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I  dä£ utkommer tidningen under 
ännat namn fastän icke ett nytt el
ler okändt sådant. Under en längre 
tid har det nemligen varit på förslag 
att åter upptaga det gamla namnet 
MINNESOTA STATS TIDNING, såsom 
varande mera lämpligt. Denna tid
ning, innefattande MINNESOTA STATS 
TIDNING och SKAFFAREN, räknar sin 
ålder från den förstnämdas grund
läggning af öfverste Hans Mattson 
år 1877. Tidningen har* under en 
följd äf år förnämligast varit en po
litisk nyhetstidniug med en afdel-
ning egnad åt kyrkliga och andliga 
ämnen. Läsaren inser derför att 
nu vidtagna namnförändring blott 
afser att ställa'tidningens namn och 
program i närmare harmoni med 
hvarandra än hvad som under senare 
åren varit förhållandet. Allt som 

. närmast hör till SKAFFARENS ur
sprungliga program kommer nu, så
som förut, att meddelas underrubri
ken Kyrkan och Hemmet. Med denna 
förklaring skola säkerligen tidnin
gens vänner inse, att ingenting nytt 
förts pä banan an, utan reducerar 
sig hela ändringen till ett systema
tiskt ordnande utaf hvad vi ega i de 
båda tidningarne SK. och M. S. T. 
V&r tidning är numera bland all
mänheten så väl känd för sin sunda 
tendens och fasta hållning i alla vig-
tigare spörsmål inom" kyrka och stat 
att vi ingalunda finna af nöden att 
vidtaga ändringen i sak, det vill sä
ga rörande tidningens tendens och 
arbetsplan, utan blött formelt ge
nomföra, hvad som på grund af vig-
tigare angelägenheter uraktlåtits. 

Från General Councils möte. 
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Ett kortfattadt referat öfver det 
stora lutherska kyrkomöte, som i dessa 
dagar hållits af synoder, tillhörande 
General Council, i Easton, Pa, torde 
vara af intresäe för tidningens ärade 
läsekrets. Och detta så mycket mer 
som ofvannämda möte tilldragit sig 
rätt mycken uppmärksamhet frän an
dra håll. 

Mötet öppnades på utsatt tid i St. 
John's Engelsk Lutherska kyrka i 

i /jÉIti. ***; nnaA""an_ '<ai| a . 
/ '  rande okt. mod högtidlig gudstjenst. 

i Predikan hölls af prof. H. E. Jacobs, 
D. D. från Mt Airy teologiska Semina
rium, Philadelphia. Hans text var 
Rom. 1: 14—16 med ämnet- "An Ag
gressive Christianity". 

Dan lärorika predikan slöts med en 
framställning af General Council's 
ståndpunkt i konfessionelt hänseende 
till andra lutherska samfund i Ameri
ka. Den angafs korteligen sålunda: 
Vi påstå oss ej vara de enda represen
tanterna af luthersk tro och lära i den
na 4'vesterns verld". Vi äro helt en
kelt en förening af synoder, hvilka i 
lära och författning hafva så mycket 
gemensamt, att det utgör en tillräck
lig grund för harmonisk samverkan. 
Vårt syftemål ar att föra alla luthera
ner i detta land till insigt om betydel
sen och vigten af fasthållandet af 
våra fäders tro, sådan som den blifvit 
uttryckt i vara symboliska backer. Hu
ruvida alla slutligen skola blifva för
enade i General Council eller i någon 
annan organisation, till h vai-s möten 
detta skall sända sina ombud, eller för 
hvilken det skall helt och hållet gifva 
rum, betyder föga, om blott den For
made Lutherska Kyrkan i Amerika kom
mer till en harmonisk enhet i dess 
uppfattning, lärande, försvarande och 
tillämpning i lifvet af den Augsburgi-
ska Bekännelsens på Guds ord fast 
grundade lärosatser. Det är för denna 
grundsats: bekännelsens renhet^ vi 
kämpa och icke för framgången af ett 
visst kyrkosamfund. 

Kl. 2.30 e. m. hölls den första sessio
nen. Prof. T. L. Saip presiderade pro 
temp, på grund af Dr. C. A. Swenssons 
frånvaro. Vid namnlistans läsande 
blef man icke litet öfverraskad öfver 
"den fullständiga delegationen från 
Augustanasynoden". Femton personer 
utaf fyratio hade infunnit sig, de öfrige 
'stannade hemma. Det kändes verkli
gen pinsamt att här lära huru litet 
Augustanasynoden värderar sin rätt i 
General Council, när den egentligen 
skulle begagnas, under det man vid 
våra möten och i våra tidningar stun
dom högeligen framhåller och prisar 
vår förbindelse med General Council 
och stundom utkastar beskyllningar 
deremöt såsom icke tillbörligen respek
terande våra rättigheter. Men om vi 
ej sjelfva respektera våj-a rättigheter, 
kunna vi ej gerna undrä på, om andra 
ej göra det. Augustanasynodens 40 
representanter mod vår vördade sy no 
dal- och skolpresident i spetsen skulle 
hafva gifvit General Council ett godt 
och kraftigt intryck af hvad vår synod 
gr, de hade ock gifvit eftertryck åt d 
lordringar, som vi möjligen kunde haft 
Htt framställa. Delegationen hade 
känt att den representerade n ii gon tin 
och General Council hade känt det
samma. 

