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Från General Councils möte. 

Till det lilla referat af General Coun
cils möte, bom undertecknad gifvit i 
MINNESOTA STATS TIDNING, må nu 
till det läggas några personliga in
tryck, som jag erhöll under samma mö
te. Men först mås to jag söka värja 
mig mot dot intryck som jag erhöll af 
den värde "Onkel Jones" krönika i 
M. S» T. för förliden vecka. Ty är 
hans framställning af General Council 
ocU Augustana-synodens förhållande 
dertiJl i full Överensstämmelse med 
verkligheten, då bör jag helst tiga. 
Emellertid, jag är ej af naturen miss
tänksam, tror gerna menniskor om 
god t, så länge Icke bestämda skäl före
finnas för att tro motsatsen. Och iag 
tror General Council om godt, tills jag 
får bestämda skäl att tro annorlunda 
Hvad som inträffat här i Minnesota 
mellan Gen'l Council och Augustana-
synoden bör ingalunda, enligt min tan
ke, läggas endast Gen'l Council till 
last. Der är en annan sida af den sa
ken, hvilken också behöfver skärskå
das. Hvad som just för närvarande på
går, och för en tid pågått i St. Peter, 
Minn., rätt i skuggan af Gustavus 
Adolphus College, utan att hvarken fa
kultet, styrelse eller konferens synas 
kunna hindra det, får väl icke läggas 
Gan'1 Council till last, ty det är en en
skild person, som både börjat och fort
satt arbetet; ett arbete som visserligen 
varit af nöden, men sem bort skötas af 
en annan person och ledas i en annan 
riktning. 

År det sannt, att "Augustanasyno
dens lörbindelse till (—med) Genenal 
Counoil numera blott är en formalitet," 
då borde synoden öpp9t och ärligt utta
la sig så, och ej år efter år välja dele
gationer och representera sig vid 
dess möten. En formell förbindelse 
hafva vi ingen nytta af, men en förbin 
delse, hvari rättigheter och skyldighe
ter å båda sidor tillbörligen respekte
ras, den är det nytta med, och en sådan 
förbindelse är det min enfaldiga tro, 
att vi såsom synod kunna hafva med 
Gen'l Council, för sä vldt vi vilja upp
rätthålla den. Att vi skola draga för
del deraf, tror jag vi kunna vara fullt 
förvissade om. 

Jag fick det intrycket af General 
Councils män, att de äro allvarliga, 
kristna och goda lutheraner. De äm
na ki*aftigt bedrifvasin mission både på 
engelska och tyska språket. Skola vi 

-synod och konferenser upprätta 
engelska missioåer i svonsk-amerikan-
ska samhällen, böra vi Bkynda; att hin
dra andra från att göra, hvad vi antin
gen icke kunna göra sjelfva eller också 
försumma att göra det anstår oss ej. 
Ej heller anBtår det oss att klaga öfver, 
att andra upptaga de fält, vi länge be
traktat såsom våra utan att dock haf
va baarbetat dem. Och hvad vår en
gelska mission beträffar, så hafva vi i 
de stora städerna högst vigtiga fält, 
men det gäller, att något göres i detta 
afseende. General Council ämnar sä 
kerligen ej tränga sig in på vårt områ
de, men visar det sig, att vi ej harva 
förmåga att samla vårt folk inom värt 
samfund, då är det bättre, att General 
Council tager band derom, än att de 
skulle falla i händerna på missionsvän
ner, baptister, metodister och andra 
sekteriska samfund. Jag kan öppet sä
ga, att jag ej fått mica intryck i mis-
sionsfrågan genom "smicker, tomma 
ärebetygelser och skryt". Icke heller 
gjordea det något försök att "kollra 
bort" hvarken mig eller de öfriga de
legaterna. Djt kändes ej så vid mötet 
som lade Gan'I Council blott planer till 
att uppsluka andra synoder, men väl 
ville det förena dem och medels enig 
verksamhet utbreda evangel ii kunskap 
sä vidt som möjligt. 

* * 
* 

Diskussionerna voro lifliga, stutfdom 
bullrande, dä två eller flere talare sök
te göra sig hörda på en gång. En del 
tyskar talade temligen bruten engel
ska, men de läto sig ej genera deraf. 
utan bara gnodde på. Handklappnin
gar och skrattsalfvor voro ingalunda 
bannlysta frän det annars så allvarliga 
och vördnadsbjudande kyrkomötet. 

Prediknlngarne voro goda och hjert-
liga, dock iugaluadaöfverlägsna, hvad 
som presteras vfd våra synodal- och 
konferensmöten 

Vid gudstjensterna och sessionernas 
öppnande användes alltid Church-
Book. Den liturgi* som här förekom
mer, syntes mig ganska enformig och 
dertill, på grund af dess många respon-

r. mycket opraktisk 
platser, om den nemligen skall utföras 
så, som den utfördes i de gamla, välord
nade församlingarne i Easton. Det for
dras en skicklig organist och en sjun
gande församling, om liturgien skall 
blifva värdigt utfördL* Vår svenska li
turgi står i ffera hänseenden långt 
framför General Councils — enligt min 
uppfattning. 

