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Bref från Sverige. 

IFÖr Mimkssota Stats Ti©si»a]. 

Ni, hr redaktör, torde ingenting haf-
ra emot, att en svensk från Sverige ta
lar några ord i eder ärade tidning, som 
redan i flera år någorlunda regelbun
det kommit mig till del, och som jag 
någorlunda ordentligt studerar. 

För alla svenskar hinsjdan ocean,syn
nerligen alla till eder synod hörande, 
Ar det nog väl bekant, att detta år va
rit ett festfir. Man har knappast hun
nit lugna sig mellan festligheterna, så 
tfttt hafva de följt på hvarandra. Att 
hufvudstaden i detta fall utgjort ett 
hufvudcentrum, det är ju en naturlig 
sak. Men i öfrigt torde man med all 
rått kunna påstå, att alla Sveriges in
vånare besjälats af festkänslor och de
lat glädjen, som utgått från kungabor
gen och hufvudstaden. Ett flertal af 
landets inbyggare har ej kunnat nöja 
sig med festligheterna i hembygden 
utan af en oemotståndlig makt dragits 
till hufvudhärden för glädjen. Resan
de från främmande land hafva heller 
ioke saknats, fastmer har deras antal 
varit betydligt stort. Åfven edert 
land har tillfört oss icke så få f. d. 
landsmän och landsmanninnor, hvilka 
éamtliga låtit dollarn följa med och 
komma moderlandet tillgodo.' Man 
uppskattar penningfcillflödet från Ame
rika till 4 a 5 millioner kronor. Vac
kert så på ett år! 

Att "the great attraction" för "som 
maren varit vår exposition, det år al
lom väl bekant Har man sedan så 
kunnat dividera ut sin tid, att den 
sträckt sig till jubileumsfestligheterna, 
har man ju fått dubbel valuta för sin 
"time and money". Många hafva lyc
kats i sin division och säkerligen gladt 
sig mycket öfver sin resa hit. 

Skulle jag nu stanna vid en hvar af 
dé olika högtiderna, svälde mitt bref 
ut i för stor längd, så att man i det 
brådskande Amerika skulle knorra 
öfver den allt för långrandiga sven 
sken, derför tager jag ett kort samman
drag öfver det hela. Vi stanna då li
tet vid det nordisk luth. missionsmö
tet. Detta aflopp helt naturligt utan 
yttre pomp och ståt, såsom det egnar 
en sådan högtid. Den för eder alla 
väl bekante Biskop von Schéele inled
de mötet med predikan i St. Jakobs 
kyrka. Att hr biskopen var mannen 
att tolka stundens och dagens betydel
se, derom torde jag ej behöfva mycket 
orda. Derpå följde under dagarnes 
lopp föredrag och diskussioner enligt 
angifvet program. Mötets doyen torde 
hafva varit pastorn theol. lic. Ussing 
från Danmark, hvilken i en frisk evan
gelisk ande rörde sig inom vår tids me
ra "brännande frågor. Mötet af slöts med 
gemensam middag på Mosebacke, der 
trängseln och kampen för tillvaron 
kring matborden gjorde sig känbart 
gällande. En hvar undfick väl, hvad 
jag tror, sin del, äfven om han måste 
armbåga sig fram och icke vara förfä
rad för knuffarna, som vankades till 
höger och venster. Nåja, "man tager 
seden, dit man kommer", och då bru
kar det gå bra.., 

Vid hvarje festmåltid följer a la ré-
gel festtal, och dessa fattades ej heller 
denna gång å Mosebacke. Ordföran
den, hr biskopen, började enligt vanlig 
god ordning med att tala till samtliga 
mötesdel tagarne, dervid uppmärksam
mande de olika nordiska ländernas 
medlemmar, hvarpå följde lifliga ooh 
kraftiga hurrarop. I hvad mån ett mis
sionsmötes deltagare böra hurra, derom 
vill jag ej yttra mig, emedan jag ej för
står a£t rätt bedöma en så delikat fråga. 
Möjligen torde väl en och annan känt 
sig mindre tilltalad, men allestädes i 
verlden och i alla kretsar finner man 
otillfredsstälda menniskor, och dessa få 
då lefva för sig såsom de tillfreclsstälda 
för sig. Detta är nu och blir verldens 
gång, som väl ingen af oss dödlige för
må omgestalta. På ordförandens tal 
svarade de mest ansedda deltagarne 
från de olika landen, och är detta så
som jag menar, en god ordning. 

Härvid skedde ett undantag för del-
tagarné från Amerika, hvilka icke voro 
så få. Jag anmärker detta förhållande 
af det skäl, att det för oss svenskar, 
kanske äfven för öfriga, var något i 
ögonen fallande, äfven om man brukar 
gå så tillväga i f jerran vestern. Såväl 
eder synods president som vice presi
dent voro vid sagda tillfälle tillstädes, 
men, hast du mir gesehen, i deras stäl-" 
lo och å hela svensk-amerikanska fol
kets vägnar framträdde pastor Abra
hamson från Chicago. Här stod han 
na på den tillfälliga talaréstolen och, 
såsom en ny "pater Abraham", talade 
han å sitt folks vägnar såsom en den 
der eger fullmakt in bianco. Hvad hr 
Abrahamson sade om och till modern 
Svea och moderkyrkan om och från dot
tern o. dotterkyrkan i Amerika,kan jag 
ej meddela, ty sanning att säga skrek 
han ooh gestikulerade så pass, att man 
ej fick reda på innehållet. Hvarför hr 
Abrahamson, då hän visste sig på plat-
sen hafva så representativa män som 
presidenten och vice presidenten, skul
le genom sitt uppträdande förklara 
dessa båda inkompetenta att föra dot
terkyrkans talan, detta begriper jag 
ioke. En svensk prest skulle svårligen 
hafva förgått sig så mot sina förmän, 
ooh om han det gjort, så 

