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S V E R I G E .  
Stookholm. På vinterexpedition till 

vestkusten afgick den 3 d:« kanon båten 
Svemksund friin Karlskrona. 

Vice konsul Frcdholni i Konstantino
pel hur af turkiska sultanen erhållit 
Oamanieordens 2:dra klass med kra
schan. Pii aatnraa gång har fru F. er
hållit Chefkatorden i briljanter. 

Kollekt. Styrelsen för Fjollstedtska 
skolan 1 Upsala har af k. m:t medgif-
vita rfttt att under hvardera nf åren 
lö97 och 1898 för skolans understöd 
uppbära en kollekt i rikets alla kyr
kor. 

Svenskt guld och silfver. Från svenska 
grufvor erhöllos i fjor 85.29 kg. guld, 
deraf 71.28 kg. från Falu kopparverk. 
Samma år erhöllos 1,188 kg. silfver, 
deraf större delen, 71 proc., frän Sala 
Bilfververk. 

Sverige» t?lör«te handels&ngare har nyl. 
gått af stapeln vid mr James Lilngs 
varf i Dept'orde vid Sunderland i Eng
land. Fartyget, som fick namnet "Oi-
car II", har bygts pä beställning af 
firman Johnson &Co. i Stockholm efter 
en alldeles ny, i England uppfunnen 
typ. 

Skridskotöflan. Verld»raä6terskaps-
täDing uti konst- och figuråkning kom
mer att hållas i Stockholm under förra 
hälften af februari, såvida Stockholms 
allmänna skridskoklubb antager det af 
styrelsen för internationella fkridsko-
förbundet gjorda erbjudandet att ar
rangera til fl in gen. 

"'Nordens generalrepetition" för verids-
utställningen i Paris år 1900 kallar den 
engelska tidningen "Daily News" den 
blifvande Stockholmsutställningen, till 
hvilken, fortfar tidningen, Norden
skiölds, Nansens och Andrées lande
män ha inbjudit sina skandinaviska 
grannar samt Ryssland till det sköna 
Stockholm, ''Nordens Venedig". 

En ny kreditanslalt är under bildning 
i Stockholm. Dat nya bolaget lärer 
komina att heta "Aktiebolaget Stock 

. holms förlags- och lösörekreditanstalt". 
I detta bolag skulle exempelvis möbler 
och dylikt, köpt pä albetaluing, kunna 
belånas. Det nya bolaget &r bildad t 
efter jnönster af större utländska dy
lika. Aktiekapitalet lärer bli ganska 
stort. 

Liss Olof Larsons biografi förekom 
i ''Berliner B9rsen Courier" härom da 
gen. Der talas om hans ungdom, om 
hans daladrägt, om hans ledareskap l 
Andra kammaren, hans protektionism 
och om hans öfvergung till Första kam
maren m. m. Dan vidt spridda finans
tidningen talar dock icke om, att Liss 
Olof Larson var en framstående bank 
man. 

Opåräknad verkan. En af taxerings-
nämden till 75,000 kronors inkomst 
uppskattal O^termalmsbo, bygg mö. 
stare A. F. Magnuson, som ansåg nam 
da belopp för högt tilltaget, anförde 
hos pröfningenämdea besvär ooh yrka
de lindrigare beskattning. Pä före 
-kommen anledning har pröfnlngsnäm 
den, med ogillande af besvären, höjt 
beskattningssumman till 150,000 kro
nor. 

Stockholm har fått en handskfalirik — 
BO der den senaste nyheten pä det in 
åustriella området härstädes. Visser 
ligen har handsktillverkning äfven 
förut bedrifvits i hufvudstaden, men 
detta har skett 1 mindre skala, och 
den svenska handskfabrikatlonen har 
hittills mest varit förlagd till Skåne 
Hedern af att en verklig handskfabi ik 
i stor Btil nu uppstått i Stockholm till 
kommer handbkhandlanden C.irl Malm 
berg. 

En norsk lösdrifvare, f. d. skollärare 
T. Lie, som uppehållit sig här och 
mellersta Sverige, hvarest han upp 
vaktat en mängcl personer och velat 
tala med dem om unionsfrågan, har 
hemsändts till Norge. Han har haft 
till specialitet att först "utreda" de 
norska frågan och sodan tigga pennin 
gar. I Norge lärer han ha'va gått till 
våga på samma sätt, med den skilnad 
att han der velat tala om "storsven 
skarnes" tänkesätt. 