Bland personer, som utöfvade ett 
större inflytande på mötels förhandlin
gar, må nämnas den hjertlige och väl
talige Dr. J. Seiss från Philadelphia, 
en man med snöhvitt hår och skägg, 
med mild och klar röst och klart fram
ställningssätt* Han var en sann typ 
af eu sanningens och fridens tolk. Dr. 
S. Laird från Philadelphia lyssnade 
man gerna till, han hade alltid någon
ting af värde att meddela då han upp
trädde. 

Paofessorerna Spaeth och Jacobs^ li
kaledes från Philadelphia, togo, isyn
nerhet den förre, liflig del i förhand
lingarne, likaså professor Roth från 
Chicago, hvilken med sin eldighet och 
humor tog "hela huset" med storm. 

Staden Easton hade ett pittoreskt 
läge pä höjderna mellan Lehigh- och 
Delaware-floderna, hvilka der flyta 
tillsammans. Staden var alltigenom 
tysk. De äldre delarne påminte starkt 
om byggnadssättet i Europa. I adress
kalendern förekom intet enda svenskt 
namn, utom möjligen ett, tillhörande 
en sömmerska, som hade det välbekan
ta namnet "Anna Johnson", om jag 
minnes rätt. I staden fäns ett hus 
bygdt 1756, i hvilket George Washing
ton vid tvenne tillfällen haft sitt qvar-
ter. Nu användes det till köttbod. 
Staden har tre lutherska kyrkor till
hörande General Council och dessutom 
en mängd kyrkor tillhörande andra de-
nominationer. Antalet invånare sades 
uppgå till omkring 15,000 och med de 
angränsande städerna South Easton 
och Philipsburg något öfver 30,000. 

Vädret var det angenämaste under 
hela mötet; herberget pä Hotel Cen
tral oklanderligt; resan dit och der-
ifrån utmärkt trefiig, hvadan nnder-
tecknad känner jig ganska tacksam för 
tillfället att på detta sätt lära känna 
den stora, inflytelserika och vördnads
bjudande kyrkoorgaoisation, som heter 
General Council. T. K. 

4LLMÄNNA NYHETER. 

Immigrationen hit tros blifva sär
deles stor nästa är. Tyskar, polacker 
och böhmare väntas i långa banor. 

Svensk domare. Sistlidne onsdag 
valdes i Warren, Pa., till "associate 
judge" republikanernas kandidat John 
H. Sandström. 

DödsfalL Admiralen Robert W. 
Shufeldt afled i Bitt hem i Washing
ton, D. C., sistlidne torsdag efter en 
ganska långvarig sjukdom. 

President Garfields son, James 
B. Garfield, valdes den 6 dennes med 
stor pluralitet till senator iOhiosstats-
legislatur. Garfield är eljes praktise
rande jurist, varm republikan och/ bor 
i Cleveland, O. 

Tråkigt Valresultat. John B. 
McGoldrick, sekreterare vid Tammany 
Hall, blef den 6 dennes under en val
strid i New York af någon bandit hug
gen med ett hvasst instrument. Han 
ligger illa sårad. 

Ny trust "The Standard Rope 
and Twine Co.", en omorganisation af 
"thé National Cordage Co.", inlemna-
de i fredags inkorporationsartiklar på 
vederbörlig* ort i Elizabeth, N. J. Ak
tiekapitalet är bestämdt till $12,000,000. 

Föreslagna president- och vice 
presidentkandidater. The Leader, 
den ledande republikanska tidningen i 
Kentucky, föreslär Ohioguvernören 
McKinley till Förenta Staternas presi
dent och den nyvalde Kent'uckyguver
nören William O. Bradley till vice 
president. 

Jo, det duger det. Andrew Car
negie har förärat Pittsburg, Pa., med 
bibliotek, musiksal och konstgalleri, 
alltsammans värdt $1,000,000. Dessutom 
har den frikostige gifvaren lofvat att 
offra pä konstgalleriet $1,000,000 och 
att upprätta bibliotek fritt tillgängliga 
för allmänheten vid Duquesne, Carne
gie och Homestead. 

Förfärligt dåd. Ida Gaskin, en 
ll:ärig flicka i Omaha, mötte härom 
dagen en hemsk död, först-blef hon 
våldtagen cch sedan mördad. Hennes 
lik fans i ett uthus. Tre unge män, 
George Morgon, Ed. Sanford och Hen
ry Booker äro arresterade såsom miss 
tänkte för de hemska brotten. Upp
hetsningen mot dem bland folket var 
sä stor, att myndigheterna måste hem-
ligen skaffa dom undan. ; -

Ny hertiginna. Den 6 dennes stod 
bröllopet, miss Consuelo Vauderbilts 
och hertigens of Marlborough bröllop. 
Vigseln egde rum i en episkopålkyrka 
i New York och verkstäldea af biskop 
Potter, assisterad äf biskop Little-
john. Nyfikenheten från allmänhetens 
sida var stor, väldiga folkmassor voro i 
rörelse för att se på ståten. Biand 
lyckönskningstelegram, som anlände 
till de nygifta, var ett frän drottnin
gen och ett från kronprinsen af Stor
britannien. 1 -

Pressen. Pastor j. A. Brodén har 
nyligen tillträd t befattningen söm re
daktör och affärsföreståudare för tid
ningen Superiorposten i Ishpeming, 
Mich. Pastor Brodén flr känd deruppe 
i bygden; han var nemligen för några 
år sedan pastor i sv. luth. församlingen 
i Nagaunce. Under senare tid har han 
förestått sv. luth. församlingarne i 
Michigan City, Ind., och St. _ Joseph, 
Micb. Den nye redaktören kommer 
att med familj bo i Nagaunee, hans hu
strus barndomshem. Förre redaktören 
Andrew Sandberg är tidningens kol-
lektör och annonsombud. 