I öfrigt kan jag betyga, att eder sy
nods president erhöll all den aktning 
ooh vördnad af både andliga och 
verldsliga myndigheter och enskilda 
som det är tillbörligt att visa ett kyr
kosamfunds öfverhufvud. Detta bör 
glädja eder alla, som äro inkorporera
de i ooh arbeta for dan luf.h, korkans 

utbredande bland det svenska folket i 
norra Amerika. Mig synes, att man 
dermed från svensk sida och svenska 
kyrkans sida har visat ett erkännande 
för Augustana-synoden såsom ett akt-
ningsbjudande kyrkosamfund. Jag 
meddelar eder detta, ty det skall sä
kerligen väcka glada känslor i alla red
liga svenskars hjertan, och.det skall li
ka säkert egga edra arbetare i både 
vingården och skolorna till en än stör
re _ if ver i arbetet till böjande af det 
svenska folkets anseende i både krist
ligt och intellektuelt afseende. 

Går jag sedan till den sista stora 
festligheten, kungajubileet, måste jag 
för denna gång fatta mig kort, ty eljes 
blir jag väl för mångordighetens skull 
kasserad såsom eder korrespondent. 
Ehuru jag just ej har någon skrifklådd, 
kan det ju hända, sedan början skett, 
att jag en ooh annan gång kan rita 
några rader. Till kungajubileet! hör 
jag någon säga. Jaja! Det har sig ej 
så lätt att beskrifva något så storståt-
ligt, då man blott har sett en tilldra
gelse en gång i sitt lif och dessutom 
blott sett en del af det utvertes var. 
Men bör då: Det var mycket folk från 
vårt och främmande land, lysande uni
former, granna toiletter, fina ekipager, 
hedersvakter, eklereringar, fyrverke
rier m. m. o. 8. v.; sedan många tal med 
dito många uppvaktningar, så att der-
till åtgingo flere dagar. Hvad mera 
skall jag väl säga? Jo, allas förundran 
öfver att h. m:t orkade att hålla på så 
oäfbrutet med god helsa och vigör utan 
att förtröttas, att högst densamme 
kunde hålla tal och svara snart sagdt 
hvarje deputation i vexlande variatio
ner utan att säga detsamma och säga 
det så, att det lämpade sig med hän 
syn till dem eller den som då särskildt 
hade företräde. Görom det efter dem 
det gitter! 

Härmed säger jag eder farväl med 
uttalande af en hjertevarm helsning 
till bröder och systrar i Amerika. 
Några känner jag nog och några kän
na väl äfven mig, men såsom eder rin-
ge korrespondent kallar jag mig. 

Svecanus. 

Allmänna nyheter. 
Guldreserven i nationalskattkamma-

ren uppgick i lördags till 1149,802. 
Verldens största mejeri finnes nära 

St. Albans, Vt. I detsamma förvand
las dagligen mjölken från 12,000 kor 
till 10,000 pounds smör. 

Sårad i ena benet af ett hagelskott, 
som af våda affyrats af en jagtkamrat, 
blef Charles Nelson i Lemars, la., un
der en jagttur förliden fredag. 

Kontreaniiral John M. B. Clitz afled 
i lördags å St. Elizabeths asyl i Wash
ington, 75 år gammal. C. deltog såväl 
i d8t mexikanska som inbördeskriget. 
År 1883 tog han afsked ur tjensten. 

Amendementet om lagförbud mot ha-
zardspel eller vad vid kapplöpningar, 
som först troddes ha förkastats vid 
folkomröstningen i staten New Jersey, 
uppgifves nu ha blifvit antaget med 
omkring 600 rösters majoritet. 

' Stad i aska. Medora, en liten liflig 
stad belägen 20 mil norr om Alton, 111., 
hemsöktes en dag förra veckan af elds
våda, som lade hela stadens affärsdel i 
ruiner. Egendomsförlusten angifves 
ej, men lärer vara ganska betydlig. 

Difteri 1 epidemisk form har utbrutit 
i Bessemer, Mich., och stadens allmän
na skolor ha blifvit stängda. I ena
handa belägenhet befinner sig New 
London samhället i Iowa, der äfvenså 
skolorna måst stångas i följd af inträf
fade talrika fall af difteri. 

Krig hotar att utbryta mellan Nica
ragua och Costa Rica i Centralameri
ka med anledning af det sätt, hvarpå 
upproret i den förra staten blifvit däm-
padt af president Zelaya, hvilket upp
väckt systerstatens harm och föranledt 
dess regering att sammandrag^ sina 
trupper vid nicaraguanska gränsen. 

Telegraferlng utan träd. Enligt en 
i New York utkommande teknisk tid
skrift står den' bekante italienske in-
geniören Marooni för närvarande i be
grepp att medels sina nykonstruerade 
apparater åvägabringa en telegrafisk 
förbindelse utan tråd mellan St. Pauls
katedralen i London och Eiffeltornet i 
Paris. 

