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[FBr MINNESOTA STATS TIDNING!.. . 

Stockholm den 15 septemre ISVt* 
Återkomna till Stockholm begifvavi 

oss naturligtvis så snart tillfälle gifves 
till utställningen. Der förmärkes nu 
mera lif och rörelse ån då vi sist besök
te densamma. De väntade turistska
rorna ha anländt, och engelsmän, ame
rikaner, tyskar, fransmän, finnar och 
ryssar synas lika hemmastadde som 
stockholmarne, skåningarne, vestgötar-
ne, sm&länningarne och andra "infö
dingar". Det vimlar af menniskor öf-
verallt och en riktig Babels förbistring 
r&der. Menniskomassan utgör en in-
ternationel samling, som det också 
eger sitt intresse att se. 

Att utställningen varit bättre besökt 
fin man vågat hoppas, framgår af det 
finansiella resultat, som redan upp
nåtts. Han hade beräknat, att hela in
komsten från försålda inträdesbiljet
ter skulle komma att belöpa sig till en 
million kronor, men denna summa ha
de inkommit redan i midten af augusti 
månad, ooh innan utställningens sista 
dag utgår torde ytterligare en half 
million kr. hafva tillkommit. 

Medan man är intresserad i interna
tionella samlingar, gm hvilka redan 
något yttrats, går man till utställnin
gens förnämsta sådan, nemligen konst
samlingen. Det är nog icke många ko
nungahus, som ha någon medlem, som 
år så konstnärligt anlagd, som prins 
Eugen. Han intager en mycket fram
stående rang som målare, icke allenast 
i Sverige utan åfven utrikes. Tillkom
sten af en sådan utställning, der nä
stan alla bildade nationer deltaga, har 
man i främsta rummet att tacka honom 
för. 

Hallen, som innesluter den vfirderi-
ka samlingen, ligger strax intill ma
skinhallen och är otvifvelaktigt stock
holmsutställningens vackraste bygg
nad, såsom thycket tillbörligt är. Bygg
nadsstilen är enkel ooh behaglig. Ut
vändigt äro väggarne beklädda med gips 
i snöhvit färg, och utefter väggarnes 
öfre kant löper en fris med utställ
ningsmärket tre kronor. Öfver den 
del af hallen der den internationella 
samlingen har sin plats är en liten för 
höjning eller s. k. loggia upprest. In
gången är särdeles praktfull. 

Hela antalet taflor i samlingen upp
går till ungefär 1,800, så att det fordras 
icke så liten tid att bese dem väl. Af 
detta antal komma ungefär 650 på den 
svenska afdelningen, 450 på den dan
ska, 260 på den norska och de öfriga 
fördelade på ett tiotal andra europe
iska länder och Amerika. 

Det är mig omöjligt att ge någon ut
förligare beskrifning öfver den stora 
samlingen, ty dertill erfordrdras betyd
ligt utrymme och omfattande känne
dom om konstsakers värde, hvilka bå
da i detta fall saknas. Det är ganska 
riskabelt t. o.m. för en '-förståsigpåare" 
att fälla något omdöme om taflor och 
andra konstsaker, ty hvad som beha 
gar den ene är liknöjdt eller rent af 
afskyvärdt för den andre. Vanligtvis 
är det bäst att tänka på visdomsordet, 
som säger, "att om tycke och smak må 
man ej disputera'' — och tiga. Några 
få' anmärkningar får man dock lof att 
göra. 

I den första sal man kommer till ha 
de amerikanska konsnärernas taflor 
fått plats. I målarekonsten ha ameri
kanerna hittills ej utmärkt sig, men 
nog kunna de åstadkomma bättre konst
alster än man hår får se. Att dessa ha 
föga värde torde man blifva temligen 
ense om. 

Svenske målare äro talrikt represen
terade, och mot de allra fleste torde 
den anmärkningen vara befogad att de 
pråla för mycket med granna färger. 
Likasom do beskrifna personligheterna 
i en berättelse böra framställas som 
verkliga menniskor och ej som änglar 
eller demoner och tilldragelserna såsom 
varande inom möjlighetens gränser, så 
böra också de tecknade föremålen på 
en tafla så mycket som möjligt likna 
de naturliga, som tagits t iil förebild 
Ju trognare man kan på duk teckna 
det verkliga naturliga föremålet, ju 
skickligare konstnär anses man ju va-
fa. Ty ändock man håller de stora 
säillenas mästerliga skapelser i all ära, 
får man dock erkänna,att den allsmäk
tige Skaparens verk är det skönaste af 
allt. Är man inte nöjd med att taga 
det naturliga till efterdöme utan söker 
att åstadkomma något som i glans och 
härlighet skall öfverträffa det, misslyc
kas man. Vackra färger ensamma bil
da ingen vacker tafla. Man måste kun
na använda dem skickligt ooh vanligt
vis sparsamt. Det senare ha de sven
ske målarne icke gjort. Något liknande 
en sådan sky, morgonrodnad eller af
tonskymning, sådana moln, träd ooh 
blommor, som de målat på duk, ser 
man inte i verkligheten. Det naturli
ga är mera enkelt, mera anspråkslöst, 
mindre uppseendeväckande. Naturen 
prålar inte med en mängd granna fär
ger såsom de gjort^ 

De norska Konstnärerna öfverträffa 
säkerligen de svenske i många hänse
ende^ men skulle ett pris tilldelas nå
gon särskild nation för taflor i konst
hallen, är utan tvifvel Danmark be
rättigad till att blifva pristagaren. Det 
lilla landet på andra sidan Sundet kan 
känna sig stolt öfver sin konstutställ
ning. Dess konstnärer söka ej så myc-
két att väcka uppmärksamhet med det 
granna, det briljanta, det som sticker i 
ögonen, som svenskarne ha en benä
genhet att göra. De ha intet prakt
fullt, intet storslaget, men allt är gedi
get, och tilltalande. Svenskarne och 
gpdra landsmän också och icke minst 

amerikanarne ha åtskilligt att lära af 
dem. 