Do nvalde ämbetsmännens namn haf
va förut varit synliga i denna tidning. 
j)en nye presidenten Rev. Dr. E. F. 
Moldenko från New York stad är en 
aldrig man; parlamentarisk var han ej 
ett par tro talare på en gång, förslag 

JP* både i och utom ordningen, halfhöga 
•awtal hur och der i rummet, allt liok 
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passera. Doktorn var gemytlig och 
vänlig mot. alla. Han sades vara en 
särdeles god själasörjare och predi
kant 

Don andra och början af den tredje 
sessionens förhandlingar skola sent 
glömmas af de närvarande. Det gälde 
förhållandet mellan General Council 
och The General Synod, de två största 
lutherska samfunden i Amerika, huru
vida något steg i riktning af ett när
mande till hvarandra nu kunde tagas 
af General Council. Generalsynoden 
hade uträckt brodcrshanden först 1893, 
då den vid dess 36:te årsmöte i Canton, 
Ohio, genom en rad af resolutioner er
inrade General Council och andra lu
therska kyrkoorganisationer om nöd
vändigheten och önskvärdheten af ett 
broderligt förhållande och broderlig 
samverkan i alla praktiska frågor af 
ömsesidigt intresse och föreslog hål
landet af en konferens, sammansatt af 
komiteer från alla luterska samfund 
här i landet för att utbyta tankar och 
förbereda möjligheten af ett närmare 
med afseende pä den yttre verksamhe 
ten. Generalsynoden tillsatte också en 
komité af fem, hvilken skulle möta 
med liknande komiteer från andra sam' 
fund. 

General Council omfattade förslaget 
med intresse och tillsatte likaledes^en 
komité af fem vid mötet i Fort Wayne 
1893. Dessa komitéer hade haft möte, 
men då deras makt var ganska in
skränkt kutyle de endast i största all-
mänlighet behandla frågorna. DÖ ena
de sig dock om en rapport som skulle 
framlemnas vid de respektiva samfun
dens möten. Rapporten vann bifall 
inom Generalsynoden och följden blef, 
att denna synod tog ännu ett steg för 
åstadkommande af kyrklig enhet: den 
utnämnde en delegat (visitor) till ,G. 
C's nu hållna möte. 

Det var den nyss nämda komitérap-
porten som deH" ärevördige dr. Seiss 
från Philadelphia på torsdagsmorgo
nen begärde få fram för mötet. Så 
skedde. Rapporten lästes och diskus
sion uppstod med anledning af densam
ma. Generalsynodens ombud, Rav. Dr. 
S. W. Owens, framkallades för att ytt-

Inför domstolen i Philadelphia 
befinner sig nu mångmördaren _H. EL 
Holmes eller, som han ock kallas, Her
man W. Mudgett Han har att svara 
för mordet som begicks å Benjamin F. 
Pitzel. 

Hästinförsel från Finland. Sox 
st. hästkreatur, tre hingstar och tre 
ston, alla utmärkta trafvare, hafva ny
ligen å "Hekla", Thingvalla liniens 
stora ångare, gjojgfc öfverresan hit från 
Finland. Da ankommo lyckligen till 
New York i torsdags åtta dagar sedan. 

Skeppsbrott. Norska briggen Mau-
ranger rakade härföriiden ut för en 
svår storm och dref på land utanför 
"Cape Antonio". Kaptenen, hvars 
namn är Johannesen, samt besättnin
gen upptogos af ångaren Yumury och 
bringades af densamma in tilj New 
York. 

Senator Davis håller föredrag. 
Å "the American Antiquarian Socie
ty's" årsmöte, som i onsdags egde rum 
i Worcester, Mass,, och vid h^ilket se
nator Cushman K. Davis var heders
gäst, höll denne ett intressant föredrag 
öfver "the Development of the North
west". 

En civil amerikan satte lifvet 
till vid en plundring som de kubanske 
insurgenterna verkställde i Hotoeuver 
nära Corderas den 22 d;& Insurgen
terna å Kuba böra akta sig för hand
lingar, som äro egnade att minska de 
lifliga sympatier som do för närvaran
de åtnjuta från det amerikanska fol

kets sida. 
Öppna på vid gafvel äro spolhu-

sen i Montana, tack vare ett utslag, 
statens högsta domstol nyligen fälit. 
Han behagade nemligen besluta, att 
den nya spellagen, som förbjuder 3pel i 
Montana, är okonstitutionel och derför 
ej har någon som helst bindande kraft. 
Faroo och andra spel pågå nu värre än 
någonsin förr. Harmligt! 

Silfvermyntningen upphör. Fi
nansministern har beslutat, att mynt
ning af silfver, köpt under Sherman 
förordningen, skall tills vidare upphö
ra, och att all myntning af både silfver 
och guld vid myntet i New Orleans 

ra sig, men han förklarade, att han ha- ] skall inställas. Silfverstocken af näm
da natur, hvilken nu fins i skattkam
maren, är värd $124,080,323, Myntvär
det deraf är $177,964,000. Om nu detta 
förråd myntades, finge regeringen en 
förtjenst af nära $54,000,000,- hvarraed 
många omkostnader kunde betäckas. 