Genom eldsvåda ödelades i förra veo-
kan en stallbyggnad, . tillhörig Peter 
Peterson i Rock Rapids, la. Tre hä
star innebrändes, hvarjemte en del hö 
och spanmål blef lågornas rof. Enär 
ingen brandförsäkring finnes blir för
lusten, som anslås till $4,000, ganska 
känbar för egaren. Anledningen till 
eldens uppkomst är okänd. 

Spårlöst försvunnen är sedan i ons
dags mr Emma Malm' från Omaha, 
Nebr. Nämda dag bortgick hon från 
Corning, la., der hon varit på besök 
hos bekanta, och har sedermera icke 
låtit sig af höra. Till Omaha hade hon 
i torsdags icke återkommit och i trak
ten af Corning anståida efterspanin
gar ha varit fruktlösa. y Den försvunna 
var 43 år gammal* 

Dr. Carl SwensjsOrt, som i dagarne 
återvändt från sin sommarrésa i gamla 
Sverige, håller på med författandet af 
en intressant skildring af det gamla 
fosterlandet, som skall utgifvas af 
Conkey Publishing Co. (Algot Strand, 
339 Dearborn st., Chicago) både på 
svenska och engelska i god tid för jul 
handeln. Arbetet kommer att blifva 
omkring 600 sidor stort och skall pry
das af 100 vackra illustrationer. 

Af h)ertsjukdom afled i lördags å ett 
sanatorium i Alma, Mich., den bekante 
vagnfabrikören P. E. Studebakerfrån 
South Bend, Ind. 

Gripen rymmare. Sédelförfalskaren 
J. A. Skog, som sistlidne 22 mars rym
de från fängelset i Joliet, 111., uppgif
ves ha blifvit gripen i . Davenport, la., 
förliden vecka. 

Fem tusen dollars 1 skadestånd for 
drar Alberta Plym i Denver, Colo., af 
Denver Consolidated Electric Compa
ny för sin mans död, hvarom vi nåmde 
i förra numret. 

I llfvets höst. Genom knytandet af 
hymens band förenade B. M. Anderson 
och mrs Carrie Olson Hallberg i Scan-
dia, Pa., härom dagen sina kommande 
lefnadsöden. Brudgummen har redan 
ingått i sitt 65:te år och bruden räknar 
84 vårars tal. 

Instörtadt hotell. Ett nyligen upp
förd t, större hotell i Lindsay Park, 
Mich., instörtade en dag förra veckan. 
Vid olycksfallet befunno sig fyrtio ar
betare i byggnaden sysselsatta med att 
inreda densamma, och af dessa blefvo 
två dödade och tio allvarsamt skadade. 

narinminister Long har i dagarne 
fullbordat sin beräkning öfver utgif
terna för hans departement under nä
sta fiskalår. Enligt beräkningen, som 
skall tillställas nästa kongress, komma 
utgifterna att gå löst på $31,991,727, 
hvaraf $8,565,273 äskas för byggande af 
nya krigsbåtar. 

Tvåhundraåriga minnet af grund
läggningen af Old Dutch Church of 
Sleepy Hallow, som genom Washing
ton Irvings skrifter gjorts namnkun
nig och der den berömde författaren 
ligger begrafven, firades förliden lör
dag i den åldriga tempelbyggnaden i 
Tarrytown, N. Y. 

Ett stort arf har tillfallit en fru Cor
nelius Ann Lagerström i Brooklyn, N. 
Y., i det hon efter sin moder Theodora 
Mead genom testamente erhållit $24,-
999. Troligtvis kommer dock testamen
tet att bestridas af hennes syster, som 
enligt detsamma blott erhåller en dol
lar af den ansenliga förmögenheten. 

En som jubilerar, med konungen. 
Den'l8sept. 1872 af reste en stockhol
mare Hjalmar Lundgren till landet i 
f jerran vestern och har sedan dess ej 
besökt Sverige. Han afreste emeller
tid i början af sept. månad för att af-
lägga ett besök i Sverige, och dervid 
inträffade det att han åter besteg fo
sterjorden på daigen 25 år efter sin af-
resa. Hr L. är nu en a.f New Yorks 
större droghandlare. 

Ärekränkningsmål. Miss Cora-John
son i Rockford, 111., har genom sin fa
der, Axel Johnson, väckt rättegång i 
kretsdomstolen mot Emil NoFberg, 
hvilken hon beskyller att hafva ut-
spridt för hennes karakter nedsättan
de rykten. Hon begär $5,000 i skade
stånd. Käranden är endast 16 år gam
mal, och hennes fader är anstäld vid 
en möbelfabrik,"samt intager en fram
stående plats " i svenska metodistkyr
kan, meddelar "Rockf.-P:n". 