Kommer Sverige icke så mycket till 
heders i konsthallen, så gör den det så 
mycket mera i Nordiska Museet. Det 
är den svenska husslöjdens utställning 
som här väcker vår beundran. Tvenne 
stora våningar upptagas af den svenska 
husflitens alster, och hvarenda län i 
riket samt städerna Göteborg och 
Stockholm, äfven det nordliga Lapp
land, har här sin särskilda afdelning. 
Svårt vore säkert att afgöra hvilken 
som förtjenar det största pris. 

Det är i sanning förvånande hvilken 
skicklighet de som tillverkat de många 
sakerna ådalagt. Man får se hur unga 
gossar förfärdigat verktyg, stolar, skåp, 
bord och dylikt och hur unga flickor 
sytt, broderat eller väft vackra och 
nyttiga saker. Man kommer härvid 
att tänka på hvilken betydelse under
visning i slöjd har för det uppväxande 
slägtet. Vår tids menniskor ha blif-
vit så vana vid att få sina verktig,möb
ler, kläder och dylikt tillverkade me
dels maskiner, att de i många fall allt 
för mycket uraktlåta att sjelfva till
verka sådana saker som de behöfvaoch 
som mycket väl på lediga stunder kun
na förfärdigas. De ungas undervisning 

slöjd kan i betydlig mån motarbeta 
denna tendens, Derigenom fostras 
också trenne goda egenskaper, nemli
gen sparsamhet, skicklighet och flit. 
Blott den senare är af icke ringa bety
delse, ty det är som ordspråket säger: 
"fåfäng gå lärer mycket ondt." Skick
lighet i handarbete hör ingen till att 
förakta, ty nog är det mera prisvärdt 
för den unga flickan att kunna sy och 
laga mat Ordentligt, ån att kunna re
dogöra för innehållet af en stor förfat
tares senast utkomna bok, och för den 
unge gossen är det äfven båttre att han 
kan hyfla och såga än att kunna redo
göra för de gamle egyptiernas lära om 
själavandringen. Beläsenhet och ve 
tenskaplig bildning äro bra; man for
drar att nästan alla i vår tid skola v^ra 
i besittning af dem, men ett misstag 
år det att 'så hängif va sig åt desamma, 
att man hvarken vill eller kan utföra 
någöt handarbete. 

Af gammalt är det kändt, att i slöjd
undervisning står Sverige framför alla 
andra länder, men utställningen i Nor
diska Museet år ändå en öfverraskning. 
En storartad samling hade man väntat 
att få se, och dock blifva alla förhopp 
ningar mer ån uppfylda. En represen
tant för en af Englands större tidnin
gar skref hem att alla engelska upp 
fostrare, som kunde, borde resa till 
Stockholm och se slöjdutställningen,ty 
der var mycket för engelsmännen att 
lära. Det hade han nog rätt uti. Der 
är mycket för alla att lära. 

A. A. S. 

Allmänna nyheter. 
Ett rykte förmäler, att Weyler blif-

vit återkallad, men rörande dess till
förlitlighet är ingenting kändt. 

På resa här 1 landat befinner sig rys
sen M. Simoni, öfveringeniör för vat-
teöverkssystemet i Moskwa, hvilken 
hitkommit för att taga närmare känne 
dom om de amerikanska vattenverks -
systemen. 

Dödade Jägare. Engelsmännen Ca 
vendish och English, som med nittio 
ascarier förlidet år begåfvo sig från 
Berbera å Afrikas östkust på en jagt 
rur till det inre af Afrika, ha blifvit 
mördade af infödingarne. 

Vid en Jernvägsolycka, som i sön
dags morse inträffade å Denver & Rio 
Grandebanan nära Cotopoxi, Colo., dö
dades tvenne och skadades ett stort 
antal personer. Bland svårt skadade 
märkes en mrs. l£åry Johnson från 
Telluride, Colo. 

Till Gustaf 11 Adolfs minne. Den i 
Philadelphia, Penn., sistlidne maj stif 
tade Gustaf Adolf församlingen säges 
vara betänkt på att för hugfästandet af 
minnet af Gustaf II Adolf i Amerika 
uppföra en storartad kyrka der i sta
den. Medlen härför skulle anskaffas 
genom insamling öfver hela landetC 

Af ålderdomssvaghet afied i lördags 
i sitt hem i Springfield, Maine, den 
välkände nykterhetstalaren och prohi 
bitionisten general Neal Dow. Han 
var född i Maijie den 10 mars 1803 och 
således vid sit frånfålle öfver 94 år 
gammal. I sjuttio år har han varit le
dare för nykterhetsverksamheten och 
med anledning deraf firades hans sista 
födelsedag af hela nykterhetsverldeö. 

