snart tåget satte i gång, och 
började sedan undersöka d» i godsvag
nen befintliga lärarne. J5å värdefulla 
varor påträffades, förflyttades desam- I Horney, 
ma till den lär, i hvilken personen fun- sheriff, 

Nels Monson är vald till sheriff 
Traverse county. 

Från Black Biver med delas, att det 
snöat derstädes en hel veckas tid. 

Nels Anderson invaldes af republl 
kaherna i Brown county till sheriff. 

Pension har beviljats "John C, 
Johnson från Belvidere, Goodhue co. 

Från Ada förqaäles, att P. A Pe 
terson, republikan, blifvit invald till 
sheriff. 

Från Brainerd förrafiles, att O. P. 
Erickson, populist, Invalts till sheriff i 
Crow Wing county. 

Tillskolsuperintendenti Roseau 
county ftr L P- Dahlquist invald samt 
O. B. Ekman till probate judge. 

Jemngoda kandidater. I Anoka 
county stannade rösterna lika mot lika 
för sheriff. Troligtvis måste nytt val 
hällas. 

Återvalde till lagstiftare hafva 
John Sederberg (rån Isanti co. cch 
August J. Anderson från Chisago co. 
blifvit. 

Till skattmästare i Murray conn ty 
invaldes'Peter Peterson, fusionist och 
Herman Nelson, republikan, invaldes 
till registrator. 

Sköt sig af våda gjorde den 14-
ärige Casper Peterson i Hallock sistli
den lördag under det han var ute för 
att jaga hare. 

Arbetet begynner. Skogsafverk-
ningen i timmerskogarno har redan ta
git sin början, och mänga arbetare äro 
redan utskickade. 

I Kandiyohi county valdes mr 
Lewis Johnson till auditor, mr Salomon 
Porter till probate judge och mr A F. 
Nordin till attorney. 

Hvetemarknaden i Minneapolis 
var sistlidne måndag ganska liflig. No. 
1 hard noterades 81-c. pr bush.; Na 1 
Northern 79 c. samt betingade i vissa 
fall-81$ cents. 

Populisterna invalde: i Lincoln 
county alla sinä kandidater med undan
tag af den för county attorney, för hvil-
ket embete republikanske kandidaten 
értUJll 17 röster öfvervigt. 

Inbrott föröfvades natten till i lör* 
i/eu butik i St. Joseph, Stearns 

county. Kassaskåpet sprängdes med 
dynamit oeh baökahvisningar. pä $4,000 
samt $120 kontant blefvo tjufvarnes 
rof. ' '• 

Tröskningen är fin nu ofullbordad 
p;i fl^ra ställen i staten, och ligger 
marken under ett snötäcke, hvadan 
tröskningsarbetet kommer att lida af-
brilck. I trakten af Kifkhoven lär det 
taga två veckors tid att fullborda trösk
ningen. 

Till skattmästare i Big Stone 
county blef vår aktade landsman C. A. 
Dahlhjelm återvald. Mr Dahlhjelm har 
godhetsfullt lofvat att sta sådana lands
män deri trakten til! tjinst, hvilka ön
ska prenumera på MINNESOTA STATS 
TIDNING. 

I Marshall county äro följande 
embetsmän invalda: Auditor, P. J. 
Hoban; treasurer, P. O. Dahlgren; at-

L S. Bayrill, alla populister; 
F. A. Green; register, C. B. 

Nels Nyquist frän Blue Earth c'a 
ör invald eotn legislaturledamot. 

Från Morris förmäles att hela den 
republikanska county valsedeln segrat. 
.Bättegången mot mördarne George 

Kelly och Arthur Johnson har tagit 
sm början i Center City. 

Från Crookston förm&les att F. 
B. .Walkers sågverk derstädes upphört 
med sin verksamhet för i år. Inalles 
18,500,000 fot. "lumber", 4,700,000 
"shingles" och 1,800,000 "laths" ha i 
år sågats. 