Gjuterier i ruiner. The Guggenheim 
Smelting Works i Perth Amboy, N. J., 
nedbrunno i förra veckan. Dessa gjute
rier voro de största i sitt slag här i lan
det och de dertill hörande byggnader
na upptogo en areal på omkring 30 
acres. Etden, om hvars uppkomst man 
ingenting har sig bekant, grep omkring 
sig med så stor hastighet, att de hun
dra arbetarne, som befunno sig i verk
städerna, endast genom skyndsam flykt 
lyckades rädda sig undan döden i lå
gorna. Den genom eldsvådan förorsa
kade egendomsförlusten anslås till 
$250,000. ' -

Dödsfall. Peter V. Anderson, en af 
de förste nybyggarne i Andover, 111., 
afled härom dagen i sin - dotters, fru P. 
Westerberg, hem i Page oounty, la., i 
en ålder af nära 77 år. A. ankom 1857 
till Andover och qvarbodde der tills 
för två år sedan, då han flyttade till 
sin dotter i Iowa.—I sitt hem i Rock
ford. 111., afled i förra veckan efter en 
långvarig sjukdom Charles Johnson, 
en af stadens äldre svenske settlare. 
Den aflidne var 57 år gammal och hade 
i 30 år varit bosatt i Rockford.. Han 
sörjes närmast af efterlemnad maka 
och två söner. 

Afliden banbrytare. I sitt hem i 
Sioux City, la., afled härom dagen 
Christoffer Nelson Swan, något öfver 
77 år gammal. Swan var född i Djurs
dala socken, Småland. År 1870 utvan
drade han till Amerika, slog först ned 
sina bopålar i Belinda, la., men flytta
de 1882 till Chariton, samma stat, ooh 
sex år senare till Sioux City, der han 
nu fått sluta sina dagar. Den aflidne 
var i lifstiden en verksam medlem af 
lutherska kyrkan och intog en fram
stående plats i samhället. Han sörjes 
af efterlemnad maka, fyra söner och 
fyra döttrar, flere barnbarn och barn
barnsbarn samt en talrik vänkrets. 

I denna tid af "ver Ids rekord" och 
"mästerskap" år det ej utan intresse 
att träffa på den man, som påstår sig 
vara verldens förnämste—whisky-dric-
karel Det år en amerikan, dr. E. Moo-
ney i Levington, Ky. Denne förtroen
deingivande läkare påstår att han un
der de sista femtio åren dagligen druc
kit 20 glas whisky eller sammanlagdt 
365,000 glas, hvilket år detsamma som 
51,784 liter eller 260 tunnor. Whisky 
championen har naturligtvis grundligt 
interviewats af rapportörer och bl. a. 
för dem erkänt att hans helsa, tyvärr, 
"något" brutits af denna hans förkärlek 
för whisky. Hans näsa lyser som den 

, nedgående solen! 

Fem tusen doliaWs i skadestånd for
drar Freda Berg i Äadi-id, la., af stads
myndigheterna för skador, som hon er
hållit genom att ^falla omkull ft en 
bristfällig trottoar, $ 

I våt graf. Adolf Person, bördig från 
Blekinge, Sverige, lamt finnen Andreas 
C. Hertz från Kristiuestad och norr
mannen Anton Henrikson Böe från 
Mandal i Norge, omkommo härom da
gen under det de voro sysselsatta med 
fiske utanför Long Branch, N. J., der-
igenom att deras b4$ kantrade. 

Snabb sjöresa. Enligt till New York 
i förra veckan från London ingånget 
telegram år Nordtyska Lloyd liniens 
nya ångare "Kaiser Wilhelm der Gros-
se" för närvarande den snabbaste af 
atlanterångarne, i det den på återresan 
från New York gjorde färden öfver At
lanten på fem dagar, femton timmar 
och tretton minute^. 

Höjda aflöningar. Manufakturfirman 
Thomas Dolan & Co. i Philadelphia, 
tillverkare af yllevftrur, har underrät
tat sin talrika arbetspersonal, att ar
betslönerna inom fyra eller fem vec
kor komma att höjas till hvad de voro 
under det goda året 1892.—Prån Alli
ance, Ohio, meddelas, att alla vid Alli
ance & Northern bähan anstälda arbe
tare fått sin aflöning höjd med 10 pro
cent. 

Död i scfkupén ft'ett Chicago & Erie 
banens vesterut gåémde tåg anträffades 
en morgon i förta veckan en William 
J. Work just som tåget ankom till 
Dearbornbangårdeii i Chicago. W. ha
de en tid vistats i New London, Conn., 
för vårdande af si\i holsa och var nu i 
sällskap med sin hustru stadd på hem
resa. Qvällen föéttt, då de lemnade 
Mansfield, Ohio, får Chicago, hade de 
resande dragit sig tillbaka till sofku-
pén. M. såg då ickfe sämre ut ån van
ligt. Vid uppvaknandet fann dock hu
strun sin man liggande kall ooh liflös i 
sin koj, och vid >lfikare undersökning 
konstaterades, att^an varit död i flere 
timmar. 