Gammal politiker död. F. d. 
förbundssenatorn Charles H. Van 
Wyck a fled sistlidne torsdag i Wash 
ington, 3D. C., på grund af ett slagan-
fäll. Han var född 1824. hade i flera 
omgångar bevistat Förenta Staternas 
kongress dels i egenskap af kongress
man dels ock såsom senator. Han 
tjenstgjorde som öfverste i inbördes
kriget, efter hvilket han utnämdes till 
brigadgeneral. För resten praktisera
de han advokatyrket under de tider, dä 
han var fri frän politiken. Han efter-
lemnar hustru och en dotter. 

Krog i ett gammalt stall eller 
fähus, En gammal uthusbyggnad,som 
stod .midb l affärsqvarteret af staden 
ELdora; la., köptes härom dagen af en 
trävarufirma, som af en eller annan an
ledning önskade ha bort skräpet. Huru 
öfverraskad blef man emellertid icke, 
da man derinne fann en veritabel kro 
med skänk, disk och full utstyrsel, t o. 
m. ett försvarligt lager af de allra bä
sta spritvaror. Invånarne hade natur
ligtvis flytt, och hela förrådet konfi 
skerades. Der hade naturligtvis hål
lits utskänkning för stadens tvåbenta 
kreatur. 

de ingen myndighet att uppträda inför 
General Council, med mindre detta 
möte omfattade den uträckta broders -
handen medels utnämnande af ett om
bud (visitor) till Generalsynodens nä
sta möte. " Härtill var man dock icke 
fullt färdig ännu, hvadan Dr. Owens 
blef för sin personliga del upptagen till 
"säte och ^yttranderätt'^ tills,, mötet 
hunnit komma på det klara med sin 
ställning till denna sak. 

Vid^dötta tillfälle upptogs prof. E. 
G. Lund, ombud från den förenade 
Norska Lutherska Kyrkan, till säte och 
yttranderätt; han framfördehelsniugar 
från sin kyrka och uttryckte den för
hoppningen, att äfven den inom kort 
måtte utgöra en lem i General Coun
cils stora kyrkokropp. 
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Mgr. Satolli blir kardinal i no 
vember, säger ett färskt telegram från 
Rom. 

Hvetemarknaden företedde ej 
någon väsentlig ändring förra veckan, 
Priset varierade mellan 60 och 61 cents 
i Chicago. < 

Pipestojie Points guldgrufva 
nära Rat Portage, Manitoba, Kanada, 
är af sina egare såld till ett engelskt 
syndikat. Arbetet der skall börja ge 
nast» 

Velocipedrekord. John S. John
son, den beryktade bicyciemannen, har 
åter sänkt rekordet, denna gång till 
1:44.5 för en mils "flygande fart". Dat 
skedde härom dagen i Louisville, Ken
tucky. 

Kongress för uppfostrare sam
manträdde i fredags ä utställnings
platsen i Atlanta, Ga. Många framstå
ende skolman och uppfostrare deltogo. 
Kongressen afslutar sina sammanträ
den i morgon. * 

McKinley kraftigt understödd. 
Den gamla förbundssenatorn Sherman 
har tillkännagivit, att han på grund 
af sin ålder denna gång icke är någon 
presidentkandidat, utan att han i stäl
let kommer att gifva Ohio-guvernören 
allt det understöd han är mäktig att 
gifva. 

Postverkets hemligheter. Enligt 
de nyligen afnlut&de räkenskaperna för 
Förenta Staternas postverk stego in 
komsterna under senaste fiskalär till 
$76,983,128 och utgifterna till $86,793,-
172, en tillökning af $1,002,649 i inkom-
ster och $2,465,738 i utgifter till före 

'gående års räkning. 

Verldsrekord i jernvägshastig-
het. Ett extra tåg å Lake Shore & 
Michigan Southern banan tillryggala-
de l torsdags vägen mellan Chicago 
(det utgick irån gatan 100) och Buffalo 
Creek, Buffalo, eller en sträcka af 510.1 
mil på 7 timmar, 50 minuter och 
20 sekunder, uppehållen deri inbe
räknade. Frånräknas uppehållen blir 
tåghastigheten 65.07 mil i timmen. 

Fiasko. Striden mellan Jim Cor-
bett- och Robert Fitzsimmons, som 
skulle egt rum under dessa dagar an
tingen i Texas eller i- Florida eller i 
Arkansas, och hvars berättigande varit 
.öremål för domstols ompröfning, tyoks 
nu torka in; Da t ser ut, som "Bob" 
vill draga eig ur spelet, och för resten 
— det fins ej en vrå i Förenta Staterna, 
!er kämparne öppet och offentligt få 
summaudrabba. öfverallt bli de mota
de. Rutt så; 

Barn, brändt till döds. En liten 
5:årig dotter till norrmannen Hartvig 
Jensen i Brooklyn blef i tisdags förra 
veckan bränd till döds. Hon och en 
liten bror till henne råkade draga ned 
en bordduk, hvarå en brinnande lampa 
befann sig.. Oljan fattade eld, och el
den fick fatt i flickans kläder. Hon 
afied af bränuskadorna. Jensen sjelf, 
som ock blef illa bränd under försöken 
att rädda den lilla, måste intagas på 
norska lasarettet. Ett par skandinavi
ska sångföreningar, af hvilka Jensen 
är medlem, insamlade $30 £111 förmån 
för den svårt hemsökta familjen, med 
delar "Nordstjernan". 