I konventionernas tidehvarf. I ex
positionshallen i St. Louis, Mo., öppna
des förliden torsdag en konvention för 
krymplingar med ett par tusen lemma-
lytta delegater från skilda delar af 
vårt vidsträckta land närvarande. Syf
temålet med konventionens hållande 
var att förbereda organiserandet af en 
förening med namnet "American Bro
therhood of Cripples", hvartil l initia
tivet tagits af R. Tower i St. Louis. 

Lefnadstrött. Medicine doktor P. 
A. Edelsvård i McKeesport, Penn., än
dade sitt lif måndagsqvällen i förra 
veckan genom intagande af en dosis 
cynikalium. Ingen känd anledning 
till sjelfmordet förefinnes. E. föddes i 
Ilernösand,' Sverige, för omkring 33 år 
sedan och genomgick dervårande ele 
mentarläroverk. Hit till landet anlän 
de han för 12 år sedan, genomgick Nia 
gane universitetet i Buffalo, N. Y., och 
aflade 1893 läkareexamen derstädes 
I McKessport har han varit bosatt i 2 
år. Närmast sörjas han af föräldrar 
två bröder och en syster hår i landet 
samt broder och syster i Sverige, 
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I den höga åldern af nära hundra år 
afied nyligen mrs. Marian Beckman 
Osterheut i State Center, la., 

Återneminerad till guvernör i Mas
sachusetts blef i förra veckan Roger 
Wolcott af det republikanska partiet. 

Till sekreterare har direktionen för 
Pouest City Furniture Co., i Rockford, 
111., invalt vår landsman C. A. Huldt, 
förutvarande sekreteraren för Coope
rative Furniture Co. derstädes. 

Hazardspel och qvinnorösträtt. Den 
föreslagna lagen om förbud mot ha
zardspel har vid folkomröstningen i 
New Jersey blifvit förkastad. Amen-
dementet om rättighet för qvinnor att 
rösta vid skolval har ftfvenså blifvit 
nedröstadt. 

Benådad. Bernhard Hansen från 
Dubuque, la., hvilken i november 1891 
dömdes till döden för mord å en spår
vagnskonduktör, har benådats af gu
vernör Drake, som derom petitione-
rats. Hansens medbrottsling, Lee, gick 
fri vid rättegången. 

I följd af intagande af en dosis mor
fin afled härom dagen muraren John 

Bogren i Rockford, 111. feännande 
sig illamående hade B., som var syssel
satt med fiske, intagit hvad han trodde 
vata whisky och quinine men som var 
morfin och följden af misstaget blef, 
som nämts, att döden instålde sig. B. 
var 55 år gammal och hade varit bosatt 

Rockford i öfver 40 å,r. 
Hvar är Pingree? Under denna ru

brik meddelade vi i förra veckans 
nummer, att guvernör Pingree i Mich, 
yest bort för en tid sedan utan att låta 
någon veta hvart han ämnade begifva 
sig och att de goda Michiganborna bör
jat bli oroliga med anledning af att gu
vernören ej låtit sig af höra sedan bort
resan. Nu har det emellertid uppda
gats att han afrest från New York den 
15 september med ångaren "Venezuela" 
och med Venezuela till mål och åter-
våntas till New York med samma ånga-
gare nästa fredag. Pingrees resa till 
Venezuela lärer ha företagits i syfte 
att underhandla med dervarande myn
digheter om ett planlagdt jernvågsfö
retag i den sydafrikanska staten. 

Tänderna räddade honom. Morris 
Gohan, anstäld i ett hyrkuskstall i S*. 
Louis, Mo., kom en dag förliden vec
ka i gräl med Charles Noye; en arbets
kamrat, hvilken råkade i raseri och 
drog sin revolver för att nedskjuta sin 
trätobror. På endast fem fots afstfind 
affyrade han ett skott mot Gohan, 
hvilken träffades Tätt i munnen af ku
lan och föll till marken, som det trod
des dödligt sårad. Stor blef derför 
förvåningen, då Gohan i nästa ögon
blick reste sig upp, och som om ingen
ting vidare ovanligt händt, spottade ut 
kulan och på samma gång tre framtän-
der. Dessa tänder måste ha suttit 
mycket fast, ty förutom förlusten af 
desamma kom Gohan från affären all
deles oskadad. 

Minnesblad från Dalarne år'namnet 
på ett nyligen utkommet illustreradt 
arbete öfver denna på gamla minnen 
så rika svenska provins. Minnesbla
det innehåller en massa bilder af om-
vexlande slag, porträtt, landskapsteck
ningar, reproduktioner af målningar 
af framstående konstnärer, hvilka leda 
sitt upphof från Dalabygderna, m. m., 
och räknar textbidrag i mångahanda 
former, från biografien och den breda
re skildringen ända ned till det korta
re tänkespråket och namnteckningen. 
I sin helhet utgör verket ett särdeles 
vackert och vältaligt minnesblad från 
denna åktsvenska provins, och säkerli 
gen skall det äfven hår i landet vinna 
stor spridning. Det kan erhållas hos 
Lutheran Augustana Book Concern i 
Rock Island, IIL, och kostar en dollar 
exemplaret. 