Tortyren 1 spankka fängelser. _En 
amerikanare vid ätitnn Naval skildrar i 
en tidning ' de lidjamden han utstått i 
ett spanskt fängelse på ön Puerto Ri
co. Han var falskJigen anklagad för 
att ha deltagit i'«ri sammansvärjning 
mot spanska vtåléot. men blef senare 
befriad genom rege-;jngeas i Washing
ton ingripande." 'JJim berättar följan
de: Under ett samtal om par
tierna på ön kallade min interlokutör, 
en för mig obekant JSerre, på gendar
merna och låt arrestera mig. Jag för
des till domstolen f och på vägen dit 
blef jag slagen och stucken med bajo
netterna. . Dorastolen bestod af en 
spansk löjtnant och tre gendarmeriof-
flcerare. Af dessa bands jag vid en på
le, skymfades af löjthanten och örflla-
des af hans tjenare.; I 24 timmar fick 
jag stå vid denna påle utan mat eller 
dryck.. Gång på gång blef jag slagen 
och fick uppmaningar att meddela de 
sammansvurnes nanin och andra hem
ligheter. Då jag ingenting kunde såga 
emedan jag ingenting visste, blef jag 
upphängd i ena beuet bredvid en an
nan olycklig, som häpjgde i ena armen. 
Man slog oss våldsamt mot hvarandra. 
Vår jemmer och-; v4ra böner tjenade 
till ingenting. Då vi ändtligen blefvo 
nedtagna, föllo vi båda afsvimmade till 
marken. Tortyren stegrades emeller
tid. Man lade mig på jernspetsar och 
satte tumskrufvar pii mig. Sedan ut
talades inför mig iiamn som jag ioke 
kände, men hvilka jag medvetslös af 
smärta sade efter. Slutligen befriade 
man mig ur detta läj$e och insatte mig 
i fängelset. Här; l&rjtle jag känna mina 
många olyckskamrater, som ännu i dag 
försmäkta derstädeSL Jag hade blott 
min nationalitet atfc tacka för att jag 
blef frigifven. . 

Från Chicago. 4°^% Olson, som un
der yrkan på skadeersättning stämt G. 
C. Evans för det lion under arbete i 
hans tvättinrättning' fått två fingrar å 
ena handen krossade, har af juryn i 
målet tillerkänts $1,500.—Typografen 
Carl Petter Vilhelal Wésterlund, an
stäld å "Hemlaride|s" tryckeri, afled 
härom dagen i.'-en"ålder af 35 år. W. 
var bördig från Vesöervik. — En sjut
tonårig yngling vid' namn Axel Lind-
quist har blifvit Vansinnig i följd af 
omåttlig cigarrettrökning. Det säges 
att han på sista tidefe. rökt 30 a 40 ci
garretter om dageii —Under intagande 
af qvällsvarden råkoöde nyligen 38-årige 
skx-äddaremästaren John S. Hallbom i 
Maple wood få en köttbit i luftstrupen 
med den olyckliga påföljd, att han 
oaktadt tillkallad'- läkarehjelp afled ef
ter att i nära två .dygn ha legat med
vetslös.—Olof Swanson, en 80 år gam
mal man, kastade sig en dag i förra 
veckan ut genom 'ott fönster i tredje 
våningen af huset .140. 158 Townsend st. 
och föll i gatan, i fallet erhållande lifs-
farliga skador. Mannen fördes tiljL 
Alexian hospitalet för vårds erhållan
de.—Mrs A. E. Paul har blifvitrntnämd 
till gatuinspekttir ' med åliggande att 
hafva öfverinseelnde öfver renhållnin
gen af gatorna i|stadens centraldel.— 
Millionären och mecenaten D. K. Pear
son har i dagan^ö skänkt §5,000 till 
Lawrence universitetet i Wisconsin.— 
En värdefull gå^patjhar universitetet i 
Chicago erhållit, 5 pemligen hela den 
samling af egyptisk^ mått och vigtor, 
som anträffats i Napcrakis och Daph
ne. Vigterna, hvilka firo försedda med 
en mängd inskrifter, äro förfärdigade 
af granit, bly, hematit, brons och ala
baster.—The Minnesota Scandinavian 
Relief Association hat? utbetalt $1,000 i 
iif&3surans till aKfvingarne efter fram-
idne Carl Peter Helsten från Chicago, 

-il. 

Minnesota-nyheter. 
Snö föll sistlidne lördag i Osakis och 

omnejd. 

Willmar Seminary har börjat låsåret 
med 75 elever. 

Elektrisk belysning kommer att an
bringas i Ortonville. Kostnaden går 
löst på $15,000. 

Ett steg i rätta rigtningen. Musik 
får numera ej utföras i krogarne i 
East Grand Forks. 

En störrre mjölqvarn skall John H. 
Johnson från Belle Plaine låta uppföra 
i New Paynesville. 

En snöplog för landsvågen har C. 
Johnson från Warwick konstruerat 
samt uttagit patent å densamma. 

Pension har under veckans lopp be
viljats John G. Johnson i Blooming 
Prairie, och John Shaleen i Lindström 
har blifvit tillerkänd påök. 

Liflig trafik år rådande i Sandstone. 
Så till exempel inkomma dagligen från 
500 till 850 banvagnslaster hvete för vi
dare transport till sjöstäderna vid Su
perior. 

Ett nesligt brott föröfvade härförli-
den Frank Harris i St. James mot miss 
Bell Johnson dersammastädes. Myn
digheterna ha, då detta skrifves, ej lye-
kats fasttaga den fräcke bofven. 

Det förhärjande elementet. Tidigt 
i fredags morse utbröt eldsvåda i Moor-
head, åstadkommande en förlust på 
$15,000. Bland de brandskadade mär
kas K. Simonson och G. Paulson. 

Från Stephen förmäles, att trösknin
gen der i trakten fir afslutad och vid 
pass 65 procent af årsskörden har af-
yttrats. Den ihållande torkan lägger 
emellertid hinder i vägen för höst
plöjningen. 

Omorganiseradt qvarnbofag. The 
Hubbard Milling Company i Mankato, 
hvilket för någon tid sedan gjorde kon
kurs, har nu återigen kommit på föt
terna. Bolagets aktiekapital uppgif
ves till $75,000. 