Pastor Joel L. Hafif, Första Lu
therska församlingens nitiske själasör
jare, är egare till ett bibliotek, hvars 
make hvad värde och rikhaltighet be 
träffar, icke torde kunna uppvisas af 
någon annan svensk prestman i detta 
land. En "bokmal" skulle råka i extas 
om han tillätes att fördjupa sig i de ve
tandets skatter som deri inrymmas, 
samlingen finnas många gamla verk 
deribland en gammal bibel, en af de 
första som trycktes i Sverige. Pastor 
Haff hvilken företagit vidsträckta re
sor i Orienten har äfven en ganska rik 
haltig samling af kuriositeter som han 
samlat på sina resor. — Bockford Po 
sten. 

Chicago-nyheter: Dr. D. K. Pear
son förband sig å ett s. k. alumnimöte 

Chicago förra veckan att skänka 
i $150,000 till Mount Holyoke College 

Massachusetts, om de öfriga College 
alumnerna, bosatta i Chicago, ville 
sammanskjuta $50,000, så att hela sum 
man blefve $200,000. — En ny whisky 
trust, "the American Spirits Manufac
turing Ca", har blifvit bildad härstä 
des. Bolagets aktiekapital utgör $35, 
000,000, hvarje aktie är värd $100. 
Å ett glasfabrikörsmöte, som hölls här-
städes I lördags, höjdes glaspriset med 
2i procent. Det framgick af de berät 
telser, som vid mötet föredrogos, att 
glasaffärerna befinna sig i blomstrande 
skick» 

Den nationella vattenvägskom
missionen höll Jsistlldna vecka en 
konvention i Vicksburg, Misa,till hvil
ken 500 delegater infunnit sig. En re
solution, förordanefcé Nicaragua kana
len, antogs. _ 

Storartade beställningar har 
Carnegie stål bolag' mottagit från ryska 
regeringen å stålplåt för pansarfartyg. 
HomesteadverkaQ tära hafva full sys
selsättning undef;jfera månaders tid 
med den nya beställningen. 

Bankröfveri. -Ett försök till så
dant gjordes tidigfi söndags åtta da
gar sedan i Anaconda nära Butte, 
Mont. Banditer sprängde Hoge, Daly 
& Co's bankbyggnud derstädes, men 
kassahvaifvet biel éiurdt, och kassan 
räddad. Banditer&a, Bom äro omkring 
28 är .gamla, befinna sig i polisens klor. 

EpiskopalkyrÉans i För. Statrs 
statistik lör de tre senaste åren: Pre-
sternas antal 4,54j3, däribland 79 bisko
par; stiftens antal 442; diakoner ordi
nerade 621, prestex\ordinerade 511; dop 
190,820; kommuni&ariter 618,500; sön
dagsskollärare o. %Q. 45,513; söndags
skolbarn 422,451; ^bidrag till kyrkliga 
ändamål $38,373,^1.41. 

Köttinspektioja. Pa förfragan, hu
ruvida ej vederbörande kunde vara nöj
da med inspektion jaf detslagtade krea
turet, utan att desåutom fordra inspek
tion af köttet, sedan det packats el
ler inlagts, har r$inistern Morton i 
Washington svara^ att han ej var be
rättigad att görarxågra eftergifter i 
fråga om lagens baStämda föreskrifter. 

Eldsvådor.Eldsvåda hemsökte sist
lidne söndags morgon Virginias stats
universitet i Ciiarlöttsville, Va. Eöre-
läsningssalar, laboratorium, bibliotek, 
statyer, dyrbara nia'ningår m. m. för-
•tödes af det härjande elementet, och 
åtskilliga byggnadér nedbrunna Ska
dan uppskattas till$300,000. — En svår 
prairieeld rasade { samma dag under 
fem timmars tid i trakten omkring 
Perry, Okla. JjMera tusen bushels 
vanlig majs och £ela fält af "kaffie"-
majs förstördes; h(j och flera bonings
hus blefvo ock lågi&rnas rof. 

Hertig och millionärska.' t)an 6 
nästkommande november skall det 
storståtliga bröllopet för miss Vander-
biit och hertigen äf Marlborough stån 
da i New York. . jrifbjudning dertill är 
utfärdad af bruderis mamma. Många 
bröllopspresenter, -deribland en från 
drottning Viktoria, hafva antingen an-
ländt eller äro på $äg- från England, 
men de blifva al la xu turnerade, emedan 
den^staclrar? létre " vill "'eller 
kan betala tull för dem. När bröllopet 
är öfver,får han väl "plenty of money". 
Det är emellertid Illa att Amerikas 
millioner skola på detta sätt hamna i 

fickorna på utländska aristokrater. 

Från Fruithurst, Ala.,skrifves: 
Pastor Eric Glad /rjjm vestra Kansas, 
som för en tid sedan erhöll kallelse 
från den nybildade sv. ev. luth. Imma-
nuelsförsamlingcn härstädes har gä
stat här några daga? och således sett 
den nya vingården i Guds rike. Något 
bestämdt svar pfi "kallelsen har han 
ännu icke lemnat församlingen. Denna 
församling räknar j00 medlemmar. — 
Pastor N. G. Johnsén från Upsala Col
lege är för närvarande hos oss på besök 
här i Fruithurst. Han kom hit för att 
hvila upp sig. Pastor J. har varit 
klen till sin helsa under senare tiden. 
Han kommer troligen att stanna här 
ett par eller tre veckor. 