Eldsvådor och andra olycks
händelser. En explosion af ångpan
norna i undervåningen af den byggnad 
i Detroit, Mich., der Evening Journal 
har sina lokaler, inträffade den 6 den
nes. Byggnaden, som bestod af fem 
våningar, blef totalt förstörd, och det 
olyckligaste af allt är, att omkring 40 
personer satt lifvet till vid den gräsli
ga olyckshändelsen. — Eld utbröt den 
7 dennes i ett hus å Vaa Brunt str., 
Brooklyn, N. Y. En familj, bestående 
af sex personer, blef innebränd. — Do
maren Allan G. Thurman i Columbus, 
0.r föll härom dagen omkull och ska
dade sig så illa, att föga hopp om : ve
derfående finnes. — "The Marquette 
Powder Co's" fabrik belägen omkring 
fyra mil från staden Marquette, Mich., 
exploderade i måndagis, Hela krutfa
briken förstördes, ooh en svensk man, 
Andrew Erickson, dödades. i 

Åldrigt brudpar. Ett älskande 
par, om respektive 82 och 84 år, gifte 
sig häromdagen i Randolph, Me. 

Undersökning. Den kornité som 
Pennsylvanias senat tillsatt för att un
dersöka municlpalstyrelaens i Phila
delphia förvaltning Sr nu i verksam
het. Man väntar uppseendeväckande 
afslöjanden. 

Middag för notabel resande. 
En fin middag gafs härom dagen å Ho 
.tel Martin i New York till ära för Paul 
du Chaillu, den ryktbar» författaren 
och resanden, som nyss hemkommit ef
ter en turné i Europa. 

Oerhördt. På ett ungdomsföre
ningsmöte i Tidonte, Pa., förekommo 
deklamation och läsning på sju olika 
språk: svenska, engelska, franska, gre
kiska, danska, latin och tyska. "Gör 
mig det efter den som kan!" Men, 
hvad skulle det tjena till? 

Non-Partisan W. C. T. TT. d. 8. 
den icke partisinnade kristliga qvinno-
nykterhetsröreningen höll sin general
konvention i Oberlin, O., förra veckan. 
Till ordförande valdes mrs Cornelia 
Alford från Mississippi och till v. ord
förande mrs T. B. Walker frän Minne
sota. 

Förståndet återvänder. Mini
stern Carlisle lär ha medgifvit, att 
Gorman-Wilson lagen är ett fullkom
ligt misstag, och han nödgas att ho9 
nästa kongress anhålla om ökade in
komster för regeringens behof. Det 
demokratiska munvädret förslär icke 
att fylla bristerna. 

Amerikansk kuriositet En blom
ma, 6om skiftar färg, har upptäckts af 
en naturforskare pä Tschuantepechalf-
ön i Mellanamerika. Om morgonen är 
dess färg hvit, när solen står högst på 
fästet hai% den antagit den grannaste 
röda färg, och mot solnedgången blir 
den blå. Någon doft har blomman en
dast vid middagstiden. 

Hemskt fynd. Da förmultnade li
ken af tvä syskon, en gosse och en flic
ka vid respektive 16 och 14 års ålder, 
vid namn Perkins, upptäcktes i mån
dags i skogen nära Eldorado, Ark. Sy
skonen begåfvo sig frän hemmet å en 
ridtur för tre veckor sedan, utan att 
sedermera låta sig afhöra. Troligt är 
att de blifvit bragte om lifvet. 

Underbart räddad. Franska ån
garen La Gascogne, som i söndags an
lände till New York från Havre med 
548 passagerare, hade under resan va
rit utsattför storm och hög sjö. Förste 
löjtnanten, M. Langren, föll den 7 den
nes från bryggan ued i underdäcket 
utan att ekada sig, och ett under var 
det, att han ej spolades öfver bord. 

Belåten med sitt arbete. Ej alla 
guldgräfvare, som nyligen kommit till
baka frän guldfälten i Alaska, äro be
låtna med sitt arbete. I förra veckan 
anlände dock till San Francisco en 
guldgräfvare, Peter Wyberg från Yu
kon River, som hade fullt skäl att vara 
belåten med resultatet af sitt 2-åriga 
arbete vid gräfuingarne vid Forty-mile 
River. Han medförde nemligen der-
ifrän guldstoft till ett värde af $45,000. 

Måste "Srlägga skatt Enligt i 
måndags fäldt utslag af Föreuta Sta
ternas högsta domstol, är Winona & 
St. Peter Land Company förpiigtadt 
att erlägga skatt för sitt land, hvilket 
nämda bolag hittills vägrat göra under 
föregifvande, att den af Minnesotas le-
gi6latur antagna beskattningslagen var 
grundlagsstridig. Till följe af detta 
utslag måste bolaget till staten Minne
sota utbetala omkring $54,000, utgöran
de redan förfallna skatteutskylder. Sta
tens talan vid målets behandling i 
Washington fördes af kongressman 
Towney ocn Attorney General Childs. 