Storartade donationer. Fröken Cecl 
lia Engstedt, som afled i Stockholm d 
27 ok t., bar jemte sin förut afiidna sy 
»ter fröken Emma Engstedt till välgö 
rande stiftelser testamenterat närmar 
130,000 kronor. Donationerna skola ut
gå till: Eugeniahemmet 40.000 kronor, 
Stockholms sjukhem för obotligt sjuka 
10,000, Sjukhuset för fallundesjuka 
10,000, Asylet för Pauvre honteux 10, 
000, Borgerskapets gubbhus 10,000, 
Bargerskapets onkhus 10,0J0,Institutet 
för blinda 5,005, Iustitutet för döfstum 
ma å Manilla 5,000, Stiftelsen för gamla 
trotjenarinnor 5,000, Hemmet för qvin 
liga idioter 5,000, Kronprinsessan Lo-
visas värdanstalt för sjuka barn 5,000, 
Åldershemmet för blinda qvinnor 5,000 
Sällskapet för dygdigt ooh troget tjen 
Btefolks belönande 5,000, hvarjemte 
donationer till enskilda personer med 
4,500 kr. 

Arvika. Den tvåtusende orgeln bar 
dagarne utgått från hrr öitlind 
Almqvists orgelfabrik i Arvika. Fa 
briken grundades under mycket an 
Bpråksiösa förhållanden 1888 och sys' 
Beleatte till en början endast 2 arbeta 
re. (Judan för undan utvidgades de 
dock, sä att efter 6 år det första tusen 
det orglar utsläpptes 1 marknaden, och 
nu, 2 år efter sistnämda tidpunkt, har 
Bom sagd t, det andra tusendet utgått 
frän etablissementet. I den första ut 
ställning, hvari firman deltog, utställ 
ningen i Göteborg .1891, eröfrade den 
det högsta pris som inom denna branch 
utdelades, nämligen silfvermedalj. Se 
dan déss hur den varit representerad 
icke mindre än 19 olika utställningar 
inom och utom landet, alltid med dc 
resultat att den vunnit högs i a utmär 
kelsenV" I dagarue ha till fabriken in 
gått baställningår från Norge, Dan 
mark, Island, Finland och Ryssland, ja 
t. o. m. från Amerika. Till Kina och 
Afrika ha flera orglar sändta 

Borgholm. Betodlingen på Öland 
lyckas förtrliffligt. Man kan sälja be 
tor för omkring 300 kronor per tunn 

v land. 
Borfis. Borås fabriksförening har 

bildats på sammanträde med för saken 
intresserade personer, hvarvid 2f 

briks- och industriidkare förklarat sig 
villiga att ingå 1 den nya föreningen. 

Hög ålder. Ullasjö sockens äldst* 
Invånare, f. d. landtbrukaren Ella» Pe
terson i Kolarp, aflad på morgonen den 
26 okt. 1 den höga åldern af 90 är. P. 
var i sina yngre dagar gårdfarlhand-
lande ooh förtjenade derunder en rfttt 
betydande förmögenhet. Därefter köp
te han i mantal Kolarp, der han slog 
sig ned som landtbrukare. För några 
år sedan öfverlemnade han nämda hem
mansdel åt sin Bon. 

Engelholm. En gentil landstrykare. 
Zigenaren Josef Andreas Demeter, 
höfding öfver 14 kringflackande svar* 
tingar, bestälde sig nyligen ett c par 
löflar a 100 kr. i Landskrona. Nu har 

guldsmed Sandberg i Eigelholm för-
irdigat honom en guldring, som väger 

mindre än 104 gram, eller, enligt 
gammalt vigtsystem 8 lod, samt har 
ett guld värde af öfver 200 kr. Ooh i  
Helsingborg har mannen med de fina 
slöflarne och den Btora guldringen helt 
nyligen hos guldsmed A. Larson låtit 
genom öglors påsättande anpassa 20 
tvåkronor till knappar för en väst med 
tvä knapprader, hvarjemte han bestält 

Bilfverfingerring på omkring 50 
grams tyngd. 

Falkenberg. Kunglig belöning till 
en Falkenbergspoet. Herr Karl Jönsson 
Rydfors i Falkenberg afsände för nå
gon tid sedan ett poem till konungen, 
tillegnadt högstdensamme, och har h. 

t fur den sålunda visade uppmärk
samheten genom chefen för hofförvalt-
ningen Otto Prinizsköld tillsändt R. 
ett belopp af 50 kr. 

Falun. Stor eldsvåda. Genom elds
våda har Korsnäs stora lådfabrik i när
heten «af Falun nyligen nedbrunnit 
Dessutom nedbrunno en i samband med 
lådfabriken bygd läktsåg ooh ett uthus 
samt en del af det råvarulager, som var 
afsedt för Ullfabrikationen. Kolbanan 
från stora sågen till kolplatsen skada-
des äfven. Stora sågen och hyfleriet 
blefvo däremot oberörda af elden. Det 
brunna var försäkrad t i olika bolag för 
200,000—250,000 kr. Anledningen till 
eldens uppkomst är obekant. 

Fiiipstad. Slagsmål i kyrkan In
träffade för någon söndag sedan i Ran-
säter, dä två druckna ynglingar inne 

sjiifva kyrkan komma i luTven på 
hvarandra På vederbörligt sätt bleT-
vo de utförda ur kyrkan, den ene inne
stängdes i ett stall och den andre i ett 
svinhus, der de fingo vara, tills de 
hunno närmare eftertänka sina ger-
n ingår. 