Medelskörden af hvete i Marshall 
county beräknas till 8 bnsb. per acre. 
Tröskningen har blifvit-afslutad under 
gynsamma väderleksförhållanden, men 
den starka torkan lägger hlndflT. i vä
gen föi' höstplöjningen. 

Sorgligt slut. Albert JEL Anderson, 
en ung man, boende hos sina föräldrar 
i trakten af Shakopee, afbände sig i 
förra veckan lifvet genom att dränka 
sig i Minnesotafloden. Han hade förut 
gjort försök att taga sig sjelf af daga, 
men man hade lyckats afstyra det. 
Dryckenskap säges ha föranledt den 
unge mannens sorgliga slut. 

Från Hallock förmäles, att trösknin
gen der i trakten i det närmaste år af
slutad. Resultatet är långt sämre än 
man väntat. Medelskörden af hvete 
torde belöpa sig till 15 bush, per acre. 
— Den starka frosten för några veckor 
sedan dödade nästan löfverket å trä
den, men under den varma väderlek, 
som sedan dess varit rådande, ha trä
den återigen börjat knoppas och nya 
löf äro snart färdiga att spricka ut om 
nemligen en köldvåg ej snart kommer 
och gör slut på växtligheten. 

Brefkort från Kittson county. Trösk
ningen år nu gjord häruppe och farma
rena hålla nu på att utforsla sitt hvete. 
Afkastningen är öfverhufvud taget 15 
bushels per acre, sålunda långt mindre 
än som var väntat, men priset är ju 
bättre än det varit på några år och det 
är bättre ftn om afkastningen varit 
dubbel så stor och priset endast hälf
ten så mycket, som nu. Vädret har 
varit ganska gynnsamt för tröskning, 
men ogynsamt för plöjning. Vi hafva 
icke haft regn på två månader och ifall 
vi icke få något innan vintern kommer, 
så kommer här att blifva vattenbrist, 
emedan floderna äro nästan uttorkade. 
— Emaus församling håller på att byg
ga kyrka, 30x48, och arbetet utföres af 
byggmästaren Louis Larson från Hal
lock. Emausboarna äro ett kyrkoål-
skande folk och sparar icke på dollarn, 
då det gäller Herrans ära. Många haf
va silbskriberat $100 hvardera till kyr
kobygget. Då detta Herrans hus blir 
färdigt, så blir det en ära för försam
lingen och en prydnad för hela nejden. 
— Fridhem församlingen i Hallook gör 
stora ansträngningar att betala sin 
kyrkoskuld i höst, $364. Hoppas att 
den lyckas. Syföreningen har lofvat 
nästan half va summan. Blir skulden 
betald, så kommer församlingen att gå 
framåt bättre än någonsin. Saron för
samlingen ämnar ock göra ett försök 
att af börda sig sin skuld i höst. De få 
som kunna göra något äro villiga, hvar-
för vi tro att äfven der skall det lyc
kas. — Syföreningen i Red River för
samling beslöt att köpa en ringklocka 
på 1,800 pund för deras kyrka och de 
ämna köpa den af Henry Stuckstede 
Co. i St. Louis. Inom alla tre församlin
garna arbeta qvinnoföreningarna fli
tigt och enhälligt derför kröner Herren 
deras arbete med framgång.— I Maria 
församling har qvinnoföreningen köpt 
en bastant kyrkoorgel och qvinnoföre
ningen i- Emaus församling har redan 
pengar i kassan att köpa 6n för deras 
kyrka i så* snart den är. så pass färdig 
att den kan brukas d.er.; — Edvard 
Lindgren, Gummie Halenqvist och Ar
thur Hanson, alla från Red River för
samling, hafva i dessa dagar rest till 
Gustavus Adolphus Cöilege att fort
sätta sina studier som begyntes i Hope 
Academy. Lefve Gust. Ad. College 
och må den gå stadigt framåt trots det 
motstånd den röner från vissa håll. 

Postärenden. Albert Carlson ftr ut-
nämd till postmästare i Athens. 

Från Redwood Falls meddelas att 
Jens Roy, boende der i trakten, förlo
rat sin ladagård genom eldsvåda. För
lusten går löst på $5,000. 

Dödligt fall. Den 78:årige Rasmus 
Berland, hvilken bodde i trakten af 
Rushford, föll härom dagen ned i källa
ren samt slog ihjel Sig. 

God afkastnlng. J. N. Sjöholm, bo
satt i trakten af Donaldson, (Red River 
dalen) har erhållit något öfver 20 bush, 
hvete per acre å sin farm. I förhållan
de till årsväxten ftr detta ett ganska 
vackert resultat. 

Innebrända hästar. Andrew John
son, hvilken ftr bosatt i trakten af 
Willmar, förlorade natten till i lör
dags sin ladugård genom eldsvåda. 
Fem hästar samt några kalfvar och 
svin innebrände. 

Duluth-notiser. John D. Rockefel
ler och Andrew Carnege sägas hafva 
för afsigt att inköpa alla jern och stål
verk i Duluth och West Superior för 
att sedan bedrifva jern- och ståltill
verkningen i dessa begge städer i stor 
skala. För detta ändamål genomdrefs 
i senaste legislaturen i Minnesota ett 
lagförslag, stadgande att staten skall 
efterskänka 25 cents per ton i "royalty" 
ft all malm, som förädlas på ort och 
ställe. Dessa planer torde komma att 
blifva utaf stor betydelse för tvilling
städerna vid Superior sjön. Vatten
kraft för dessa storartade verkstader 
kommer att erh&llas från St. Louis 
floden. 