Förolyckad Alaskaångare. Ångaren 
Hueneme"; som den 15 augusti afgick 

från Seattle, Wash., till St. Michaels, 
lastad med trävirke, afsedt för byggan
de af båtar å Yukonfloden, strandade 
under tjocka den 7 september å kusten 
af-Uniakön. Såväl ångaren som lasten 
gick förlorad. Kaptenen och besätt
ning, som försett sig med lifråddnings-
boja kastade sig i hafvet och lyckades 
simmande uppnå östranden. Med tre 
män begaf sig kaptenen en vecka sena
re i en liten öppen roddbåt på väg till 
Unalaska. Efter att ha rott i tre da
gar påträffade^ de af en ångare, som 
förde dem till Unalaska, der de togos 
ombord & kuttern "Grant", hvilken 
omedelbart afgick till Uniakön för at-
afhemta de der qvarlemnade sjömän
nen. På återvägen från ön föllo ma 
troserna William Hood och Otto Seve 
ren öfverbord och funno sin graf i vå
gorna. 

Från Chicago. Ett svenskt-ameri-
kanskt guldgrufvebölag med namnet 
"The Northern Alaskan Gold Mining 
Co." har nyligen bildats här i staden, 
spetsen för detsamma stå flera välkän
da landsmän. Bolagets president är dr. 
C. W. Johnson, v. pres. F. A. Johnson 
från Moline, Ax. Chytraeus sekr. och 
W. Nelson från Rockford skattmästare. 
Bland direktörerna märka vi utom de 
nyssnämnda hrr L. M. Melander, Björk, 
domare^ C." H. Höglund, Ed. C. West 
man och 'lj. M. Olson "från De Kalb. 
Bolagets kapital är $100,000. Hvarje 
aktie kommer att kosta $10.- Bolaget 
har för afsigt att tidigt nästa vår sunda 
en eller flera "prospectors" till Alaska 
— Sitt f jerda årliga sammanträde höll 
föreningen "Mothers of America 
Chicago förliden vec\ta. Antalet mö
drar, som lagt sina husliga pligter ås: 
do för att f& bevista mötet, var mycket 
stort. 

Till kandidat för borgmästare i stör
re New York ha republikanerna nomi 
neråt general B, F. Tracy, 

Betydliga snöfall ha redan förekom
mit i Alaska. Kaptenen & ångaren 
"Bertha", som i förta veckan anlände 
till Port Townsend, Wash., berättar, 
att vid ångarens afg&ng från Unalaska 
den 12 sept. marken i St. Michael och 
trakten deromkring var täckt af två 
tum snö. 1 

Återupptagen fabriksverksamhet. 
Vid Siefert valsverket i Birdsboro, 
Penn., påbörjades verksambeten förli
den måndag efter att ha legat nere i 
nio månader. Egarae ha redan be
ställningar på hand för arbetets fort
sättande i tre månaders tid. — Brooke 
Iron Companys i samma stad belägna 
masugnar, der arbetet en längre tid le
gat nere för reparationers företagande 
komma att påtänds* omkring den 16 i 
nästa månad. 

Skadeersättnings*^ål. Andrew "Ek
lund i Des Moines, Ja., har stämt sta
dens vattenverksbolag under yrkan att 
erhålla $5,000 i ersättning för skador, 
so£n han ådrog sig under arbete i bola
gets tjenst i oktober förlidet år. I an
svarsyrkandet siger sig E. kort efter 
olyckan ha erhållit $100 af en bolagets 
agent, som vid samma tillfälle öfverta-
lade den skadade att underteckna hvad 
som uppgafs vara tett qvitto på pennin
garne men som sedan visat sig ha varit 
ett erkännande af att bolaget till fullo 
godtgjort honom för de lidna skador
na. E., som icke kunde läsa engelska, 
trodde att bisträckningen lemnats för 
betalning af doktorsräkningar. Han 
har emellertid funnit ut sitt misstag 
och, som nämts, lagsökt bolaget för ut-
kräfvande af skadestånd. 

En mäktig man blir den nye borg
mästaren i Greater New York, säger 
"Österns Härold". Enligt den utvid
gade stadens chapter kommer han att 
erhålla makt och myndighet att till
sätta och utnämna, en hel massa tjen-
stemän med höga löner, såsom en city 
chamberlain ($12,(XX) årlig lön), en cor
poration eouncel ($15,000 årlig lön), fy
ra poliskommissarier (§5,000 årlig lön 
hvardera), president i Board of Public 
Improvements ($3,0QQ årlig lön), sex 
kommissarier för stadens förbättringar 
($7,500 årlig lön hfardera), en skatte
kommissarie ($3,000 årlig lön), en hel-
sovårdskommissarie ,/87,500 åflig lön), 
domare i muuicipfitiroiasfölénT (med 
$6,000 och $5,000 årlig lön hvardera), 
stadsmagistratet» (med $6,000 och $5.000 
årlig lön hvardera), byggnadskommis
sarier, chef för statistiska byrån, välgö 
renhetskommissarier, dockkommissari
er, jurykommissarur' etc. etc. Greater 
New Yorks civillista kommer att upp
taga namn på mer Un 25,000 stadstjen-
stemän och de årliga lönerna till dessa 
komma att belöpa sig in summa till 
öfver $9,000,000. Stadens utgifter torde 
i allo årligen uppgå 'till $65,000,000. 