Att få vara med på sin dotters guld-
bröllop är nog ioke allom gifvet. Detta 
beskärdes dock den 4 okt. en gumma 1 
Verralantlsbygden. DA firade nämli
gen ett gammalt aktadt par inom G.is-
borns församling, förre maskinisten O. 
Gustafsson och hans maka, sitt guld
bröllop i kretsen af barn och slägtingar. 
Da båda makarne äro ovanligt krya, sä 
att Gustafsson ännu kan följa en sin 
gon, som &r skogvaktare, till skogen 
med bössan pä axeln, trots sina 81 år. 
Guldbrudens mor lefver ännu, ehuru 97 
är gammal, ooh värdas i makarne Gu
stafssons hem. 

Göteborg. Mogna mandlar ha skör
dats pä ett mandelträd i Trädgårds
föreningen i Göteborg. 

Återkomne. De fyra arbetarne vid 
Carnegieska bryggeriet i Göteborg,som 

förra numret omtalades, hafva nu 
återkommit från sin fiskefärd. De hade 
fördröjts af storm. 

Svensk massage i Ryssland. 1 dagarne 
har återkommit från Ryssland till Gö
teborg gyranastikdirektören Fr. Lind
skog, som pä tillrådan af d:r Weater-
lund meddelat massagebehandling ät 
en ry«k furste. 

Född pi tåget På ett tåg mellan 
Göteborg och Falköping föddes den 27 
okt. en liten vestgöte. Den oförmodade 
nedkomsten gaf medpassagerarne an
ledning att företaga en Insamling till 
den lilles förmän, ty .moderns omstän
digheter voro af mgciia ett 6käl .öm
kansvärda. 

1'råmasseexporlen till Sydamerika. 
Med italienska barkskeppet Oive 
Mount, som härom dagen utklarerade 
härifrån till Z.iraté, Argentina, expor
terades 3,312 balar torr mekanisk trä
massa, vägande 416,100 kg. Fartyget 
hade förut i Norgo inlastat 1,800 balar. 

Halmstad. Dödsfall. Prosten A. B. 
Ardell i Harplinge afled natten till 
den 81 okt. Han var född 1819. 

Bedrägeri och förfalskning. F. d. 
folkskolläraren A, Larsson i Veinge 
har "häktats såsom förvunnen till be
drägeri och förfalskning. Han har pä 
bedrägligt sätt skaffat sig sjelf pennin
gar, då han hjelpt mindre landtbrukare 
med anskaffande af lån i banker. 

Haparanda. 1 sitt 100:de år afled 
den 15 okt. Pajala församlings äldste 
medlem, enkan Kajsa Mikaelsdotter 
Fors i Junosuando. 

Lapparna öfvergijva nomadlifvet. 
Många lappar hafva på senare tldeu 
slagit renskötseln ur hågen, bygt sig 
fasta bostäder, borgat hö, skaffat sig 
någon ko, brukat litet jord, sysslat med 
tjärbränning, skogsaf verkning, flott-
niugsarbeten och dylikt. Ja, den lapp-
ska befolkningen, i synnerhet den yng
re, kläder sig i dessa trakter numera i 
snygga bondedrägter och händer det ej 
sällan att en nomadyngling röfvar hjär
tat af den finaste ooh förmögnaste 
bondjänta och att en bondgosse väljer 
sin brud bland "lappjäntorna". Så 
småningom försvinner här liksom an
norstädes nomadstammon "helt ooh hål
let. 

Helsingborg; En vigtig upptäckt 
vid Barnlösa. I dalsänkuingen inom 
Ramlösa brunns område upptäcktes för 
några år sedan naturligt sodavatten, 
som vid af ingehiör A. Larsson i Stock
holm verkstäld analys bafunnits. Inne
hålla bikarbonat af natron och kalk 
samt koksalt. Ösrjeinte vår vattnet 
alldeles fritt från sulfater och således 
af ädelt slag. Tidningen säger sig ej 
ha velat omtala förhällandet, så länge 
etablissementet befunne sig i. utländsk 
ego, hvilket nu ej längre är förhållan
det, samt uppmanar vederbörande att 
låta anställa närmare undersökningar. 

Jönköping. Kanttriefogeln i enbu
sken. Ur fågelburen hos en familj i 
Jönköping hade för någon tid sedan 
försvunnit en bona »t kftnarUfqglarnt. 

Hon var och förblef borta flere dagar, 
berättar "Småland". I rummet står i 
ett höra en enbuske. Frun i huset kom 
en dag att titta in 1 busken och får se 
— fogelhonan liggande i ett rede och 
med ungar i sina vingars skugga. Mor 
och barn flyttades i bur. 