_J3n jägare som ej borde få gå 
lös. Henry Morey, boende i trakten 
af Brainerd, blef i lördags skjuten och 
nästan ögonblickligt dödad utaf et» jä
gare vid namn J. H. Kaine, hvilken 
misstog Morey för en hjorU 

En tröst i bedröfvelsen. Igna
tius Donnelly, hvilken under .senare 
tiden lidit stora nederlag inom sitt 
eget politiska läger, kan åtminstone 
trösta sig med att hafva blifvit invald 
till legislaturledamot från Dakota ca 

Under rusets inflytande sökte 

fäiLWidmar!f ' An®!fa»ki»ty"at P» | waukSe ha.-,» män(t"a firSrekinmK 
nagra kamrater. En poliskonstapel' 

W I S C O N S I N .  
71 '' ' 11 • in 
Två sarkofager äro under tillverk-

ning i Montello af "Montello Granite 
Co. förren. U. S. Grant och hans hu
strus lik. 

Utgången i staten var j)å dÄ hög
sta tillfredsställande för republikaner
na. McKinley segrade, med en väldig' 
majoritet och den republikanska stats*" 
valsedeln gick igenom med glans. 

Stor slagtning. Det anslås, att 
öfver 200 hjortar blifvit skjutna i om
nejden af Ashland sedan jagttiden be
gynte den 15 oktober. Djuren äro i är 
mycket mindre än vanligt. Flere jäga
re hafva drabbats af olyckshändelser. 

Sjelfmordsförsök, Nicholas Tesch 
försökte i fredags taga sig sjelf af dagå 
genom att hänga sig i county fängelset 
i Barron. Mannen tros vara vansinnig, 
ehuru läkare, söm kort förut examine
rat honom, förklarat att han egde sina 
sinnens rätta bruk, e 

Sjukdomen difteria synes vara i 
tilltagande öfver hela staten. I Mil-

infann sig emellertid på skådeplatsen 
och a (lossade ett revolverskott mot W. 
som träffade i ena benet, samt arreste
rade honom. 

Trogen tjenst värderas. Vår väl
kände landsman A. S. Mellgren i St. 
James har blifvit återvald till skattmä
stare för Watonwan county, en_ syssla 
hvilken mr Mellgren under en följd af 
år med trohet beklädt. M är denna 
tidnings lokalagent. 

Kandidater för talmanssysslan i 
statens leglslatur är det synbarligen 
godtom. Såsom de mest framstående 
nämnas för närvarande, Henry Feig 
från Kandiyohi co. och E. E. Smith 
från Hennepin, Jacobson från Lic qui 
Parle, J. D. Jones frän Toid och C. F. 
Staples frän Dakota co. 

Valrapporterna inlöpa från mån 
ga distrikt mycket senfurdigt .Ehuru 
man med visshet vet, att hela republi
kanska statsvalsedcln, samtlige kon-
gressmännen inberäknade, afgätt med 
segern, samt att i all synnerhet presi
dentkandidaten McKinley erhållit en 
storartad röptöfvervigt, sä äro likväl 
eke slutsummorna fullständiga. 

men genom läkarnes bemödanden har 
sjukdomens spridning betydligt afstan-
nat. Värre är det pä landet, der läka-
rehjelp ej alltid är att erhålla. 

Gustaf Pabst,en son af den bekante 
öikungen i Milwaukee, har blifvit lag-
ligen skpd från sin hustru, f. d. skåde
spelerskan Margaret-h Mather. Makar
ne kunde icke trifvas tillsamman. Dan 
"flna verlden" i Milwaukoo är natur
ligtvis uppskakad på grund af denna 
händelse. 