Postaffärer. Enligt vederbörandes 
i Washington uppgift har postverket 
under nu afslutade fiskalår inbesparat 
$1,300,000 genom att sluta med betal
ning för öfvertid och genom att redu
cera arbetsstyrkan i fråga om brelbära-
re. Inkomsterna från postkontoren ste-
go till $60,538,097. Postraästarnes an
tal är 3,491, af hvilka 159 höra till l:a 
klassen, 700 till den 2:a och 2,632 till 
den 3:e. Lönerna för dem hafva upp
gått till $5,897,200. I utgiftsförslaget 
lör nästa år äro upptagna: $17,00,000 
för alla postkontor i landet samt $12,-
960,300 för den fria brefutdelningen: 

Förbättrad kanalväg i sigte. 
Staten New York har anslagit $9,000,-
000 till kanalernas förbättrande: af 
dessa medel lära 4,000,000 genast blifva 
tillgängliga. Inom tre månader efter 
de erforderliga obligationernas utfär
dande har superintendenten öfver de 
allminna arbetena i staten att gh i för
fattning om att förstora och förbättra 
Erie, Champlaln och Oswego kanaler
na. Erie och Oswogo kanalerna skola 
blifva minst nio lot djupare, ochCham-
plain kanalen minst sju fot djupare. 
Denna förbättring är icke alldeles till
räcklig eller tillfredsställande, men 
deu är ett steg framåt mot målat. Den 
egentliga och yttersta planen ttr att 
göra Erie kanalen sa djup, att skepp 
som gå 24 fot djupt utan olägenhet 
kunna gå fram der och att vidga bott
nen deraf till 125 fot. När detta en 
gång är gjord t, safir hveteslinien Du-
luth—Liverpool färdig. Staten och 
staden New York ämna försöka att få 
hela nationen att bidraga med hälften 
af den kostnad som realiserandet af 
denna stora plan kräfver. Hela kost
naden är beräknad till $200,000,000.Här 
är alltså ett nationelt företag af oskatt
bart värde såväl i kommercielt som i 
strategiskt hänseende föreslaget och 
plaulagdt, och nationen bör uppbjuda 
hela sin fftrmåga aU fft företaget till 
etånd. 

Sjelfmord genom hängning begicks 
för något öfver åtta dagar sedan af 
August Olson i Brooklyn. Sjelfmörda-
ren var 38 år gamtdal. 

Arresterad. G;orge Montague, 
från Cherokee county, la., blef i mån
dags arresterad pil anklagelse att haf
va mördat rar. och mrs. Martin Schultz 
den 17 aug. 1893. 

Under förklädnad.En ung svensk, 
känd under namnet Charles Hayden-
sen och tjenande pa en farm i närheten 
af Henderson, K^y,-i nära sex år, upp
täcktes för ett pp.* veckor sedan vara 
en qvinna. ) 

Cencusbyrån #ersus månggifte. 
Enligt Förenta Staternas cencus af 1890 
uppgår landets manliga befolkning till 
32,067,880 men den qv inliga är endast 
30,554,370. Dessa "ål (Tror tala ju ett 
högljudt språk mot polygami. 

En s. k. "Glueos"-fabrik skall 
inom kort upprättas i Sioux City, la. 
Kapitalister från Östern ha förbundit 
sig att uppföra en fabrik för $1,000,000, 
om staden garanterar $75,000. Fabri
ken kommer att sysselsätta 600 perso
ner och dagligenf&rbruka 15,000 bush, 
af majs. * 

Fria från smiélosamma sjukdo
mar bland kreatu^"har presideuten för
klarat de länder VÄ-a, från hvilka hu
dar införas till Förenta Staterna, och 
med anledning deraf har han upphäft 
införselförbudet «aed afseende på bo
skap och hudar. Blund de länder som 
nämnas äro Sverige och Norge. 

Ett gif akt för ; "homesteaders". 
Förenta Staternas högsta domstol har 
nyligen i ett måf jfötklarat, att "home
steader" icke få- Sfilja timmer från ett 
homestead, af hvtiket han ännu icke 
blifvit helt ocb hattet egare. Ett s. k. 
"entry" blott och' bart gifver ej en 
"homesteader^ rätt att sälja timmer. 

Anslag till flottan. Kommodoren 
Philip Hichborn^éb af byråcheferna 
vid Bjödepartemetiiet, beräknar i sin 
senast utfärdade .MHittelse, att flottan 
behöfver för nästa år i anslag: $5,850,-
659 för flottans tillökning, och desB-
utom $1,500,000 för Reparationer af ma
skineri samt 528,G0Ö för fullbordandet 
af påbörjade arbeten. 

En förman anländer revolvern. 
Ett upplopp höll på att utbryta i lör
dags qväll~vid jlshkoota grufvorna i 
närheten af Birmingham, Ala En för
man Perry Watkini blef angripen Och 
slagen till marken. Han grep till re
voivern och néds^V -två al våldsvep-
karne och sårade den' tredje, hvarefter 
han ock kunde hålla de vfriga på af-
stånd. 