På resa omkring jorden befinner sig 
svensko statsgeologen dr. Nils Olof 
Hoist. Dr. Holst reste på nyåret 1896 
öfver Suez etc. till/ Westaustralia för 
att studera guldet^ geologi, särSkildt 
vid de grufvor söm tillhöra "The Ang
lo-Scandinavian Gold Mining Company 
of Westaustralia". Efter ungefär ett 
års undersökningar der, och sedan han 
afslagit bolagets anbud att anförtro 
honom den permanenta ledningen af 
dess grufdrift, fortsatte han sin studie
resa till Tasmania; New Zealand, Kina 
och Japan; sedan till San Francisco, 
Cal., der han sista tiden vistats. Hans 
afsigt är att resa till British Columbia, 
Washington och Oregon. California 
kommer han äfveii att genomresa na
turligtvis. Derefter begifver han sig 
till Utah och Colorado samt vidare 
österut öfver New'York till Europa, i 
förbifarten göraÄdfe påhelsningar hos 
sin kusin Carl F. Hammar i Rolla, Mo., 
hos professor J,i A. Udden vid Augu
stana College i Rock Island, Hl., samt 
hos sin gamlo väi$. och pro motionskam
rat dr. Josua Lindahl i Cincinnati, 
Ohio. Dr. Holst {lolfcog i den interna
tionella geologiskt* kongressen i Wash
ington . 1891 . ocbu till b vag te efter dess 
slut några veckor på resor .i åtskilliga 
stater i Unionen. 

En neger-jude. Täli Hartford, Conn., 
ankom härom, dagen on ting afrikansk 
neger, som bland stadens judiska be
folkning väckte det Största uppseende 
genom att föregifya sig vara jude.. Ne
gern eller juden var döfstum, men ha
de med sig en anteckningsbok, i hvil
ken han nedskref fiina frågor och svar 
på hebreiska och "loschen khodish". 
Detta senare är språket i Moseböcker
na och grundligare, kännedom om det
samma ega numera blott rabbinerna 
och andra lärda judar. . Negern, som 
behandlar detta'språk såväl som hebre
iska med lätthet i skrift, uppgifver sig 
ha kommit från en stor stad i Afrika 
och att det der finnes en stam på 20,-
000 svarta judar, hvilka alla skrifva 
och tala "loschea khodish".- Stainmen 
befinner sig i Mrfttt goda omständighe
ter, enligt head främlingen upplyser. 
Om sig sjelf meddelar han, att han är 
son till en rabbin i den judiska neger-
staden. För några &r sedan lemnade 
han hemmet öcli begaf sig ut på resor 
och har farit ^iida omkring i verlden. 
Vid ankomsten till en ny plats uppsö
ker han der. bo^ddo judar, hvilka för
se honom me$| hvad han behöfver för 
lifsuppehälle och*reeor. En sak öfvor-
raskar honom s ii# kild t, och det flr, att 
hvar lielst han ixppträdt, har han icke 
träffat någon jude, som känner till 
hans landsmän »er» i Afrika. Att ne
gern verkligen är jude, derom siigcs 
den judiske rabfeiafctt i Hartford rarr, 
öfvertygad. 

V, V .  T.-"'-?-:':; 

Minnesota-nyheter. 
Från Aitkin meddelas, att farmaren 

A. Linger blifvit ihjelstångad af en il
sken tjur. 

Hvetepriset i Warren har i höst va
rit så högt* som 87 cents, men sistlidne 
torsdag hade det sjunkit till 75 cents. 

Uppbrändt ångtröskverk. O. O. Lund 
i Lac Qui Parle förlorade i förra vec
kan sitt ångtröskverk genom eldsvåda. 
Man misstänker att branden var an
lagd. 

Till dem det vederbör. E. Smedberg 
fr&n Bernadotte är denna tidnings re
seombud, och rekommenderas han hos 
tidningens vänner och prenumeranter 
till det bästa. 

Åndtligen fast. Thomas Noonan 
greps i förra veckan i Crookston. N. 
är under åtal för poststöld i staten 
Illinois samt anses såsom en högst far
lig brottsling. 

Kongressman Eddy, af det sjunde 
distriktet låter genom en platstidning 
i Fergus Falls upplysa allmänheten 
om, att han icke ämnar uppträda som 
kandidat för guvernörsembetet nästa 
år, såsom man annars förmodat vara 
hans mening. Mr Eddy gör emellertid 
ingen hemlighet af att han önskar blif
va omvald till kongressman. 

Torde lyckas. Poststyrelsen ntlof-
vade förliden vinter $5,000 i belöning 
till den som kunde tillverka ett mera 
ändamålsenligt hänglås för postsäckar 
fin dot nu brukliga. R. R. Tichenor 
från Henning, Minn., har nu inlagt an
sökan om patent å en uppfinning, som 
torde komma att fylla behofvet, och 
har han sålunda utsigt att erhålla den 
utlofvade belöningen. 

Från Albert Lea meddelas, att en 
man vid namn Johanson, hvilken en 
tid visats i den i Rochester förlagda 
asylen för sinnessjuka, men som åter-
sändts derifrån, nu blifvit afsänd till 
Sverige. — Potatisgrödan i trakten af 
Albert Lea. säges vara ganska god i år 
och priset är 35 cents per bushel." För
liden höst kunde potatis knappast af-
yttras för 10 a 15 cents per bushel. 