Från Gustavus Adolphus College. 
Hösten börjar nu visa sig i en stränga
re gestalt. Men i samma mån som 
kölden tilltager, får man onekligen 
större arbetslust, d. v. s. lexlåsnings-
lust. Ty när solvärmen är allt för 
tryckande, så att svetten droppar ner 
från en stackars studerandes panna, 
då år det sannerligen ingen småsak att 
knoga med de ofta "torra** och q vistiga 
lexorna. Och bättre år de då rakt inte, 
om vädret år så vackert, att man må
ste ut för att njuta af detsamma eller 
roa sig. Derför år den kulna hösten 
alldeleB ingen ovälkommen gäst vid vår 
skola, utan tvärtom. — Professor K. A. 
Kilander tillbragte en del af förra vec
kan i St. Paul, der han rådfrågade lä
kare med afseende på en halsåkomma, 
4 var af han lider. Vi hoppas och ön
ska, att herr professorns tillstånd måt
te förbättras. — Några af musikföre
ningarna hafva åter börjat sina öfnin-
gar, för att sedan under vinterns lopp 
låta höra sig. Sång och musik äro i 
många fall nödvändiga, särskildt vid en 
skola. De göra sitt till för att hålla 
skolanden och skolungdomen i jem-
vigt. — Cedargatan, som leder direkt 
upp till skolan, kommer i en snar fram
tid att utjemnas och fyllas, hvarjemte 
trottoar kommer att läggas. Denna 
förbättring af skolvägen motses med 
glädje af de studerande, som derige-
nom sättas i stånd att med mindre 
kraftansträngning komma till och frftn 
de högt belägna skolbyggnaderna. 

Stlflwater-nyhetet. Förliden ons
dag var i viss mening en bemärkelse
dag för Stillwater. Vi hade då, hvad i 
Sverige kallades, en "torgdag". Ortens 
landtbrukare särskildt de från Wiscon
sin hafva de senare åren allt mera öf-
vergifvit Stillwater ooh rest till New 
Richmond, Burkhard eller Hudson 
med sina produkter. Hvad som orsa
kat detta är ej så godt att säga, men 
nog torde "brotullen" ej hafva så litet 
dermed att skaffa. För att åter draga 
dessa stadens bästa och pålitligaste 
kunder hit igen, hafva några af våra 
s. k. "ledande" köpmän gått i författ
ning om att, hvar annan onsdag, råk-
nadt från den 6 oktober 1897 föranstal
ta "torgdagar", då köpare och säljare 
af landtmannaprodukter få mötas på 
"torget" nere vid flodstranden. Dessa 
dagar upptages ingen brotull, utan en 
hvar som kommer för att sälja eller 
köpa får då färdas öfver bron gratis 
För säljarnes beqvämlighet har man 
uppbygdt ett stort skjul, som lemnar 
såväl folk som medförda kreatur skydd 
mot regn och oväder. Att döma af det 
intresse, med hvilket ortens befolk
ning omfattade den första "torgdagen", 
vågar man förespå stora fördelar för 
staden af detta nya företag. 1 sam
manhang härmed har en ganska liflig 
agitation satts igång, att don förargliga 
brotullen må för alltid afskaffas, och 
Stillwater så visa, att det vaknat ur 
sin sömn. — Bröllop höra nu till ord
ningen, om ej för dagen, så åtminstone 
för veckan. Nästa tisdags afton d. 19 
sammanvigas i sv. lutherska kyrkan 
herr Gustaf Cassel från Duluth, Minn., 
och fröken Constance Smith. Båda 
kontrahenterna äro synnerligen för
månligt kända bland oss; brudgum
men, en broder till pastor Cassel i Du
luth, har förr varit bosatt här i staden, 
ooh bruden är äldsta dottern till herr 
J. V. Smith och hans fru, hvilka höra 
till den lutherska församlingens grund 
läggare och äro fortfarande aktade 
medlemmar af densamma. Alla tid
ningens läsare här i staden tillönska 
de unga tu af uppriktigt hjerta "tom-
tebolycka". — Pastor C. O. Öländer i 
So. Stillwater uppehåller gudstjeuster-
na och pastoralvården i lutherska för
samlingen under den tid församlingens 
egen pastor ftr borta på sin resa till 
Gen'l Council's möte i Erie, Pa. — Den 
persiske studeranden Joseph Knanishu 
kommer under sin rundresa i Minne
sota att besöka vår stad den 22 okt, 
då han på qvällen håller en illustrerad 
föreläsning i luth kyrkan. Inträdet är 
fritt, men en kollekt upptages vid fö 
redragets slut. 

Vargar sägas åstadkomma stor förö
delse bland kreaturshjordarne i Bel
trami co., utan att något göres för -i 
rotandet af dessa rof djur. i! 

Statskassörens rapport utvisar att * 
de respektive fonderna under det rä
kenskapsår, som slutade den 31 sist
lidne juli, haft följande inkomster: 
«bunties, $2,164,025.97; railroads, $1,025,-
019.53; stumpage, $55,605.26; mineral 
leases, $3,175.00; royalty, $3,808.62; mis
cellaneous, $036,205.36; incorporating 
fees, $110,650.00; school district bonds, 
$278,746.84; insurance companies, $172,-
425.22; steamboat taxes, $2,193.65; total, 
$4,636,555.45. Utgifterna för de olika 
fonderna ställa sig som följer: revenue 
fund, $2,967,733.38; soldiers' relief, $59,-
146.40; funding tax, $206,446.17; general 
school fund, $1,151,898.18; permanent 
university fund, $29,250; general uni
versity, $284,091,44; internal improve-
in >nt, $10,892.99; internal improvement 
land fund, $50; internal improvement 
land fund, interest, $30.35; state insti
tutions, $3.60; reform school, $7,200; 
grain inspection, $175,805.42; total, $5,-
098,227.34. 