Amerikanskt fartyg vislteradt 
af spanjorer. En amerikansk brigg, 
som uyligen hemkommit till New York 
från Kuba, blef enligt kaptenens berät
telse den 3 okt. visiteradt frän stam 
till stam, öfvan och uedan och alltige
nom af en spansk officer, som misstänk
te, att der skulle linnas vapen och am
munition för kubanerna. Förhållandet 
är anmäidt hos myndigheterna i Wash
ington. y 

SkördeförhåUauden. Enligt åker-
bruksdeparteinéntets i Washington 
rapport är majsskörden i landet den 
största som någonsin angiftits i stati
stiken, hvad mängd och volym beträf
far. Medeltalets acre är 26.6 bushels. 
I New York stat är procenten 35.6, i 
Pennsylvania 33.5, i Ohio 32.6, i Mich. 
33.8, i Indiana 32.8, i Illinois 37.4, i 
Wisconsin 31.8, i Minnesota 31.2, i 
Iowa 35.1, i Missouri 36, i Kansas 24.3, 
i Nebraska 16.1. // 

Chicago- nyhe^r. Å.ett möte,som 
Chicagos socialistiska arbetareparti 
höll sistlidne söndag till minne af anar
kisterna Spies, Parsons och deras kam
raters afrättande, indelade en af talar
ne anarkisterna I två klasser: en klass 
som såg framåt mot den tiden, då in
tet regemente mer Skulle finnas och 
alla skulle lefva tillsammans som brö
der, samt en klaSs som aldrig tillråder 
någon 8trypningaf lagen men som än
då tager lagen vid strupen och qväfver 
honom så ofta tillfälle dertill gifves. 
Samme talare kallade John D. Rocke
feller för en praktisk anarkist, ooh Chi
cago universitetet "Chicago Standard 
Oil University". Vid mötet hedrades 
de "fallne hjeltarnes" minne, och 
brandröda tal hollos. 

Republikanska segrar. Kentuo- { 

ky har för första gången valt en repub
likansk guvernör, William O. Bradley. 
— Republikanska guvernörer äro dess
utom valda i Maryland (Lloyd Lown-
dess), New Jersey för första gången 
på 80 år (Griggs), Iöwa (Drake), Mas
sachusetts (F. T. Greenhalge), Utah 
(Wells). — I "staten New" York hafva 
republikanerna segrat, i staden New 
York hade dödc Tammany öf.vertaget 
— Chicago går republikanskt. — Re-
publikanernes majoritet utgjorde i 
Kentucky 15,000, i Maryland 19,000, i 
New Jersey £6,690j i Iowa mellan 
60,000 och 70,000, ; i Massachusetts 
60,000, i New York state 50,000 a 
70,000, i Penn^rlvauia 170,000, i Nebra
ska 10,000, i Utah 1,000, i Illinois30,000. 
— Republikanernes majoritet vid 
valen i Ohio ' beräknas till 95,-
348. Åt statens 88 ooun ties egde de
mokraterna endast 26. En framstående 
demokrat, Ohiosenatörn Calvin S. 
Brice, yttrade härom dagen med anled
ning af den stora republikanska segern. 
"Resultaten af 1589S års val göra det 
alldeles säkert 0(|b visst, att den per
son som blirnomiueasid af nästa repub
likanska konveiitloij också blir vald. 
Hvem blir då nominerad? Ja, säg det. 
Mr McKinley år en behaglig och ange
näm gentleman, skiékliy, populär och 
sannolikt lika tilldragande som n 
annan af kan. id -.iefrua". 
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Pension är beviljad John 
son från Pelican Lake. 

Svinsjukdom grasserar/r 
ca i grannskapet af Belle Pil 
fotingarne lida af magåkomma, 
Bakad af för mycket grönfoder. 

Hveteodling- Mindre b veteodling 
nästa år väntar man i trakten af Step
hen med anledning deraf att så litet 
område af jorden kunnat plöjas denna 
höst. 

Btatens barmhertighets- och 
korrektionsanstalter hafva under 
oktober varit befolkade af inalles 4,914 
personer, 125 flera än under okt. månad 
förra året. 

Vatten och ljus. Genom allmän 
omröstning, som i torsdags hölls i Pre
ston, beslöto invänarne derstädes att 
utfärda obligationer för $18,000 till sta
dens förseende med vattenverk och 
elektriskt ljus. 

Guld, guld! Vid Rainy Lake ar
betas och planeras under stora för
hoppningar. Ett engelskt syndikat 
-tycks bli "herre på täppan". Man an
ser, att guld med fördel kan frambrin
gas pä en st. äcka af 300 mfl från Lake 
of the Woods till Like Superior. 

Obligatorisk skolgång. Skolsty
relsen i Hastings beslöt förra veckan, 
att den nya lagen om barns användan
de i fabriker och industriella företag 
skall tillämpas ocb genomföras. Po
lischefen bar erhållit en förteokniug å 
de barn mellan 8 och 16 år som icke be
söka skolan. 

Utslag i landmål. Ludwig Schmidt 
hade anhållit om besittningsrätt till 
ett homestead i Marshall-distriktet. 
Vederbörande landkommissionär afslog 
anhållan på den grund, att egendomen 
låg inom Hastings—Dakota jernvägens 
ursprungliga gränser. Inrikesmini
stern har stadfästat kommissionärens 
utslag. 

Dödade af björnar. Från Foxbo-
ro kom i onsdags det ryktet till Sand
stone, att tre stycken björnar trängt in 
i en bod ä Marrens och, efter att hafva 
smort sig med rädj ursstek som häng
de der å väggarne, dödat två personer, 
David Falstou och Michael McGuire, 
samt illa skadat tvenne andra, Frank 
Burnett och Thomas Grady. 