West Superior-nyheter. En ar
betare för gasbolaget sökte i lördags 
upptäcka en läcka i gasrören i Board 
of Trade byggnaden medelst ett tändt 
ljus. Han fann den ock, ty en explo
sion inträffade, Bom ramponerade 
Standard Grain bolagets kontor. Fle
re personer erhöllo lindriga skador. — 
Arbetet vid det nya arbetshuset 1 för
ening med couatyfängelsel har tagit 
sin början. ° 

Liket efter försniilären ooh sjelf-
mördaren W. T. Ilambusch begrafdei 
förliden vecka i Junéän. Man hyste 
förut misstankar att sjalfmördaren ej 
var Rambusch, och att denne blott höll 
sig undandold, men dessa försvunna 

bref, af hvilka man antog, att namnet 
pä deu döde var John Erickson.—Ex-
pressmanojen August Andree träffades 
måndagen förra veckan ar slag och afled 
ögonblickligen. — Tjugosjuårige Nils 
Grönberg försvann den 29 oktober från 
sitt hem, no. 128 Townsend st., och har 
sedermera icke låtit höra af sig.—För

utlöste lä-
nägra I ven samt äterskeppade de^till Chicago. 

Isaacson; probate judge, P. H.Holm; 
surveyor, W. Forsberg. 

Från Montevideo meddelas, att 
följande kandidater.* afgått med seger: 
Auditor, A E. Aarnes, dem.; treasu
rer, L. H. Bay, rep.; register, Austin 

°°u"ty,f8""18 f* r.epab- -lik.» omkring 500 personer passera, 
ukanske countykandidaterna med un-
dantag af en. •< Följande 4lro invalde: 
auditor, T. E Dybdal; treasurer, Lar» 
Lynne; register of deeds, A. S. Ring; 
clerk, P. P. Lirson; sheriff, E N.Nash; 
county attorney, M. Casey; judge of 
probate, A. O. O.'sthun; surveyor, C.G. 
Gustafson; coroner, dr. P. G. Cowing. 

I Kittson county hafva följande 
em.betsm:in blifvit invalde: G. A Gun
narson, auditor; N. G. Brown, trea-
surer; O. Younggren, sheriff; J. A. 
Vunstrum, register of deeds; J. Swsn-
son, probate judgé; R R. Hedenberg, _ 
county attorney, G. D.wars, coroner; j efuTrsökes. 
E. A. Nelson.superintendent of schools. 
Siisom nogsamt framgår utaf denna li
sta äro svenskarne ganska starka i 
Kittson county. 

Klent bestäldt med endrägten ocl? 
sämjan lär det vara i populisternas lä- I till postmästare i Grindstone, S. D 
ger. Donnellj- gifver nämligen ' 

de fOrbi likkistan och beskådade liket. 
Ea jury har äfven fäldt det utslaget, 
fjtt det verkligen var Rambusch som 
begrafdes. r 

Antagligen ett mord. En dåligt 
klädd man fans i torsdags uuder jern-
vägsbron vid Barron med genomskju
tet hu.vud. Oanständigheterna tydde 
p;i att mannan blifvit mördad. Af 
bref, som funno3 i hans ficka, framgick 
att hans namn var Steve Bromley frän 
Hammond. Några dagar förut hade 
mannen varit synlig i staden 1 sällskap 
med en annan okänd person, éöm nil 

D A K O T A .  

Postverket H. Larsen är utnämd 

På detta satt hade bandet g att till vä-1 F. Teigen, pop.; sheriff, A. L Araund-
ga i flere månader, och ^erunder lyc- son, rep.; attorney, Oluf Gjerset, rep.; 
kats stjäla varor .'ör ganska ansenliga probate judge, J. M. Se re re n s, pop.: 
belopp. Jernvägsbolagen kunde icke Uuperiatendenr, E. C. Wilkins, popi; 
begripa, huru stölderna begåtts. Slut- surveyor, L. R Moyer, rep. 
ligen började dock North rWesternba- Från Redwing. The Minnesota 
nans specialagent misstänka, att den Scandinavian Relief Association har 

j , j. f
förutnarada låren stod | något slags betalt lifassurans till följande perso 