När barn handtera skjutvapen. En 
12:årig fosterson till Siver Haglund, 
som bor 10 mil söder om Fargo, N. D. 
blef den 5 dennes skjuten af våda un
der det han tillsammans med ett par 
andra gossar lekte med en bössa. 

Eldsvåda och förlust af tnenniskoiif. 
Södra Dakotas industriskola för flic
kor i Plankinton nedbrann natten 
emellan den 5 a 6 okt. Lärarinnan och 6 
af flickorna omkommo i lågorna. Två, 
nemligen den 11 :åriga Kristin Bergman 
från Yankton ooh 13:åriga Nellie John
son från Grafton tyckas af namnen va
ra svenskar. De, som undkommo, bäd
dade sig i blotta linnet. Förlusten på 
byggnaden beräknas uppgå till $25,000. 

Sheriffen i snaran. Några farmare 
anföllo i fredags qväll biträdande she
riffen i Campbell county, S. D., och 
hängde honom i ett tråd, men han lyo-
kades lösgöra sig och unkkomma med 
lifvet, ehuru han blifvit illa medfaren. 
Orsaken till öfvervåldet var, att han 
velat lägga beslag på en farmares egen
dom. Eu annan biträdande sheriff i 
samma county blef för några veckor 
sedan hällen i fångenskap 2i t^mar 
medan gäldenärén undkom. 

En klipsk bedragerska. Mary E. 
Cox, en 50 års gammal qvinna, kom för 
omkring 4 veckor sedan från Le Mars* 
Iowa, till Sioux Falls, S. D. Först 
köpte hon tre farmar ooh erhöll faste-
bref på de samma utan att betala en 
enda cent, sedan köpte hon hästar, 
nötkreatur, svin etc., derefter begftf 
hon sig till Jonah Jones i Sioux Falls 
och köpte farminaskiner för $403. Af 
en farmare, bosätt i närheten af Har-
risburg, lånade hon en stor summa 
penningar. Hon bedrog dessutom åt
skilliga affärsmän i nämda stad. Un
der det hon härom dagen var inne i 
Jonah Jones butik, uppenbarade sig 
plötsligt en bankir från Pipestone, af 
hvilken hon lånat $100, på stället. In
nan han igenkände henne förstod hon 
hvarom fråga var och försvann på 
ögonblicket och har sedan dess ej va-
ritt sedd. 

Wisconsin-nyheter. 
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Dakota-nyheter, 
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Eldsvåda. Carl Helm i Stevens Point 
förlorade genom eldsvåda den 5 dennes 
både sitt boningshus och sina drifhus. 
De voro assurerade för $2,000. 

Bryggan öfver Chippewafloden i Eau 
Claire nedbrann i fredags. Hon hade 
antändts af gnistor från skorstenen till 
Dell Lumber bolagets hvfvelmaskin-
byggnad. Förlusten uppgår till $20, X)0. 

Milwaukee hotas af kolbrist under 
stundande vinter. Omkring 500,000 tons 
behöfva inskeppas innan sjöfarten 
stänges, och detta kan ej ske äfven un
der dé mest gynnande förhållan
den. 

En djerf röfvare företog sig den 7 
dennes att lasta en jernvägsvagn full 
med byggnadsvirke i Eagle Point, en 
liten station på Omaha banan. Virket 
tillhörde en farmare, som bodde i Lake 
View och hetto Oliver. Tjufven hyr
de en stor godsvagn i Chippewa Falls 
och tog med sig några arbetare, som 
lastade 15,000 fot virke på vagnen, hvil
ken sändes till Minneapolis. Den djerf-
ve röfvaren, som uppgaf sitt namn va
ra A. D. O'Neil logerade med sina män 
hos en farmare vid nauvn Bates och 
lemnade platsen utan att betala för 
spisning och logi. Utom virket, som 
var värdt $270, stal han åfven åtskilli
ga saker från en norsk farmare. Vag
nen med det stulna uti stannade ej 
i Minneapolis. . ~ 

Från West Superior. Kolbolagen 
både här och i Duluth ha sjelfmant höjt 
priserna för arbetarne vid skeppsvarf-' 
ven till 50 cents per timme för dem, 
som arbeta nere i lastrummen, ooh till 
$2 per dag för de öfriga.—Domare S. H. 
Clough, som blef utnämd af kongress
man Jenkins till postmästare i Supe
rior, har ej antagit utnämningen. Vår 
landsman Al. Söderlund är en af kan
didaterna för nämda syssla.— Josefina 
Anderson, som lemnade West Superior 
i april 1896 i sällskap med den ökände 
presten, mördaren Hermanns från Salt 
Lake City, har ej låtit höra af sig, och 
hennes vänner härstådes tro, att hon 
blifvit mördad. Hon var en medlem 1 
norska metodistkyrkan, i hvilken Her , 
manns för en tid var pastor. 
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