Från Augustana Coll & Theol. 
Seminary. Lyceum höll sitt första 
"entertainment" under detta skolår 
torsdags aftonen i förliden vecka. Ett 
kort och nätt program utfördes, som 
tedde sig sålunda: Bibelläsning och 
bön af theol. stud. Frisk, solo af Swan 
Wilson och "Lecture over the subject: 
Evils of sacred Societies" af pastor L. 
A. Johnston. Med kännedom om näm
da talares förmåga visste alla förut att 
talet skulle blifva något utmärkt. In
gen blef häruti besviken. Talaren tog 
inga ovissa steg. Med en oerhörd skär
pa och bevisföring framhölls ur de 
hemliga föreningarnes egna dokument 
det verkliga förhållandet i all sin hem
ska gestalt. Mycket folk var närva
rande, deribland pastorerna Setter-
dahl, Fors, Johnson, Nibelius m. fl. 
Nästa möte under 'Lyceums auspicier 
hålles den 26 nov., då den beryktade 
Ingalls håller tal öfver ämnet: "Pro
blems of two centuries". — Nästa tors
dag den 31 okt. hålles härstädes refor
mationsfest på så eätt, att ett literärt 
program, bestående al föredrag, musik, 
sång ra. m., utföres på eftermiddagen 
och på aftonen gifves stor musikkon
sert under ledning af prof. Bodfors, 
hvarvid många från tvillingstäderna 
väntas närvara — "Augustana Jour
nal" lefver nog än, men har genom köp 
öfverjrått från skolan till "Lutheran 
Augustana Book Concern". Ett par 
nummer har utgifvits med E. W. Olson 
såsom tillfällig redaktör. Den som 
önskar läsa en liten, pigg men skäligen 
god engelsk tidning bör prenumerera 
på densamma. — Antalet studerande 
uppgår för närvarande till omkring 
300, deribland bortåt 60 i seminariet. 
Såsom en kuriositet m& nämnas att tre 
professorer och en prest sitta på läro-
bänkarne i seminariet Dessa äro pro
fessor Kjellstrand från Kansas, f. d. 
professor Swanbock från Gustavus 
Adolphus College och professor Ekman 
från Paxton jemte baptistpastorn An
derson från Davenport, Iowa. Såsom 
någonting ovanligt märkes att fyra 
pastorssöner finnas i seniorklassen i se
minariet, nemligen ; hrr Ekman, Löf-
greii, Nordgren och Sj3dergren, allagoda 
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arenar af sina respektive stamträd 

Pension är beviljad åt enkan Julia 
Sorrenson i Kasson och Bone Olspn i 
Zumbrota. / 

Tröskare behöfvas i Broc-len, som 
ligger utefter Soo banan 104 inil ypster 
om Minneapolis. ,v." 1 

Nytt mejeri skall för en kottr .d af 
$3,000 a $4,000 upprätt?* i Nev 'aynes-
vilie. Dot kommer atfe »to^WMiiéras af 
ett bolag, bestående af farmartTöch af
färsmän. # 

Försäljning af statsland. Stats-
auditor Dunn har sålt 1,858.95 acres 
land i Houston co. för en summa af 
$13,794.77 och 716.62 acres i Sherburne 
co. för $3,794.77. 

Kloroformerad till döds. En 
åttaårig so,n till H. M. Wulff i Hart-
land vid Albert Laa blef härom dagen 
i och för en operation, som han skulle 
undergå, söfd genom kloroform. Goisen 
vaknade ej mera. 

Sirup och socker tillverkas i allt 
större och större partier vid Hon. Sath 
H. Kenney's fabrik i Kenneyville, nå
gra mil vester om Faribault. Fabri
ken grundades 1859. Datta år kommer 
af kastningen att stiga till mellan 15.0^0 
och 20,000 gallons. 

I sedlighetens intresse. Ett möte 
hölls i Winona förra veckan, hvars upp
gift var att behandla frugan om skydd 
för staden i moraliskt hänseende. En 
komité tillsattes, som skulle uppgöra 
förslag till konstitution och rapportera 
inom fyra veckor. ̂  

Ny Mesaba jernv&g. Inkorpora-
tionsartiklar för en ny jernvägslinie, 
som skall gå från en punkt vid S;. Lou is 
floden tvärs öfver Mesaba fältet och till 
Winnipeg, äro hos statssekreteraren 
inlemnade. Inkorporatörerna äro Mer-
rittbröderna i Duluth. 

Tröskning och plöjning. I trak
ten af Stephen pågår ännu tröskning al 
säd och lin. Nääta vecka är dock detta 
arbete öfverståndet. Af plöjning är ej 
äunu mycket gjordt, och blir marken 
nu med ens frusen och snöbelagd, så 
kommer större delen af plöjningen att 
lemnas ogjord till i vår. 

Taxering af obegganadt jern-
vägsland. Uti Aitkin hölls i lördags 
ett möte i ändamål ätt samla medel, 
erforderliga för att kunna framlägga 
för folket vid nästkommande allmänna 
val frågan om taxeriqg af obegagnad t 
jernvägsland. Mötet var talrikt besökt 
af alla politiska partier. 