Från Sveadahl meddelar en insändare 
till MINNESOTA STATS TIDNING följan
de : Förliden tisdag, den 28 sept., kl. 2 
e. in. bröt eld lös i ladugårdsbyggna
den i West Sveadahls prestgård. Årets 
grödå, " omkring €0 bushels hvete och 
hafre; tre nårgränsande hö- och en 
halmstackar m. m. blefvo också det 
förfärliga elementets rof. Emedan det 
blåste hård sydvestvind och vinden 
stod så nära rätt på presthuset, var det 
ett påtagligt under att det kunde sko 
nas. Att minderåriga barn kunna ha 
förorsakat olyckan, kan vara möjligt, 
men det är icke med visshet kändt. 

Brefkort från West Duluth. Den 25 
sept. gaf härvarande ungdomsförening 
en angenäm aftonunderhållning å gam
la goodtemplar-hallen, Central ave. Ett 
kort men omvexlande program utför
des, hvarefter kaffe med tillbehör ser
verades.—Onsdagen den 29 sept. sam-
manvigdes fröken Kristina Hawkinson 
och hr John Berghult, båda från denna 
församling. Vigselakten, som -egde rum 
i fru Beckmans trefliga hém, förrätta
des af pastor J. A. Krantz, som äfven 
gaf det lyckliga paret ett beaktans-
värdt tånkespråk, nemligen: "Min frid 
gifver jag eder". Frid i det jordiska 
hemmetr frid i församlingen och frid i 
det himmelska hemmet, år den trelån-
kade kedja, som vi alla böra eftersträf-
va. Många och värdefulla gåfvor öf-
verlemnades till brudvaret.—Bref har 
anländt från pastor A. F. Elmquist att 
resan öfver hafvet gått bra. Att döma 
af skrifvelsen, så har fädernejorden 
gjort ett godt intryck på hr pastorn. 
Efter ett kort uppehåll i Sverige före
tages resan till Berlin, Tyskland, för 
att fullborda sina redan i detta land 
påbörjade studier. 

Duluth-notiser. Bland jurymän, på
kallade att tjeria vid förbundsdomsto
len härstädes den 12 dennes, märkas 
följande skandinaver: A. J. Holmberg 
från St. Peter, P. P. Swanson från Min
neapolis, A. V. Nelson från Cosmos.— 
Ångaren Uganda råkade i fredags un-
dér det en stark nordostlig vind blåste, 
stöta emot en utaf den nya Duluth-
Superiorbryggans pelare, anställande 
en skada på. cirka $3,000.—Utskeppnin
gen af jernmalm genom härvarande 
hamnar belöper sig, räknadt upp till 
den 1 dennes, till 4,657,155 tons. Malm-
utskeppningen förlidet år steg till 3,-
644,920 tons. — Hveteinförseln under 
den senast flydda veckan stiger till 3,-
393,524 bushels, emot 3,500,000 under 
näst föregående vecka samt 1,535,773 
bushels motsvarande tid förlidet år. 
Under veckans lopp ha 2,435,700 bush, 
hvete utskeppats härifrån. Fraktom-
kostnaden till Buffalo är 2% cents.— 
County kommissarien Albert Swenson 
har varit under åtal för mottagandet af 
mutor, men under den förliden vecka 
utagerade rättegången om sakan blef 
mr Swenson af juryn frikånd.—En viss 
nykterhetssträfvan har på senare ti
den visat sig här i staden, ooh alla san
na nykterhetsvfinner önska att rörel
sen ej måtte vara blott tillfällighet 
utan att densamma måtte fortlefva. 
Man upptäckte bland utställningsföre
målen å county utställningen en s. k. 
"blind pig", och har detta gifvit upp
slag till åtskilliga försök att tillämpa 
lagarne gent emot herrar krögare. Till 
och med borgmästare Truelson säges 
visa så starkt intresse för rörelsen att 
han i egen person begifver sig ut på 
inspektionsturer bland stadens kro-
-">• May the good work continue I 

Icke så illa. Elias Johnson i Kandi
yohi har skördat 17 bush, hvete pr acre 
fi sin farm. 

Nedbrunnet stationshus. Northern 
Pacific jernvägens godsmagasin i Little 
Falls ödelades sistlidne lördag genom 
eldsvåda, hvarunder flere godsvagnar 
och en massa fraktgods blefvo lågornas 
rof. Förlusten anslås till $25,000. 

Från Fergus Falls förmåles, att den 
17-årige Oscar Moberg af våda råkat 
tillfoga sig ett farligt skottsår i ena 
benet. Han hade nemligen en laddad 
bössa i vagnen under det han var ute 
och körde, och skottet brann af med 
ofvannämda sorgliga resultat. 

Redwing-notiser. Norska lutherska 
Hauge-synodens skola öppnade sin för
beredande afdelning för vetgiriga yng
lingar fredagen den 1 dennes. Vid 
tillfället höllos flera tal på norska och 
engelska. Denna afdelning är 5-årig. 
Den teologiska afdelningen, som öpp
nades den 15 sept., är treårig. Skolan 
fir för närvarande utan hufvud, och 
den teologiska afdelningen har blott 
en lärare, prof. Bergsland, som under 
en följd af år varit dess chef. Pastor 
M. G. Hanson i Grand Forks, N. D., 
fir kallad till föreståndare, men kan ej 
antaga kallelsen med mindre han får 
en pastor att under tiden sköta hans 
stora pastorat.—Under denna vecka på
går en s. k. "street fair" i vår stad och 
hvad nytta den kommer att medföra, 
få vi se sedan den fir öfverstånden.— 
Den sv. luth. ungdomsföreningen höll 
sitt månadsmöte den 1 d:s och bland 
annat, som förekom på programmet, 
höll församlingens pastor ett tal öfver 
ämnet: "Hvad en kristen kan och icke 
kan göra."—Mr och mrs O. Chinberg 
samt son från Lake City gjorde en på-
helsning hos A. G. Skoglunds i början 
af veckan. 