CarbnlrioiT « n fn, ̂  "^d sttJtdemåWmedföljde ner: den 5 okt. till enkan efter Charles 
Carbon i torsdags Belle Thornton, en densamma från Omaha. |iilbaka till Wilson i Eii"-lewood 111 81 onn RV», Q 
uDg modehandlei-ska, 1 e,t boardinghus Chicago, der de tre tjuftärne häkta- ' Ea.lewood, III., $1,000, oen 9 
vid no. 1332 Michigan ave. Han flydde | des. Vid lårens öppnande visade den 

sig innehålla skovaror XOt* JS800 värde 

Valresultatet, såsom flet uppgafs i 
förra numret, var med/ några smärre 
afvikelser rikligt...De officiella sap-

Köpenhamnstidningen Politikens "fly- poRterna föreligga ejMHBU,* men ganska 
?a. .U - ^ft8arne utgifvit en .tillförlitliga uppgifter Nj'refiaaas ooh 
bok 'Fran Amerika", i hvilken han enligt desöa stälde sig /öljfcihdo stater i 
samlat sina reseintryck härifrån och det republikanska ledets California. 

vari bl. a. kan läsas följande: I säll- Connecticut, Delaware, Illinois, India-,. 
skåp med Knute Nelson, guvernören i na, Iowa, Kentucky, Mainp, Maryland, U takåsen till ett varumagasin. 

. Massachusetts, Michigan^ Minnesota, lidne lördag utstod Snyder 

frän mordplatsen, men blef senare gri
pen. Han bekände sitt brott. 

Svenskarne äro alltför höfliga. 
Dan danske publicisten Henrik Cavlin 

Minnesota, föll samtalet en gång på de 
tre brödrafolkens olika inflytande pä 
den amerikanska politiken, ooh jag 
frågade guvernören, hvad som efter 
hans mening var orsaken till att norr
männen så tydligt hade försprånget. 
Han svarade småleende: "Orsaken bor
de ju vara den, att vi norrmän äro 
duktig'are än danska.rne oeh svenskar
ne, men så dumma äro vi Icfre att vi 
tro sådant. Sakenär helt enkelt den" 
att vi sakna hof i No*ge. Vi äro icke 
vana att se uuiforraer, rätta OBS, göra 
honnör eller kröka rygg. Vi äro ett 
civilt folk, och den uppfattning vi ha 
af arbetot är den amerikanska uppfatt
ningen. N.ir en dansk träder itrtill 
mig, bockar han sig och säger: 'Und-
eltyld, att jeg uleiliger dem, hr guver
nör!' När en svensk kommer in håller 
han sig vid dörren och glömmer sitt 
ärende för bara höflighet. Er; norrman 
deremot sparkar-upp dörren och säger: 
'God dag Knudl' Och så spottar han 
på golfvet, lägger upp benen pä bordet 
och talar till miggom den man talar, 
hvilken jag har att tacka för min vär
dighet. Han är nästan mera amerika
niserad än amerikanen, och det är kan
ske detta, som en främling bör sträfva 
att bli för att bryta sig en bana i Ame
rika.» 

okt. $500 till enkan efter Johu Beck
man, West Duluth, Minn.; den 13 okt 
$2,000 till John O. Dahlgren, Minne
apolis, Minn.; den 2 okt. $500 till enke-
mannen efter mrs Carolina Swanson, 
Svea City, Iowa. 

Kylig plats. Fred. Soyder i Moor-
head hade hållit vad med B. Dubcér 
att Lind skulle blifva vald till guver
nör. överenskommelsen var att den 
tappande skulle i två timmars tid sitta 

Sist-
i - såsom den 

New Hampshire, Now iTersey, New förlorande parten, sitt straff, då han 
York, North Dakota, 0£io, Oregon, under den rådande vinterkylan till-
Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, bragte två timmars tid pä takåsen af 
West Virginia och Wisconsin. Djssa ett järnvägsbolaget tillhörigt varuma-
stater ega inalles 273 elpktoralröstcr. | gasin. 
Alabama, Arkansas, Colorado, Florida 
Georgia, Idaho, Ka«äa^ Louisiana' 
Mississippi, Missouri, Montaua, Nebra
ska, Nevada, North Carolina, South 
Carolina, Tonuesse, Tex^j, Utah, Vir-