''Den väntar ej föf länge, som 
väntar pä något godt" En hel 
skara af Sioux-indianer besökte Rad-
wood Falls en dag förra veckan för att 
af regeringsagent mottaga en summa 
pengar som belöning för tjenster hvil
ka de gjort regeringen under indian
upproret 1862. Summan som utdelades 
var $2,400. 

Svinsjukdom horrskar i trakten af 
Winnebago City. • Åtskilliga hjordar 
äro angripna. Omkring 30 präktiga 
svinkreatur hafva dött å Hon. H. W. 
Holley'8 larm, och flera äro sjuka. 
Sjukdomen griper mer och mer om
kring sig. Man anser, att det är nå
gon slags lungäkomma, förorsakad af 
dam cch orenlighet, och man hoppas, 
att plågan skall upphöra med vinterns 
ankomst. 

Hvad månde det betyda? Å 
Frank Cort's farm nära Pine City har 
uppstått ett 80 fot djupt hål, hvarifrån 
det "sjuder" och "bubblar" och "låter" 
som en vulkan vore färdig att bryta 
lös. Colt gissar och bäfvar, han kän
ner sig osäker för sig och sitt hus; och 
mångeu med honom gissar pålavaerup-
tioner och kolgrufvor och oljekällor m. 
m., som komma att bidraga till Minne
sotas lyckliggörande. 

Ölyckshändelser. J. M. Peter
son i St. P6ter var i onsdags sysselsatt 
med att lägga ned vattenpipor i mar
ken, då grus och sand plötsligt rasade 
ned öfver honom och nära nog begraf-
de honom. Hade ej skyndsam hjelp 
erhållits, sä hade det bästämdt gått 
mycket illa. — John Bargqvist i Kan
diyohi föll i söndags åtta dagar sedan 
baklänges frän baksätet i det åkdon, 
hvari han befann sig, och skadade sig 
rätt illa. Man hoppas emellertid att 
han inom en kort tid blir rask och kry 
igen. 

Luft i luckan. Ett ny'tt bolag: 
"The F. H. K rat ka Land, Water Power 
and Improvement Ca" är bildadt i 
Thief River Falls. Inkorporationsar-
tiklar äro ingifna på vederbörligt stäl
le. Bland inkorporatörerna märkes 
en St. Paul bo, William S. Jamieson. 
Det nya bolaget kommer att drifva 
fastighetsaffärs-, timmerdrifning- och 
sågverksamhet i stor skala, och Thief 
River Falls kommer att blomstra — 

'Ett annat nytt bolag: "the Mankato 
Lime and Stone Co^" har ock inlemnat 
korporationsartiklar hos statssekrete
raren. 

Bedwing-nyheter. Torsdagen den 
24 dennes förenades pastor J. A. Ny vall 
och miss Amanda Kjellatrom l äkten
skap. Vigseln förrättades af pastor G. 
Rast i brudens föräldrahem .1 närvaro 
af hennes närmaste anhöriga Dat ny
gifta paret afreste redan samma dag 
till sitt blifvande hem i St Cloud, 
Minn., hvarest pastor N. innehar vår
den af den sv. luth. församlingen. Her-
skåpet Ny vall tillönskas mycken lycka 
och välsignelse.—Dan sv. luth. försam
lingens nya kyrka ftr nu hvad man kal
lar "inclosed",och kommer den att un
der denna tecka förses med 'plastring'. 
Tornet håller på att byggas ooh kom
mer att fulländasom. vädret medgifver 
det. Hedwing-bo. 

Postnyheter. Ett postkontor är 
upprättadt i Mickerson, Piue co., och 
Ernest A. Mickerson är utnämnd ti»1 

postmästare. 

Vintorn är kommen. En riktigt 
genuin snöstörm rasaJe sistlidne sön
dag i Northcote. Dat snöade hela da
gen under skarp nordvestvind. 

Mord? En okänd man hittades död 
i skogen en half mil vester om Finley-
son sistlidne torsdag. Han var skju
ten i hufvuiet. Oai det är mord eller 
sjelftnord, som här föreligger, kan ej 
bestämdti afgöras. 

Marshall växer. Bankmannen 
W. S. Dibble i Marshall har med Nor-
lander & Johnson frän St. Paul upp
gjort kontrakt om upprörandet af ett 
stenhus, som skall vara färdigt före 
nästföljande december urmads utgång. 
Detta är det fjerde stenhuset-, som 
denna höst uppföres i samma block. 

Ny jernvägslinie är frågan om att 
anlägga mellan Winthrop och New 
Ulm. Man tager för gifvet, att denna 
sistnämda stad inom ett år skall vara 
förenad med tvillingstäderna genom 
den nya banan. Kontraktet för den 
nya linien har öfverlåtits åt f. d. 
maj'orn Winston i Minneapolis och se
nator L'irson i Winthrop. Kostnaden 
blir omkrin $200,000. 

Tillmötesgående. Northern Pa
cific, Great Northern och Soo banorna 
hafva pä grund af de låja potatispri
serna till hälften af det vaniiga priset 
nedsatt afgifterna för vagnslast af nöt
kreatur, slagtboskap och svin från St. 
Paul, Minneapolis och andra punkter 
efter linierna norr pm SL Paul till 
ställen i Minnesota och de bagge Da
kota statorna. Prisuedsättningen gäl
ler för de närmaste sextio dagarne. 