Efter It år. Såsom misstänkt att 
hafva den 30 Bept. 1884 mördat sin bro
der f. gardisten Johan Anders Ema-
nuelsson Lindéa har arbetaren Josef 
Pettersson frän torpet Sjöbo i Långa-
ryds socken, Jönköpings län, häktats 
och införpassats till länsfängelset i 
Jönköping. Den häktade, en 39 år 
gammal och gift man nekar att vara 
skyldig till brottat. % 

Ebba BraÅes brudkrona, som blanå 
åtskilliga andra dyrbarheter förvaras i 
Brahekyrkan å Visingsö, bars härom 
aftonen i Jönköping af en från Vetter
ön bördig brud, Olivia Wissing, dotter 
till förre nämdemannen, Sv. Johan 
Johnsson frän Vrixlösa å VUingsö, som 
sammanvlgdes med bruksarbetaren 
Evald Höglund. Till bröllopet hade 
från ön de öfriga smyckena reqvirerats, 
nämligen brudgum- och brudbältena, 
halsband och armband samt fyra hals
kedjor med medaljonger, afsedda M)r 
brudtärnorna. 

Kristinehamn. Stort arf från 
Afrika. För att ordna boutredningen 
efter sin under kriget i Matubelelan-
i Afrika aflidne broder afreser i dagar
ne kaptenen vid lifregementet till fot 
F. Ö. Bergquist i Kristinehamn till 
London, åtföljd af sin regementskam
rat, löjtnant Arvid Wester. Kipten 
Bjigqvists broder, hvars skiftande lef-
nadsöden och död vi omnämt, lär ef-
terlemda en batyJande förmögenhet, 
hvilken dock skall vara svär att rea
lisera, eDär den till större delen ligger 
i plantager. 

Kungsbacka. Dyra får. Från 
Tjoiöhiilm afsändes nyligen till Dan
mark tre stycken får, för hvilka till
sammans botalats 1,050 kronor. 

Sktgtdjur som dräper slagtaren. En 
olyckshändelse af ovanligt slag och 
med dödlig utgång inträffade nyligen i 
Torup, Halland, der hemmansegaren 
Petter Johanson ihjelstiingades af en 
tjur. Han befann sig hos riksdagsman 
Joh:* Bengtson i Bjernelt för att ned-
slagta en denne tillhörig ljur och skul
le juit anbringa ett knifstyng i tjurens 
nacke, då djuret gjorde en ryckning, 
borrade in hornet i Johansonj ena lår 
och Kastade honom öfver sig till mar
ken. Dan skadade afled kort derpä af 
förblödning, förorsakad deraf att stora 
pulsådern afslitits vid hornets inträn
gande. Johanson, som var 46 är gam
mal, efteriemnar hustru och sjj b^rn. 

Liholm. EU aktadt namn neddra
get. Af kronoiänsman W. Anderson 
häktades nyligen i Rsnneslöf en bett
lare, som uppgaf sig vara fi iske under 
säten Zicharias Topelius, född 1844 
Brahestad och farmaceut till yrket. 
D^n stackars mannen, som är Bon till 
en prestman, hvilken vac kusin till 
skalden Topelius, var vid anhållandet 
alldeles utblottad. Han bar vistats tre 
månader i Sverige och talar svenska 
med finsk accaut» 

Landskrona. Bruden skjuten vid 
bröllopssaluten. I vestra Karaby fira' 
des nyligen ett dubbelbröllop, som tor 
de komma att få ett efterspel inför 
domstol. I enlighet med den pä lands 
bygden ännu rådande seden, skulle en 
smedsarbetare salutera för brudföljet 
och då detta befann sig pä återvägen 
frän prestgärden, der vigseln skott, 
utträdde personen i fråga ur smedjan 
och aflossade ett skott som både small 
och — träffade. Dan ena bruden, som 
åkte i första vagnen, fick hagel i ena 
sidan, sä att hon föll framstupa i vag 
nsn, dervid don ny^,äkta mannan utro 
pade: "Jag tror jag blir etikeman med 
detsamma." Ärven körsvennen träffa
des och fick såsom minne af bröllops 
färden ett ganska stort sär bakom ena 
örat, och en tredje person fick sin hatt 
genomskjuten. 

Lindesberg.. Vid Kafvellorps silf 
verhytta erhölls i lördags en silfvertac 
ka på 46 kilogram. 

Linköping. Kikhostan oeh kyrk
nyckeln. Enligt meddelando till ö. D. 
anvaudes nyligen i en Östgötasocke 
följande medel mot kikhosta: Kyrko
nyckeln lånades och i nyckelpipan häl 
des vatten, hvilket det sjuka barnet 
skulle dricka. Barnet blef verkligen 
inom kort friskt-, och naturligtvis var 
det underkurens förtjenst. Bidröfligt 
att anno 1896 vidskepelsen kan vara så 
stor! 