Stillwater-nyheter: Följande em
betsmän äro invalda i Washington 
county: Charles H. Browne, auditor: 
August Boreen, county treasurer; G. 
W. Smith, sheriff; A. K. Doe, clerk 

ginia och Washington atälde sig pa de- of couri; É C. Butts, judge of probate* 
mokrat-populistemad sid[a; Dissa sta
ter förfoga öfver 167 elektoralröstöl*; I 
South Dakota metl^4 Cch Wyoming 
mod 3 elektoralröster är utgången ännu 
ovisa I representanthuset komma re
publikanerna att ega stor majoritet, 
Enligt gjord beräkning äro de näml.' 
redan säkra om 193 kpngressmän, me
dan demokraterna fä 06 och populister-1 Kintey erhöll 1,966 röste 
na 34. Dessutom gifves^det härtill 64 
medlemmar, soin änö.u ej| kunnat klas- i Lind 1,696 Följande countyembats-
siflceras. ^ seu^Urtj dorpöot jlr det J. män segVade: auditor, Fred von Baum 
ännu oafgjordt, huriiyidaj-epublikaner- | bach;' 'treasurer, Theodore Bordsen, 

C. W. Lammers, register ol deeds; L 
L Man waring, attorney; J. Q. Mack
intosh, superintendent of schools; Jo
seph Oldham, surveyor; E. O'B. Fre-
iigh, coroner; C. W. Grandstrand, An
drew Olson, A. F. Noltemier, county 
commissioners. 

Valresultatet i Douglas county.Mc 
r, B:-yan 1,350, 

Eldy 2,039,Lommen l,386,Clough l,6s2, 

na skola erhålla röetö Tve iw ig t. I sista 
kongressen lia4e dötnokr itér ochpopu-
listerna i förening m^d liVÄrandra öf
ver taget, men fler^rrya sjriétorer kom-
ma att Väljas nästa ätv.oéh efter alla 
tecken att döma komtnér detta alt öka 
de republS kauska seua(&*<$ttts atslii.', J Landeen. 

sheriff, A. W. D-'Frate;' register of 
deeds, Nels E. Nelson; pröbaté • judge, 
A. G. Sex'.on; county attorney, C. J. 
Gunderson; coroner, S. W. McEwan; 
superintendent of schools, A.W.Curtis; 
commissioners, J.P. Hedbarg och John 

i sin 
tidning Owan en vink om att han i lik 
het med Judas bör gå åstad och hänga 
sig. Siisom torde vara bekant är det 
desse begge herrar som kämpa om 
främsta rummet i antydda parti. Sä
dana populiBttidningar som "Sv. Am 
Posten" och den utaf Donnelly utgifna 
tyckas täfla med h varandra i grofkor-
uiga uttryck. 

Svar på taL "St, Paul Diepatch" 
tager 6ig det orådet före att beskylla 
evenskarne för, att de säBom en man, 
röstade för John Lind. George F. 
Johnson från Lindström. Chisago co,, 
har emellertid till tidningen i fråga 
insändt ett genmäle, påvisande med 
siffror, att sä ej var förhållandet. Vid 
detta laget borde såväl amerikaner som 
6ädana svenskar, hvilka röstade för 
Lind, hafva kommit under fund med, 
att striden ej gälde C ough och Lind 
personligen, utan fastmer huruvida 
staten skulle fä republikansk eller po-
pokratisk styrelse: 

Från Litchfield meddelas, ätt vår 
aktade landsmau John A. Sampson 
blifvit återvald till legislaturledamot. 
Mr Sampson är republikan och mång
årig prenumerant ä MINNESOTA STATS 
TIDNING. Följande embetsmän äro för 
öfrigt invalda i Meeker county: Audi
tor, C. H. Bigelow; treasurer, John 
Peulson; register of deeds, N. M. Holm; 
sheriff, C. A. May; county attorney, A. 
F. Foster; judge of probate, V. H. Har
ris; superintendent of schools, T. B. 
Diamond; clerk of court, H. S. Angell; 
coroner, William Hildebrandt; county 
commissioners, Swan Cowin, J. A. 
Hunter cch George W. Harding. 