Veterinär läk are arresterad. Au
gust Koehne, on veterinär, arrestera-
dis i torsda; s vid L mbsrton näraL w 
Ulm, anki: gad fö- att hafva skjutit 
ihjel polisn annen A bert Winkelman, 
som fanns d d strax utom 6taden New 
Ulm den 3 s stlidne juli. Sheriff An
derson verk tällda arresteringen. Koeh
ne, som säger sig vara oskyldig,påstår, 
att han en tid varit ålderman i Chica
go, och att han är son till den namn
kunnige författaren Fritz Reuter. 

D A K O T A .  

Duluth - nyheter. E;i storartad 
reformationsfest kommer Första för
samlingen i Duluth att fira reforma-
tionsdagen den 31 d:s på qvällen. Ett 
särdeles rikhaltigt program har blifvit 
anordnad t, bestående af ypperlig säng, 
deklamationer, tal, dialog m. m. Det 
egentliga reformationstalet kommer 
konferensens ordförande, dr. E. Nore-
lius, att hAlia. En stor högtidlighet 
och mänga af reformationens kyrkas 
barn väntas den qvällen.—F. d. kassö
ren vid statsbanken härstädes, Charles 
H Stuckey, som rymde, sedan han stu
lit från banken §15,000, säges hafva för
lorat $2,800 på farospel, natten innau 
han begaf sig i väg.—De lundtmätare, 
som under 5 månadera tid för regerin
gens räkning varit sysselsatta med 
mätningar och afvägningar utefter Su
perior—Mississippi River Canal", haf
va afaiutat detta sitt arbete och skola 
nu till med affattandot af berättelsen 
de rom. 

öfverraskning. Lördagen den 5 
d:s blef undertecknad öfverraskad af 
Emanuels församlingen i Almelund 
Chisago co. Församlingen villeegent-
ligen besöka sin lärare på hans födel
sedag, som inföll den 6:te, men som 
denna dag var en söndag så gjorde 
man sitt besök dagen förut. Omkring 90 
personer deltogo i företaget, fastän ej 
fullt så många voro personligen med 
vid tillfället. Såsom resultat af för
samlingens välvilliga besök öfverlem-
nades till pastorn en tomligen stor och 
värdefull potatis, innehållande $34.20. 
Vi erinras om att denna höst är särde
les rik på potatis såväl i anseende till 
qvalitet som qvantitet Följaktligen 
var det ej underligt att församlingen 
kom ihåg sin lärare med denna kostli
ga vara. Men icke blott pengar lem-
nades vid tillfället, utan åtskilligt in 
natura såsom ostar,5 till antalet, smör, 
kaffe och socker samt hafre, corn och 
flera slag af rotfrukter. Herren väl 
signe h varje gifvare, och be vise han 
församlingen såsom sådan mycken 
barmhertighet i tid och evighet 

2V. V. Sture. 

Eldsvådor. A. J. Muehlebergs 
smedja, mra Michael Leonards han
delslokal, Dan. Smithts hotell och 
boardinghus samt John Larsons bo
ningshus i Milville, Wabasha oo., ned-
brunno i måndags. Dessutom förlora
de Albert Hargeson genom brännska
dor lifvet. Dan materiela förlusten af 
eldsvådan: $3,750. — Hadgen & McDo
nalds i Aitkin såg med hyfvelfabrik 
nedbrann i tisdags förra veckan. För
lusten: $10,000. —Efkton, en liten stad 
tio mil vester om Like Bsnton, härja
des i lördags af elden, som åstadkom 
stor förödelse derstädes. — Ett helt 
qvarter l Biwabik, en grufstad 15 mil 
öster om Virginia, nedbrann 6istlldne 
lördag. Förlusterna uppgingo till om
kring $12,500. — Natten till i Söndags 
förstördes af eldsvåda Western hotel
let, Qaady byggnaden, l-akstugan och 
Murphy's smedja i Bird Island. För
lusten uppgick till något öfver $14,000. 
— I lördags på qvällen brunno en. 
tröskmaskln och sex stackar hvete upp 
å Andrew; Larsons i Swedo Grove Town 
fdrra. Tjpöskmaskinen, som tillhörde 
Frank Carlson i Harvey, var ny och 
hade kostat $800; h veteförrådet, 700 
bush., tillhörde Andrew Larson. Bå
de maskin och säd voro lyckligtvis as-
surerade. Man misstänker mordbrand 
föreligfer. 

Innebrända kreatur. En- ptall-
byggnad, tillhörig farmaren John Ru
stad från Wahpeton trakten ödelades 
genom eldsvåda i toradags, hvarvid 7 ' 
hästar och 5 kor blefvo innebrända 

Postmästare på balans. Vid un
dersökning af postmästare Björnsons i 
Christine, N. D., räkenskapsböcker 
upptäckte postinspektör Clemens i för
ra veckan en balans på $270.40 i post-
kassan. 

Rysligt illdåd. W. Burmeisters,! 
Moose River, N. D.,10:åriga dotter Ls-
na våldtogs härom dagen under faderns 
bortovaro af en usling,, som för att döl
ja sitt brott, derpä satte eld på huset, 
hvarvid såväl L3na som hennes bröder 
William, Oito och Gustaf innebrändes. 