Malmö, Svenskt mjöl till England. 
Dat torde nog höra till sällsynthuterna 
att från Sverige mjöl exporteras till 
England, detta storindustriens hem
land. Och när ett sådant fall inträffar, 
vittnar det om att den qvarn, som lyc
kats uppnå ett sådant resultat, preste
rar en vara, som måste vara den en
gelska öfverlägBen. Detta har upp
nåtts af Malmö valsqvarn, hvilken eges 
af Göteborgs ängbageriaktiebolag. Re
dan sedan ett hälft år tillbaka har 
qvarnen regelbundet hvarje veoka med 
Newcastleängaren af6ändt till köpare l 
Newcastle flera hundra eäckar hvete
mjöl. Detta måtte ha fallit engels
männen pä läppen, ty qvarnen har nu 
äfven erhållit order på mjöl från Li
verpool, till hvilken plats öfver 500 
säckar komma att afsändas så snart 
passande lägenhet erhålles. 

Mariestad. Ihjelstångad af en bag
ge. Landtbrukaren J. Anderson i Hart
hagen invid Tidaholm blef en dag 
härförliden så »vårt tilltygad af en 
bagge att han afiidit. 

Skellefteå. Brudgummen kom al
drig fram. En kall ooh stormig dag i 
september 1887 begaf eig drängen Carl 
Jonas Lindberg i Malå (Norrbotten) 
från Slagnäs till Garguar för att träffa 
sin trolofvade och med henne ingå äk
tenskap. Men han kom aldrig fram, 
och först i dessa dagar har man erfarit 
hans öde. För någon tid sedan påträf
fades liket efter en & Gargaur-skiftets 
skogsmark omkommen person, som 
igenkänts vara nämde Lindberg, ehu
ru rofdjur farit illa med kroppen. Han 
antages hafva omkommit af trötthet 
och köld. 

Söderhamn. Dödad af tåaet Upp
gående snälltåget öfverkörde härom 
dagen sextloårige hemmansegaren Olof 

Olsson från HBggesta. Olsson kom kö
rande öfver jernvägsspåret, då olyckan 
inträffade, och märkte ej tåget. Döden 
var ögonblicklig. Hästen hann öfver 
spåret och sprang hen. 

Söderköping, Uppvaknad från de 
döda, En meddolare till"Södorköpings 
Tidning" berättar följande: Nedanstå
ende, som bllfvit mig af fulH trovärdig 
person berättad t, torde ej fcakna sitt 
Intresse för en större alftnäqhet. I när
heten af S. jernvftgsstalj!on|i ÖJtergöt-
land insjuknade för éj lilpge sedan en 
man i något ålågs febersjukdom, hvil
ken efter någon dag tilltog,,så att man 
eäg, att slutat all mer n^rmiyle sig. Nu 
eftereändes skyndsamt läkare, men dä 
denne anlände, var den sjuke redan af-
somnad i döden och hade redan kall
nat. Antingen nu l&kahen misstänkte 
att allt ej stod rätt Ull, eller att det 
våren lycklig ingifvelse, allt nog, han 
tillsporde hustrun, om hon tillät ho
nom att experimenteru på den döde, 
för att utröna huruvida här verkligen 
förelågj ett dödsfall. Efter någon tve
kan erhölls löfte dertill. Kallt vatten 
hemtaues, hvarvid läkaren tvättade 
den dödes fötter ooh.bet. till öfver knä* 
et, hvarefter han nedbäddades och 
lemnades ensam i rummet. Om en 
stund voro benen varma. Nu fortsattes 
experimentet medels ingifvande af ett 
slags kapsel, innehållande någon vät
ska. Derpä lemnades äter rummet och 
vid nästa undersökning befans det, att 
den som död ansedde visade verkliga 
lifstecken. Nu gafs befallning, att for
tast möjligt från närmeate apotek hem' 
ta föreskrifven medicin. Följ.len blef 
den, att den förut dö le lifs lefvande 
ätergafs ät den i sorg försänkta famil-
;cr. Mannen lefver änr.u, kry och 

ask. 
Upsala. En rysk student, Mikael 

Wet6cbesloff, fråtf universitetet i Ka
zan har inskrifvits vid Upsala universi
tet och ingått i Vestmanlands—Dala 
nation. 

Vänersborg. Qvinlig folkhögskola 
för Elfsborgs lån. Vid sammanträde 
med styrelsen för Elfsborgs läns folk 
högskola å Torpa vid Vennersborg den 
27 oktober beslöts, att nästa åren qvin 
lig kurs skall öppnas i samband med 
den manliga skolan. Djnna senare 
fortgår, Böm bekant, under vintermå
naderna, medan den qvinliga kommer 
att fortgå under maj, juui fcfch juli må
nader. '  

Åmå'. Hvar sjunde person i Brälan-
da åtnjuter fattigunderstöd. Endast 
en socken i riket — Bogens kommun l 
Vermland — har Btiirr<»; procanttal 
understödstagare. 