Mapleton-nyheter. William Mc
Queen, en framstående farmare här i 
trakten, har försökt tröska majs med 
on vanlig liten tröskmaskin, och försö
ket har aflupit väl. Frän ett majsfält 
af 14 acres har han erhållit 475 bush.— 
Nels Anderson och miss Mary Erick-
son frän Dacoria township hafva nyli
gen i äktenskap blifvit förenade. 

Industrielt företag. Ett af pap
persbolagen, som ha fabriker utefter 
Fox River i Wisconsin, har nu, dä vat
tenmängden i floden till följe af upp
dämning blifvit för otillräcklig till 
verkens drifvande, vändt sig till Sauk 
Rapids med förfrågningar angående 
utsigterna för en pappersfabriks upp
rättande derstädes. Underhandlingar 
pågå och tyckas få önskvärdt resultat. 

Silfvermyntning med vilkor. 
Kongressman Eldy erkände i ett före
drag 6om han höll i Fergus Falls sist
lidne torsdag, att han var för silfver
myntning, men han tillade, att det 
skulle vara dåraktigt handladt af För
enta Staterna att på egen hand och al
lena våga försöket, hvarför det vore 
bäst att vänta, tills någon internatio
nal öfverenskommelse kunde träffas. 
Vist talad t. 

Stillwater-nyheter. Vid stadsva
len härstädes förra veckan vunno re
publikanerna en lysande seger. Bland 
de valda märkas följande skandinaver: 
Paul Hanson, ålderman för tredje war-
det; Andrew Severson, andra wardet, 
ooh A. E. Edholm, tredje wardet, skol
direktörer. Stadsrådet är nu helt och 
hållet republikanskt.—Med afseende pä 
fängarnes i Stillwater arbeten har ge-
neralprokurätorn Childs uttryckt den 
meningen, att lagen tillåter det 10 pro
cent af fångarnes antal i förhållande 
till summan af handtverkare eller fa
brikanter i staten inom ett yrko må 
användas till arbete i detta yrke, att 
således 200 fångar må användas för att 
göra skor, om skomakarnes i staten an
tal uppgår till 2,000. Man har klagat 
öfver, att alltför mänga fångar vid 
statsfängelsdt äro sysselsatta med sko
arbeten, och med anledning deraf har 
detta ärende bragts å bane. 

Lake City-nyheter. Onsdagen d. 
30 sistlidne oktober inträdde mr Josef 
Forsell och miss Hannah Larson i^det 
heliga äkta ståndet. Bröllopet stod 
hos mr C. P. Johnson, hvare^t mr For
sell, som är anstäld hos O. bin berg 
såsom smed, bott den senare tiden. 
Vigselakten förrättades af pastor S. G. 
Swonson i närvaro af omkring^tt hun
dra gäster. Många värdefulla presen
ter fick brudparet emottaga. En stor 
vänkrets' hjertliga välönskningai^följ
de det unga paret på dqss äktenskapli
ga bana. —Söndagen den 3 dennes pä 
qvällcn firade sv. ev. luth. församlin
gen härstädes en enkel reformations
fest med tal och sång. Till text för 
reformations tale t hade pastorn valt 
Jer. 3: 15: "Jagskall gifvaeder her
dar efter mitt hjerto, de eder föda sko
la med lärdom och vishet." Med hän
syftning på ett om lutherska kyrkan 
fäldt yttrande, att hon är verldens 
förnämsta läromfistarinna, framhölls 
med hvad rätt vår kyrka kunnat så be
nämnas och huru hon ännu häfdar den
na rätt. Bide på förmiddagen och 
qvällen upptogs kollekt för : Gust. Ad. 
College i St. Peter. 

Ny postmästare. O. L. Larson 
har utnämnts till postmästare x Foea-
ton, Pol k co. , i stället för E. A. Um-
land, som resignerat. 

Iiågt pris. Från Hallock meddelar 
en insändare till denna tidning, att 
farmare der i trakten icke erhålla mer 
än 36 cents per bushel för sitt hvete. 

DödsfalL Postmästaren i Albart 
Lea Thomas M. Blacklin aOed härstä
des åtta dagar i söndags. Blacklin var 
en af de första skandinaver här pä plat
sen som lät inmönstra sig i demokra
ternas leder. 

Vintern kommer olägligt för 
farmarne i Red River dalen, der ännu 
stora massor af säd äro otröskade. Sär-
skildt gäller detta om Polk, Marshall 
och Kittson counties. Man hade hop-
past att få hålla på med tröskniugännu 
en månad. 

Inbrottsstöld egde rum sistlidne 
torsdagsqväll i Redwing uti G. Lund
gren & Co's skobutik, samt i L. Barg-
qvists apotek, der ock T. Erickson ha
de sin "jewelry'"-affär. Hvarjehanda 
saker tillgrepos. Erickson förlorade 
klockor och ur till ett värde af 100 dol
lars. 

Timmerförsäljning. Stateauditö-
ren Dunn auktionerade förliden vecka 
bort 25,000,000 fot slående timmer för 
statens räkning. Enligt lagen skulle 
25 procent deraf betalas vid auktions-
tillfället, och inBöto med anledning 
deraf i statskassan $11,641. 