Vår prenumerant är uppfinna
ren. För två veckor sedan meddelade 
vi, att Nols Johnson i Sjuth Pierre, S. 
D., erhållit patent å en af honom upp
funnen väderqvarn. Notisen,som hem-
tats ur en anglo-amerikansk dagtid
ning, var emellertid sfi till vida orik
tig, att uppfinnaren ej var N-ils John
son i South Pierre utan vår välkände 
prenumerant Nels P. Johnson i South 
Shore, S. D. 

Mer än vanligt pratsjuka måste , 
Kansasgummorna vara och synnerli
gen tilltalande måste deras pladder fö
refalla de goda D.ikotab3rna, om man 
nemligen kan bedöma de förra efter 
vissa af deras emanciperade systrars 
förkärlek för att uppträda som offentli
ga talare och Qe senare efter den be
gärlighet, med hvilken de vid högtidliga 
tillfällen synas lyssna till qvinnoprat. 
Sä har ju den ökända mrs Lease en 
läng tid rest land och rike omkring för 
att låta sitt förstånds ljus upplysa den 
i mörkret fallna yerlden; och hvart hon ^ 
kommit ha hittills ohörda visdomsord 
flödat från hennes qvinliga läppar lika 
ymnigt som den täreflod, Zintippa tro
ligen utgjöt, då hon fordom med sina 
ömma förmaningar fröjdade Sokratl 
hjerta Med öppna armar har hon äf
ven mottagits, särskildt i Södra Da
kota, der en allrnäu fest synes förlora 
allt intresse, om mra L. skulle få för 
sig att lysa med sin frånvaro, hvilket 
dock sälian hinder. Mrs L. är emel
lertid ej Kansas enda talträngda qvin- . 
na, t3~ enligt underrättelse från Fargo, 
N. D., lär t3r närvarande en annan 
Kansasgumin^ vid namn mrs Johns re>-
sa omkring från plats till plats inom 
staten för att hålla tal i qvinnoirågan 
och organisera qvinliga rösträltsklub-
bär, ett förehafvande, 1 h v intet 
ven sägos röna framgång. 
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Genom eldsvåda ödelades i förra 
veckan G. Wendells i Spencer handels-
l©kal och Adolph Wendells smedja och 
stallbyggnad, tillskyndande egarne en 
ganska ansenlig förlust. 

Lefnadstrött stadsfullmäktig. 
Stadsfullmäktigeledamoten Chris Bon-
nin i Shawano sökte i förra veckan än
da sin jordiska tillvaro genom att mot 
pannan affyra ett revolverskott. Man
nen erhöll ett farligt sår, men kom 
strax under skicklig läkarevård ooh 
lär redan befinna sig på bättringsvä- . 
gen. 

Relegerade från läroverket på en 
tid för oregerligt uppförande ha tven-
ne studerande vid statens universitet i 
Madison blifvit. Två andra lärjungar, 
som gjort sig skyldiga till sammq, för
seelse, undsluppo med skarpa tillrätta
visningar. Bråket hade sin grund l 
den vid de amerikanske läroverken 
gängse, högst dumma sed^n att med-
lemmarne af Sophomoreklass~jn skulle 
göra lifvet så surt som möjligt för de 
nykomne freshmannianerna 

Stor potatis måste man ha i Bra
ver Creek trakten, om man kan satta 
tro till en tidningsnotis derifrån, som 
förtäljer, att farmaren John Sonnen-
berg (Solberg?) under plöjning förli
den vecka på ett ställe å sina egor oför-
modadt stötte pä en hög med jordpäron 
af så betydande storlek, att plogbillen -
ej kunde genomtränga desamma, utan 
fastnade o^h bröts sönder. En enda 
potatis vägde icke mindre än sju, säger . 
7 lb., enligt farmarens inför närmaste 
fredsdomare afgifna, högtidliga försäk
ran. 

West Superior-nyheter: Cbarlei 
Giles, kock å bogserångaren Fiske, fans 
i fredags morse liggande död nere i 
American Steel Barge Companys 
skeppsdocka. Mannen hade troligtvis 
förlorat balansen och fallit ner i doc
kan, då han föregående afton efter ett 
besök i staden sökte begifva sig till ån
garen, som vid tillfället undergick re
paration och endast genom en smal 
gångbana stod i förbindelse med fasta, 
landet.—Till följe af stadsfullmäktiges 
försumlighet i att i tid beifra målet 
mot polischef Lutton, förföll detsamma 
såsom i förra numret påpekades, och 
har derför den värde tjenstemannen 
ånyo inträdt i sitt embete Synbarli
gen har polischefen några trofasta vän
ner i viken, hvilka gjort sitt in
flytande gällande för att förebygga en 
närmare undersökning af den sjukliga 
saken. I målet mellan honom och krog-
.värden Ennis blef han dock pliktfäld 
$10 för öfverfall. — Firman Strohraan 
Bros., som är egare till stadens största 
gjuteri, nödgades i förra veckan öfver-
lemna sina affärer i utredningsmans, 
händer tiil följe af uppkomna menings-
skiljaktiglietor kompanjonerna emel
lan.—Kontraktsfirman Barnett <fc Re
cord ha ingått kontrakt med egarne 
till Daisy q varn verken om återuppbyg
gande af deu härförliden nedbrunna 
Daisyelovatorn. 

4* 

-i® 

•m 

Dt. FEGT I V !r P A G!; 