Bilds'ormerska. Häroms dagen be
redde sig en svagsint qvinna fran Gun
nar snäs socken inträda i kyrkan genom 
ett fönster, krossade helt och hållet 
två ljuskronor, slog in nurmarj ett 
hundratal fönsterrutor och lösiyckte 
bilderna från altåret samt bar dessa 
ned till stranden1 af öeÄ närbelägna 
sj3n. Dsn förr sH vackla kyrkan ter 
sig nu som en ruin. 

Danmark tror man att detta märkliga 
sammanträffande icke är helt ooh hål
let tillfälligt och danskarne finna Bis-
marcks plötsliga intresse för deras 
land högst öfverraskande. "Daily Te-
1 eg rap" påstår att den rysk—danska al
liansen blifvit afelutad under kejsar 
Alexander III-s regeringstid. 

Häktade förfalskare. Tillverkaren af 
ie falska sparmärken, på hvilka anar
kisterna lyckats tillnarra sig pennin
gar, har häktats. Den häktade är en 
tysk vid namn Muller. Likaså ha med-
redaktören i "Proletären" och en annan 
anarkist inmanats 1 häkte. Förfalsk
ningarne synas sträcka sig betydligt 
längre tillbaka i tiden,än de brottsliga 
sjelf va vilja tillstå. Sannolikt ha de 
falska sparmärkena tillverkats i Leip
zig eller Dresden och den dansdaafdel-
ningen af anarkistbandet synes blott 
hafva haft till uppgift att utprångla 
dem. Det ligger nära till hands att 
förfalskningarna omfatta äfven andra 
märken än de danska. 

P I N  L A N  D s  

Jernvägsfrågorna vid instundande 
landtdag. I sitt betänkande angående 
vidare järnvägsbyggnader i landet lär 
kommunikationsch«fen bland annat fö
reslå, att till ständerna öfverlemnas 
att besluta: om byggande af en normal 
6pärig jernväg från Uleåborg till Kemi 
stad och derifrån vidare till Torneå elf 
i närheten af Torneå Btad; att arbetena 
å densamma vidtaga omedelbart efter 
afslutande af Åbo— Karis je.rnväg eller 
tidigare, så vidt lämpliga arbetsledare 
derför kunna erhållas; samt att för 
dennaanläggning under finansperioden 
1898—1900 anvisas 4,5000,000 mk. utgö
rande inemot hälften af det för arbete
na erforderliga belopp. Jernvägsfrå
gorna behandlas för närvarande af ett 
inom senaten nedsatt utskott, baståen-
de af senatorerna Tudeer, frih. Molan
der, Yrjö—Koskinen och Bergbom. 

fi 

Agghvits~Sjukan 
ärden farligaste af alla njursjuk

domar. Smärtor i ryggen, oegent-

ligheter i urinen, svallning af 

benen och underlifvet äro de första 

I symptomerna. 

Dr. J. H. WeUEHN'S 

LEFVEROCH njur-balsam 
har i tusende olika fall och för många år bevisats vant ett 
enastående botemedel mot denna fruktade sjukdom. 

Till salu öfverallt.- Pris $1.00 pr. flaska. 
THE Dr. J. H. flcLEAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo. 

Den populäre 

Fotografen.. 
utrör 

Finaste arbete 
till lägsta priseri 

Fesölc min atelier och besigliya 
mitt vackra arbete! 
427-429 Nicollet Ave. i! 171-173 E. 71h st. 
MINNEAPOLIS. | ST. PAUL. 

A. Ii. ALN ESS, President. 

RIIT6 S ÄB 

J. A. SWENSON, Oashler. 

Vill ni bli' en martyr? 
Sannolikt icke! Men om 3& är. bör ni ödra-

ga er dyspepsl genom att oftrst&ndig-t inta
ga er föda. Ni skall dft lida hflmdens alla 
martyrqval! Som igu personer äro marty
rer af dessa lidaaden från barndomen till 
grafven, plågade af maginflammaiion, r&-
derspfinnlng och oordnlngar i ma?en. dälig 
sömn. obehagliga drömmar, bristande mat 
smältning. Sekel, gallsjuka. afmagriug och 
blekhet. Allt detta kan undvikas. Sjuk
domen, om &n af svåraste art. skall, om rät' ,  a 
medlet. HcstetteriStomach Bitters, anlitas, 
återställa de inre organen och nervsyste
met, reglera lefvern och magen, hvilka bitdu 
blifvit försvagade i följd af oorduingar i 
matsmältningen. Återställa matlusten och 
tillföra kroppen krifteroch nytt hull. Det
ta är '  själens spegel", och middagsklockans 
ljud skall tjusa öronen ooh aldrig förorsaka 
nögra obehagliga känslor efter mftUiden. 
om man gjort ett. försök med dessa Bitters, 
hvilka flfven fördrifva gallsjuka. reuma
tism, nervositet, malaria och njurlidande. 

fl BÄ, 

N O R Ött. 