Ingen strejk vid Great North
ern. Endast några fä arbetare hafva 
visat tecken till strejklusta, men de 
hafva blifvit afskodade. Bolaget bar 
intagit en bestämd och fastståndjiunkt. 
Hvar och en som "muckar" får gä. Det 
fins godt om folk som vill ha arbete i 
våra dagar, och dessutom är ju Great 
Northern bolaget nära nog allsmäk-
tigt Det lins väl knappt någon sorg
ligare lott i vår tid än den att vara 
strejkledare. 

Betalning for icdiantjenster. 
Senaste kongress i Washington be
stämde ett anslag af $49,060 till fördel
ning bland do indianspejare och indian
soldater som inom Minnesota varit i 
regeringens tjeust och efter 1S62 års 
indianuppror blefyo afskedade. Af 
dessa medel utbetalade regeringsagen
ten Marcus D. Shelby sistlidne toradag 
i Devils Lake en summa af $391.65 till 
hvar och en af de ännu iefvande perso-
nerna> hömnde tlll . nSmnaa^ kaftitgwfrl; 
uppgående till ett antal af 52. 

Angåe nde lä£et för det nya hospi
talet för sinnessjuka söker en Hastings-
bo göra klart, att Hastings är den 
lämpligaste platsen. Denna stad är 
den största i staten, som ej ännu eger 
inom sig några publika inrättningar; 
afståndet derifrån till St. Paul och 
Minneapolis är lagom stort, traktens för 
ändamålet passande läge kan ej öfver-
träffas. Staden är tund och ren, rik
lig tillgång pä friskt vatten fins, och 
platseu är rik pä naturskönheter. 
Lämplig plats för hospitalet upplåter 
Hastings för $15,000. 

Duluth-nyheter. Djn bebådade 
debatten i silfverfrägan mellan Minne-
sotakongre8smannen McCleary och W. 
H. Harvey från Chicago gick härstä
des af stapeln sistlidne onsdag under 
Hon. Martin Pattisons ordförandeskap, 
öfverläggniugsfrågan var uppdelad i 
två hnfvudpunkter: l:o) om den akt af 
1873, livarigenom kongressen afskaffu-
de den fria silfvermyntningen, hade på 
"ett hederligt och öppet sätt" gått 
igenom, och 2:o) om Förenta Staterna 
nu med ens borde öppna sina myntverk 
för en fri och obegränsad myntning af 
guld och silfver efter värdeförhållan
det 16 till 1. Bagge kämparne talade 
redigt och klart, MuCleary för den nu
varande ställningen och Harvey för fri 
myntniug, och begges anföranden mot-
togos med stort bifalJ. Men resultatet? 
—Vederbörande grand jury har försatt 
Charles H. Sluckey, statsbankens i Du-
luth bedruglige kassör, i anklagelse-
tillstånd för stöld i första gradan.—En 
kolfyndighet har päträrffals i W. Duluth 
i några kullar bakom denna stadsdel. 
Man gör sig naturligtvis de allra stör
sta förhoppningar om blifvande kol-
grufvor och likedomar. 

Från .Wheaton. Torsdagen den 17 
sistl. oktober infunno sig större delen 
af sv. luth. Immanuelsförsamlingens i 
Traverse co. medlemmar i prestgården 
för att helsa pastorskan Charlotta 
Schöld, f. Lundholm, välkommen. Fru 
Sehöld hado nemligen kort tid förut i 
sällskap med sin make, past. E. Schöld, 
anländt frän Sverige, hvarest hon med 
heder undergått fullständig examen 
vid lärarinneseminarium i Falun och 
derefter med utmärkelse förestått un
der några år en folkskola. Ge
nom sitt allvarliga, flärdfria och ange
näma sätt och uppträdande ibland OSJ 
har fru Schöld redau tillvunnit sig al
las vät* högaktning, förtroende och 
vänskap, och härigenom gifvit anled
ning till denna enkla festlighet. Efter 
det"""organisten Berglindh vid detta 
tillfälle med några enkla ord tillkänna-
gifvit ändamålet med detta besök i 
prestgården, och pastor Schöld uti sitt 
anslående tal uttryckt sin och sin ma
kas tacksamhet för den uppmärksam
het och välvilja, som visats dem, och 
en mindre summa penningar jemte en 
"dinner set" till fru Schöld, genom 
församlingens kassör O. Anderson, öf-
verlemuats såsom mlnnesgäfva, iord-
ningstälde de välvilliga fruntimren af 
det medförda rikliga förrådet en smak-
lig "supper". Till sist förekom, såsom 
det anstår ooh höfves kristna, bibelläs
ning, bön och sång. En deltagare. 

D A K O T A ,  

Hvar till vår tids slappa uppfo
stran leder. Från Dickinson, N. D. 
meddelas, att 15-äriga Annie Whiden 
rymdt frän hemmet i sällskap med en 
tidningsagent vid namn Small. 

På fri fot igen. Bondeson, som i 
förra numret omnämdes ha rymt från 
Bottineau i sällskap med en irr». 
Wichliam men senare blifvit arreste
rad i Carrington för stöld från sin prin
cipal, frigafs i förra veckan, enär bevis 
för hans brottslighet saknades. * 

Misslyckades. Dr. Arne Nelson 
frän f ertile, Minn., 6om sökt utverka 
skilsmessa fran sin hustru inför dom—' 
stol i Fargo, N. D., förlorade rättegån
gen. Han anklagade hustrun för grym 
och omepsklig behandling, men det 
oaktadt förvägrades honom skilsmes-
san. 