Dulnth-nyheter. J. L. Nyländer 
bar uttagit patent å en slåda, afsedd 
att användas i timmerskogarne. —Den 
republikanske kongressmannakandida-
ten Page Morris erhöll en röstöfver 
vigt af cirka 900.—Förslaget alt inköpa 
vattenverket antogs under valet med 
5,136 mot 4,937 röster. Priset är be-
slämdt till $1,695,000.—The Iron Struc
tural Steel Company började sistlidne 

:måndag arbetet i sina nya verkstäder. 
' Arbötsförtjenét behöfs inom alla gre. 
nar. — John D. Rockefeller, hvilken 
adömtsatt till Alfred Merritt utbetala 
$940,"000 härs? nu" utaf domare Sanborn 
beviljats r.y rättegång. Summan i 
fråga var naturligtvis allt för stor 
äfven för en Rockefeller att utbetala, 
h vadan han pä alla sätt söker slingra 
sig undan. 

En prairiebrand rasade förra vec
kan i Sisseton och Wav.erly townships, 
S. D,, och anrättade stor ödeläggelse. 
Ea massa hö och säd samt hus gingo 
upp i lågor. Äfven en del kreatur om
kom mo. 

Långvarigt snöfall. Från Rsd-
field, S. D., förmäles, att snö fallit nä
stan oaf brutet derstädes i flere dagar. 
Farmarne äro utsatta för stora obehag
ligheter på grund af vinterns tidiga 
inbrott, alldenstund de ännu ej hunnit 
fä all sin gröda inbergad. 

Handel m9d menniskor. Det sä
ges vara ett gängse bi uk bland india
nerna i Fort Barthold, N. D., att sälja 
sina döttrar. Regeringen har sökt att 
förhindra detta bruk, men misslyckats. 
Särskildt flickor med någorlunda upp
fostran betinga ett god t'pris. Polly 
Clement,en dotter till Little Crow, har 
nyligen efter en kort visiclie å Saatee-
agenturen i Nebr. blifrit bertsåld. 

Gripen. Barbsraren H. Trimble i 
Waicott, N. D., som för en tid sedan 
mördade county kom missionär K. G. 
Hagen och sedan undkom, grep» en 
en dag förliden vecka i 6in hemstad. 
Han hade kommit lör att obemärkt be-
söka sin hustru dä ett annat fruntim
mer, som befann sig i huset, skyndade 
ut i staden och meddelade att Trimble 
var i sitt hem. Påföljande morgon blef 
han gripen, sedan han först blifvit 
skjuten i käken. 

Valet. Utgången af presidentvalet 
i Södra Dakota är ännu tvifvelaktig. 
Majoriteten kommer icke att blifva 
stor på h vilkendera sida som än kom
mer att vinDa. Populisternas guver
nörskandidat Andrew Lee segrade öf> 
ver republikanen Ringsrud, och Iegis-
laturen blir öfvervägande populistisk. 
I Norra Dakota segrade McKinley med 
en betydlig majoritet och deu republi
kanska statsvalsedeln gick äfven seg« 
rande ur striden. " 

Starka försök göras att rädda den 
lifdömde Myron R Kant från galgen.-
Afrättningsdagen är 6att till den 12 
dennes. Domare McConnel, som fälde 
dödomen öfver Kent, juryman New
man, senator Hansbrough och andra 
framstående personer ha anhållit hoa 
guv. Allin om ett mildare straff. - De 
anse det orätt, att Kent skall lida 
dödsstraffet, då den verklige mördaren, 
Swidensky, undslapp med blott lifstldi 
fängelse,såsom ock skedde med mörd» 
ren Bilr* ' 

cm 