Flottstation i Trondlijem. Stadsfull
mäktige i Trondhjem hafva,med anled
ning; af en hemställan fråa lörsvarsde-
partementetjhuruvida Trondhjem voro 
villigt att öfrerlemna hamn och tomter 
till en flottstation, beslutit svara, att 
staden skall visa det största möjliga 
tillmötessående i fråga om om upplå
tande af plats för en flottstation. De
partementet har begärt plats för minst 
8 a 9 fartyg med tillhörande magasin. 

Den nya jernvärjslinien Tretton Otta 
öppnades den 28 oktober i nftvvaro af 
statsminister Hagerup,statsrådet Niel
sen m. fl. inbjudne. Härmed har man 
fått jernvög genom Gudbrandsdalen. 
D^nna dal, hittils ansedd som hem och 
härd för det äkta norska bondelifvet, 
undangömdt för veilden, komruer ge
nom jern vägen antagligen att inkräk
tas af både industriel och annan modern 
företagsamhet. 

Qvinliga stationsmästare har man nu
mera i Norge. FrAn invigningen af 
den nya O^tabanan, som går genom 
den vackra Gudbrand$dalen, berättar 
nämligen "Morgenb.adets" ko-respon-
deut: Första stationen.på den nya ba
nan är Losna. På denna jernvägssta-
tiOn, som var dekorarad med ett par 
"rena" flaggor, hade ipänga menniskor 
samlats. Här var Nor^eÄ första qvin
liga stationemästare $én kommende
rande. "Faar se, om jegican greie det 
da", sade hon, och detrtycktes icke va 
ra >någon lätt uppgift, som väntade 
henne. "Skall ni ioke ha uniform?" 
frågade korrespondenjféä,^vartill bou 
ondast svarade med ett ldénde.Om man 
får tro "Verdens Gång'', innehafves 
stationsmästarebefaUh|n£en ftfven vid 
fyra andra stationer af$jv|pnor. 

ST. PA111S AFFÄRSMAN i 
t 0. ANDERSON, 
I I , Iliindlar mod kött. flSsk o. s. •. 

lie c 1 behandling och lägsta priser. 
90G Paytie Ave. t V HO Arcade st. 

ST. PAUL, MINNESOTA. 
Inbetftldt kapital:8125,000. Auktoriseradt kapital: $600,000. 

ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING. 
Betalar högsta ränta på depositioner. Säljer vexlar och Money Orders pft 

Europa. General agentur för alla första klassens emigrant linior. Agenter Ä» 

skas öfverallt 1 landsorten mot högsta kommission. 

329 E. 7th strået. 
850 Payne Avenue, 

ST. PAUL, 
erhållas aila sorters svenska mediciner, elektriska bålten, elektriska bar
rier och bråckband. S&rskild uppmärksamhet fästes vid BO DIN'S COUGF 
BALSAM, BODINS CORN CURE och PROF. STOCKTON'S HAIE 
TONIC, hvilka äro på hvar sitt område oöfverträffade. 

JOHN BODIN & CO. 

D A N M Å  R K  

Danmarks neutralityS| en ledande 
artikel i •'Hamburgftr^ *achrichten" 
uppmanas Danmark att i med alla till 
buds stående medel söka uppnå neutra
litet och få denna erkänd af makterna. 

En hinduprofessor i Köpenhamn. Kö
penhamn har i dessa dagar besökts af 
professorn i filosofi vid universitetet 
Madras SatBianas8en,Böna på rundresa i 
Europa fått lust att gästa Köpenhamns 
vetenskapliga fakulteter och taga notis 
om danska studeförhällanden. Profes
sorn är född i Indien, men tillhör krist
na religionen och åtnjuter.mycket stort 
anseende i sitt. hemland. Professor 
Satsianassea är en äkta österländsk 
typ med kaffebrun hy, ramsvart hår 
och mycket själfulla drag. 

Det dan8k—ry8ku förbundet. Den en
gelska tidningen "Daily Chronicle" an
ser att. underrättelses om afslutandet 
af ett danskt—ryskt förbund öfverens-
stftmmer med verkliga förhållandet, 
oaktadt underrättelses* <J#rom blifvit 
dementerad. KöpenhéSbnji|r detsamma 
för Östersjön som Konstantinopel för 
Bosporen. I Danmarfc) liar det v&okt 
stort uppseende att den artikeli^Ham-
burger Nachrickten" hvåk Danmark 
tillrådes att söka neutralisering blifvit 
offentliggjord samtidigt med "Pali 
Mall Gazettes" meddelande om ett för
bund mellan ooh Danmark, i 

ANDERSON & JOHNSON, 
H Glas- och Porslins Handel. 

Vi hafva alltid ett välsorteradt lager af 
porslin, lampor, glasvaror, bord- och fick* 
knllvar samt kokkärl ni. ni. 

Véd Payne Ave. 

UEDMAN BROS. 
• '  Dry Goods, fiird dlgsydda klilder, eki-
peringsartikhu' och skodon m. ni. 

910, VIS, .9ZO Rice Street. 

ALBERT 6. JOHN SO'i 
fi Möbler och lmszerädssaUc ;er in. ra. 