Stillwater-nyheter. Stillwater Ma
nufacturing Co., som eges af Sargent 
och Berglund, och för hvilket många 
landsmän arbeta, har i dagarna fått en 
storartad beställning, som ensam kom
mer att hålla maskineriet i gång för 5 
a 6 månader. Det gäller innanredet af 
den nya postkontorshygguaden i Mil
waukee, Wis., och kontraktet säges gå 
löst på omkring $30,000. — Ett annat 
storartadt kontrakt liar ock i dagarne 
uppgjorts med Stillwaterfirman Lam
mers Bros, som åtagit sig att — det sä
ges för $3.50 per 1,000 "fot — af verka 
öcfe flotta 80,000,000' fot eitgtitömer å 
den s. k. Red Lake reservationen för fir
man W. O'Brien, O. Staples och J. Mul-
vey. — Våra skogsafverkare begifva 
sig, den ene efter den andre, upp i sko
garne till sina vinterarbeten. Förra 
veckan sände hr John G. Nelson upp 
sitt manskap, och denna vecka lära hrr 
Aleck Johnson och John Ogren begif
va sig af med sina män. Båda de sena
re hafva sina skogsläger mellan Mora 
och Hinckley. Ssm dessutom de stora 
sågverken ämna hålla i så länge som 
sjön är öppen, och skiljebommen och 
"rättningen" ännu en tid komma att 
hållas i gång, är här f. n. ingen brist på 
arbete för den, som vill arbeta. — 
Grundläggningsarbetet för Omahaba-
nans nya godsmagasin pågår som bäst 
med en arbetsstyrka af omkring 30 
man, alla Stillwaterbor, och lofvar re
dan grunden en massiv och prydlig 
byggnad. — Den nya "Nelson school"-
byggnaden har nu af skolstyrelsen mot
tagits från kontraktörerna och öppna
des måndagen den 27 sept. för den kun
skapssökande ungdomen. Den är i 
alla afseenden en mönsterbyggnad. — 
I qväll (onsdag) firas bröllop mellan 
tvenne af den lutherska församlingens 
mest framstående "ungdomar". Brud
gummen är vår älsklige och omtyckte 
Fred Holcomb, bokhållare i "First Na
tional Bank" och son till förre clerk af 
supreme court, hr Chas Holcomb ooh 
hans fru; bruden är fröken Lizzie Eric
son, dotter till möbelhandlanden hr 
Gus Ericson och hans fru, i hvilkens 
hem brölloppet firades. Som brud
gummen är "trustee" och finanssekre
terare för luth. församlingen och bru
den gjort 'sig synnerligen förmånligt 
känd som organist i 2 år för församlin
gen och dessutom flere år varit lärarin
na så väl i söndagsskolan som hvar-
dagsskolan, taga vi alla det lifligaste 
och varmaste intresse i detta bröllop 
och önska det unga paret af allo hjerta 
"tomtebolycka". Få unga torde under 
så goda förutsättningar för framtida 
lycka hand i hand gå ut i lifvet. 
I fredags qväll samlades en ganska stor 
skara, mesta delen af den lutherska 
församlingens folk, i hr John Ogrens 
hem. De hemlighetsfulla minerna och 
de medförda korgarno vittnade om, att 
ett s. k. "surprice party" var i görnin 
gen. Så var ock fallet, i ty att, sedan 
alla samlats, man i ordnad t tåg begaf 
sig af till det två "block" derifrån be
lägna hem, som bobos af vår hederlige 
landsman John A. Hallin med familj 
Herrskapet Hallin kunde nemligen 
sagda qväll med glädje och tacksamhet 
till Herren blicka tillbaka på ett 25-
årigt lyckligt äktenskap. En ganska 
dyrbar bröllopsgåfva, en s. k. "silver 
set" presenterades till silfverbröllops-
paret å de församlades vägnar af pastor 
Thelander, som bi. a. påpekade, huru 
de församlade gladdes åt detta tillfälle 
att för en af församlingens stiftare och 
af henne hedrad förtroendeman (hr 
Hallin år en af församlingens diako
ner) samt hans trogna och hulda maka 
få på denna deras stora högtidsdag visa 
sin djupt kända aktning och oskrymta 
de tillgifvenhet Silfverbrollopsparet 
är finnu i sina bästa år och omgifves i 
sitt trefna hem af en stor skara välar
tade barn. I sammanhang härmed må 
nämnas, att för ej länge sedan en dylik 

öfverraskning bereddes en annan af 
våra vänner, gatuuppsyningsmannen 
(street commissioner) hr Joe Olson ooh 
hans fru, hvilka nyligen efter många 
svåra pröfningar fått flytta in under 
eget tak. En dyrbar porslinsservis 
qvarlemnades der såsom minne af vän
nernas besök. —Vår svenska läkare, dr. 
F. G. Landeen vinner genom sitt an
språkslösa sätt och sin mindre vanliga 
skicklighet allt mera landsmännens 
förtroende och synes hafva en god 
framtid för sig häri staden. Au revoir. 