Po3trof. Postköraren mellan Bil-
mont och Buxton, N. D., säges en dag'' 
i förra veckan ha blifvit öfvcrfallen i 
närheten åf sist nämda plats och från-
röfvad registrerade bref innehållande 
omkring $395. Man lär dock hysa star
ka misstankar^ att postköraren sjelf 
och hans—drätfig utförd t postrofvet, 
hvilket synes vara sannolikt, enär den 
senare försvunnit frän orten. 

Svår anklagelse. Mrs. Annie 
Morin i Pembina, N.. D., arresterades 
förliden vecka på anklagelse att ha 
brag t sin man Uirik Morin om lifvet. 
Mannen afled sistlidne juli månad un
der misstänksamma omständigheter, 
och genom företagen undersökning Lar 
sedermera konstaterats, att arsenikför
giftning utgjorde dödsorsaken. Det 
bästa förhallande hade ej variträdando 
makarne emellan, var det detta som 
gaf anledning till att misstankarne 
föllo på qvinnan. 

Fattigt och futtigt En kongre-
gationalistpastor å en plats i N. Dak. 
kom af någon anledning i delo med en 
kamrat, som tillfälligtvis tjenstgjort * 
för honom en vecka. Den förre upp
trädde en söndag i sin kyrka med en 
brödlimpa i handen, underrättade de 
närvarande, att hon utgjorde den enda 
föda han och familjen för närvarande 
hade och beskylde sin embetsbroder 
för att hafva arbe tab mot honom och 
försökt att röfva brödet från hans hu
stru och barn. Dorefter bröt han brö-
det, gaf kamraten en halfva och bad 
honom taga de andra h&lfvan Vill Vj» 
förman, tnot*hvilken han ock hade et»t\ 
horn i sidan. Stor uppståndelse.' 

— 

W I S C O N S I N .  
Hastigt dödsfall. Dr.Thorwaldsen 

Judd i Janesville, en af Btatens mest 
framstående tandläkare, föll ned och 
dog ute pä gatan, dä han en afton förli
den vecka var »tadd fä Vttg till sitt 
hem för att spisa qVällsvard. Han ef-
terlemnar hustru och en ll:ärigson. 

Stor familj. Farmaren Joseph Ko-
boski från Fairchild, gifte sig i förra 
veckan med en mrs. Hanna GozinskL 
Han var enkéman, hon enka. Ifrån 
sina förra piftermål egde hvardera 17 
barn qvar i lifvet,och följaktligen kun
na de nygifta säga sig redan ha blifvit 
välsignade med icke mindre än 34 barn. 

Anarkisttalare. Herr Most och 
Lucy Parsons höllo tal å ett anarki«t-
möte i Milwaukee förliden söndag in
för omkring 500 åhörare. De ökända 
talarne sägas ha ådagalagt lite mera 
föreigtighe-t vid val af uttryck vid det
ta tillfälle än de förr haft för sed, an
tagligen med anledning deraf, att de 
kommit underlund med, att det här i 
Förenta Staterna ej lönar sig att söka 
skrämma sig fram. 

West Superior-nyhater: ArbeJ 
tarne Mike Hiffron och William Kelly 
blefvo en dag förliden vecka påkörda 
af en lastad kolvagn nere vid Leheigh 
koldockan. Den förra dödades ögon
blickligen och dan senare erhöll lifsfar-
liga skador. — En John Hubbell från 
Dry Wood kom i ensdags inkörande 
till staden med ett helt lass dödade rå
djur, 22 inalles. Som det emellertid är 
ett brott emot statens lagar att vara i 
besittning af mer än 2 dödade rådjur i 
sänder, blef mannen, som var okunnig 
härom, arresterad. — Katolikerna i 
Old Superior invigde nyligen enligt 
IF. Sv. Tr. den nya St Francis Xasier 
kyrkan under ceremonier, som torde 
ha varit rätt lämpliga under den mör
ka medeltiden, men ingalunda kunna 
anses vara passande i värt upplysta 
århundrade. Med tvenne preäter i te
te n tågade nemligen den katolska me
nigheten vid tillfället irundt kyrkan, 
bestänkande densamma med "heligt 
vatten". Vid h varje hörn gjorde den 
uppehåll samt uppstämde psalmer och 
lofsånger till jungfru Marias ära. Sam
ma ceremonier upprepades inne i kyr
kan, sedan man först böjt knä vid kor
set. — En högst sorglig olyckshändelse 
inträffada förliden ousdags e. m., då 
Nels Dahlbergs boningshus å Iowa avg. 
ödelades genom eldsvåda. Det anta-
ges, att Dahlburgs 5-årige son Hyding 
roat sig med att stänka fotogen å elden 
i köksspiseln -med den olyckliga följd 
att huset satts i brand. Varo härmed 
hur som helst så antändes emellertid 
gossens kläder, och insvept i lågor ru
sade den lille in i nästa rum, der han«i 
moder och syster Hilda, den senare 8 
år gammal, lågo sjuka i nervfeber. 
Gossen brändes till döds, men modern 
och systern lyckades brandsoldaterna 
rädda ur den brinnande byggnaden. 
Dessförinnan hado dock flickan erhål
lit så svåra brännskador,att hon följan
de dag afled. Huset nedbrann till 
grunden. EH par dagar före eldsolyc
kan hade tvenne barn aflidit i nerv* 
reb-»r. , 
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