Auktion hvarje lördag kl. 10 f. in. 
2# dt 24 h. 7th Street. 

A. LINDAHL. Välsorteradt lager af 
fick-ur, vägg-ur, vigselringar m. m. 

Reparationer utföres omsorgsfullt oeh bil
ligt 8SO Payne Ave. 

fi J. LOMEN, 
Attoi Attorncy-at-law 

Rogers' Bnildiny, 
Cor. i* t fi dt Cedar Streets. 

D MARTINI. 
Ill "PEOPLE'S BAKERY." 

A ila sorters finare bakverk le vererasefte? 
Deställning. 833 if. 7th Street» 

A. N. NELSONS Brandförsäkringn 
och Lån-Agentur 

ir flyttad Ull Knän ft's kontor, 
Manhattan Building. 

Cor. Sth dt Jttoberl sta. 

C 0. NELSON, 
I 1 Sneeerier i Specerier oeh Delikatesser af 
bästa slag och till lägsta priser. 

liecatur Street. 

PHARLES NORBERG, 
v Kostym-Skräddare. 
Vint snitt och omsorgsfullt arbete. 

180 E. 7ih st. 

OHN A. PETERSON & CO. 
Spanm&l, mjöl, hö, foderämnen.. 
eamt kol, ved och farmprodukter. 

Cor. Payne ave. dt Mtnnnehaha at. 

J 

E. SUNDKVIST, 
Pelsverlcför herrar och damer, 

samt Hattar, Mössor och Ilandskar. 
Reparationer verkställas billigast under 

sommarmånaderna. 332 E. 7.1 h st. 

ANDREW SGHOGH GROCERY CO. 
fl PARTI och MINUTHANDEL! 

Specerier och Delikatesser 
Corner Seventh and Broadway. 

II A. VUCKEL. 
III Första klassens färskt oeh salt kött, 

fisk, vildt smör och &ffg, m. m. 
Cor. Payne ave. & Reaney st 

Uf ALLBLOM Furniture & 
" Carpet Co. 

a ar. Kam 

Foten... i 
fir visserligen Insen hufvudsak, men den 
lijelper oss att komma fram här t verlden 
cm vi behandla rten rätt. Den trifs bäst 
i mjukt rkta läder, men vanskötes 
mest 1 papper, hnnp och näfoer. ZCS 

Erfarenheten lärer Setta och derför tillhandahälla vi endast , ^  

•SE mii Primn Skodon, *--3 

H Elmquist's Skomagasin, ^ 3  

Tapeter, Mouldiner, Rullgardiner 
Oljeduk saml Fjäder m. m. i rik
haltigt sortiment och till lägsta priser hos 

William A. Lohtker, 
221 E. 7th st, ST. PAUL. 

"The Rock away" 
Svensk Restaurant 

Bästa hetjeninq! IMgsia pri*er!- tjattt. 
W. O. Williams, kgare. 163 E. 7th St. ST. PATJI» 

jy Resande torde taga ett utkllpp af denna annons då de besöka at 1 aul. 

Fritt! Fleischmanns & Go's Souvenir! 
Genom att med posten till oss insända 25 

gula etiketter med \vr fac-siniil namnteck
ning erhålles med omgående ett vackert por-

trfitt cch vär "Pastry Cook Book" fritt. VÄr Compress-jäst erkännes att öfver-
träffa i jäsningskraft alla andra slag vid all sorts bakning såväl finare som gröfre. 

Fleischmann & Co», 
419 & 421 Plum st., C I N C I N N A T I ,  O H I O .  

> krif ert namn och er postadress tydlijt! 

OBS.! GRATIS!! OBS. I 

HED CROSS OtiEMTOAL WOliKS PATEXT. 

Mellan 1:sta Okt. i | | |  Vid köp af två 
och l:sta Dec. er- burkar 
hålles gr r at i s  en BÉf||f|P  ̂ MALTÖS CANNABIS, 
ask CONG. AMYCOSE «B ... .  hos vV 

John Bodin & Co., ^ ̂ UL-
Eller hos A. BACKDAHL & CO., General Agenter, 

'  "  3i;nVashin-ton Ave.. Ho.. MINNEAPOLIS. .MINN. 

FÖItESTA STATE KIVAS POSTÅMGFAKtfYG. 
Ilen, euda. som seglar uuder Amerikansk flagg. 

AMERlkA-SKANDlNAYIB^ 

OCH 

Möbler» Mattor, Barnvagnar. Kaminer tamt 
Olas* och Porsllnavaror m. m. - — 

400-40% Jackson aL j VBAHCis c. BBOWS. 

NEW YORK 

Southampton 
HVABJK 

ONSOAC). ,, .-li&KDA«fc; ; • 
BILJETTER till och från de förnÄmsta stKder i Sverige, Worse och Danmark 

INTERNATIONAL NAVIGATION COMPANY, 
West.Gen. Paoa. Agt. 143 LA SALLE ST.. CHICAGO* 