Dakota-nyheter. 
Skogseldar härja i trakten af Hill 

City, N. D. Då detta skrefs den 2 den
nes, hade elden brunnit i fyra dagar 
i den tjockaste skogen. Folket i trak
ten har begifvit sig ut för att bekämpa 
elden. Förlusten är ganska stor. 

Ett ömkligt slut. G. B. Norton ooh 
William Shelton i Oakes, N. D. ha båda 
under en längre tid hållit sig till hvar* ' 
andras hustrur. I fredags ändades det
ta på så sätt att Norton sköt och döda- . 
de Shelton nästan ögonblickligen och 
öfverlemnade sig sedan i rättvisans 
händer. 

Storartad linoljefabrik. En ny lin
oljefabrik, som kommer att bereda olja 
från ej mindre än 350,000 bushe Is lin
frö om året, sattes i förra veckan i gång 
i Fargo, N. D. Omkring 60 tunnor olja 
komma att beredas om dagen och an* 
läggningen kommer att lemna syssel
sättning åt 25 personer. 

Sårad af inbrottstjufvar. Under det 
nattvakten och medlemmen af stads rå
det i Wilmot, S.D., A. C. Draves, natten 
till den 30 sept. sökte hindra några in-
brottstjufvar att intränga i A. Overbys 
bntik, blef han svårt och möjligen död
ligt sårad af deq ene af röfvarne. De 
voro 4 i sällskapet, och efter öfvervål-
det mot Draves flydde de. Staden hälr 
utlofvat $250 för deras gripande. 

Ett stort misstag begicks, då man 
upphäfde lagen om ångpannors inspek
tion. Icke mindre ån fem explosioner 
med thy åtföljande förlust af lif ooh 
lemmar ha följt tätt på hvarandra i sta# 
ten. En af dessa inträffade i onsdags, 
då en lokomobil vid ett tröskverk i 
närheten af Tower City exploderade 
och dödade en Fritz, hos hvilken trösk-, 
ning pågiok, samt tillfogade ingeniöreq, 
lif sfär liga skador. Till all lycka var 
den öfriga personalen inne för att spi
sa middag, annars torde olyckan blif
vit ännu allvarsammare. 

Stor eldsvåda i Holla. En stor elds
våda inträffade den 1 dennes i Holla, 
N. D. Elden utbröt i ett stall tillhörigt 
Arlington hotell. En stark sydlig vind 
blåste och snart voro hotellet, D. E. 
Bovds boningshus, E. A. Markelis han 
delsbod, Turtle Mountain Star office, 
postkontoret ooh statsadvokaten Gail-
fus' boningsbus lågornas rof. Markeils 
förlust är $2,000, ingen assurans; post
kontoret, förlust $900, ingen assurans; 
redaktör Huskins förlust $3,000, delvis 
assureradt. De öfrigas förlust betäo-
kes mer eller mindre genom assurans. 
Hela förlusten för den lilla köpingen 
belöper sig till omkring $10,300. 

Wisconsin-nyheter. 
Till minister i Paraguay och Uuru-

guay har presidenten utnämt William 
R. Finch från denna stat. 

Stor timmerhandel. T. G. Peterson 
från New York var i förra veckan i 
Marinette, hvarvid han uppköpte 8,* 
000,000 fot timmer af olika bolag, för 
hvilket han betalade $100,000. 

Goda priser på potatis. Från Plam-
field skrifves: Emellan 200 och 250 
lass potatis säljas hår för hvarje dag. 
Priset är det högsta, som betalts under 
många år, och varierar emellan 38 och 
45 cents per bushel. 

Rysligt sjelfmord. Nick Kepper, en 
farmare, som bodde i närheten af Wa-
terford, satte härom dagen eld på sin 
ladugård, och när elden fattat godt tag 
gick han sjelf in bland lågorna. Hans 
förkolnade lik påträffades sedermera 
bland ruinerna. 

Från West Superior. Kol håller på 
att inkomma till Lake Superiors ham
nar så fort som omständigheterna med-
gifva. Omkring 600,000 tons behöfva 
att inskeppas under de 7 a 8 veckor, 
som sjöfarten ännu är öppen.—Båten 
Florence G. fattade den 2 dennes eld 
under det den låg i dockan. Förlusten 
uppgår till $5,000, ingen assurans. 
Matt J. Johnsons apotek skadades af 
elden för $500, och J.M.Forbes bonings
hus ödelades, förlust $1,000. — Char
les H. Gill, f. d. kassör i town of Supe
rior, har blifvit arrest erad på beskyll
ning att hafva försnillat $37,000 af coun-
tiets medel. Målet förekommer den 29 
dennes. 

Eau Clalre-nyheter. Dé fleste såg
verken i staden hafva redan nedlagt 
arbetet för i år. Utsigten för skogsar
bete till vintern är dock mycket ljusa
re än förlidet år ooh månadslönen myc
ket högre. — Immanuelsförsamlingen 
härstädes höll en lyckad fest förliden 
torsdagsqväll hvarvid, tal, sång, musik 
och deklamation förekommo. Försam
lingens pastor talade öfver ämnet:"Ko-
nung Oscar II, hans land och folk".— 
Fru Norströmx från Lake City, Minn., 
som varit på besök hår några veckor, 
öfvorraskades på ett augenämt sätt fö
re sin hemresa af församlingen, som 
infann sig i presthuset och lemnade en 
summa penningar såsom bevis på akt
ning och kärlek. 
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