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Custavus Adolph us College, 

• Tor vredgas svårligen i sista numret 
af "Augustana", låter sina askor ljun-
ga, svänger sin Mjölner väldigt emot 
jättarne (skolmännen) och slungar ho
nom <lä och då åstad, men emedan han 

y* mättar åt alla och kastar honom i hö
gen, är det e» "lyckträff",om han träf
far en enda. Ehuru vi gilla en del af 
hans påståenden, mästo vi söka gen-

. dHfva andra» Han säger: "Må det, 
•-liksom i förbigående, sägas om våra 
SkolmäD, och det måste man ärligt 
medgifva, att de i sina sträfvanden för 
högre bildning ådagalagt berömvärdt 
nit. Men icke är allt nit visliyt. De 
haf va nit om Gud, men icke visligen. 
Detta bibelspråk kan äfven här tilläm
pas." Vi måste medgifva, att vi haf va 
avårt vid att förstå, huru ett icko vis-
ligt nit kan vara berömvärdt. Bibel
språket, som unföres, handlar om ju
darnas nit "att upprätta sin egen rätt
färdighet". Dot kan väl Tor aldrig 
mena vara skolmannens mening. Är 
detta återigen icke meningen, ftr hans 
exeges falsk. Eljes vore det' ju möj
ligt att vrida och vränga bibelställen 
till att betyda allt möjligt. Men hvar-
utinnan har då nitet icko varit visligt? 
Hafva de icke blifvit satte till att sköta 
skolarbetet och det af samfundets lag
ligt konstituerade kyrkomöten? Kunna 
de hjelpa att arbetet vuxit i deras hän* 
der. Voro de kallade att stampa i de 
gamla fjäten, följa do urgamla bestäm
melserna? Fingo de, eller fingo de icke 
inlägga hela sin själ, sin mannakraft, 
i fall de hade någon, i skolarbetet? 
Skulle de blott med ett slags sömnig 
likgiltighet hålla arbetet vid magt, 
icke låta det gå tillbaka, men icke hel
ler framåt? År samfundet nöjdt med 
sådana skolman? Nej, icke ens Tor är 
det, om han vill .erkänna det Och 
se'n, Bro då våra konferens- och syno-
dalombud — pastorer och lekmän — 
sådana "mähäare", att blott derför att 
några skolman tyckte det borde vara 
så, alla röstade ja. Nej, af sådana be
står ej Minnesotakonferensen, inte 
heller de andra konferenserna, följakt
ligen icka heller Augustanasynoden. 
Vi äro väl män en hvar för sin mening 
Qch en hvar för sin röst. 

Litet lftugre fram heter det. "Och 
fastän det nu står så till... .segla likväl 
våra colleges för fulla segel och med 
full maskin, förglömmande ständigt, 
»tt de sitta på grund och- hålla på att 
förgåjs!"Och detta äro de stackars skol-

"Tmännen skulden till! Do skulle hafva 
rätt att aflägga den och den luraren, 
borttaga den och den klassen! Stackars 
dem om do gjorde detta! Sanningen 
Iktt säga få skolmännen varä ödmjuka 
Renare och icke blott i en sak utan i 
allt. Att do vilja hafva ett ord med i 
laget kan ju ej förnekas dem. Da få 
dessutom jemte sin undervisningsskyl-
dighet hjelpa till med insamlingen och 
vänta med tålamod på sina löner, tills 
de kunna få ut dem. 

Af episteln kan nian blifva ledd att 
tro det skolorna och skolmännen äro 
skulden till samfundsskulderna, till 
skolskulderna direkt, till missionsskul-
derna och andra skulder indirekt. Vida
re synes af korrespondensen framgå, 
att konferensskolorna äro orsaken till 
synodalskolans skulder. Låtom oss se 
till! Först få vi icke glömma, att vi i 
stort likna den som skal) sätta bo 
första gången. Högst få kunna göra 
det utan skuldsättning. Så eck här. 
Dermed är dock icke sagdt, att vi sko
la ständigt fä skuld. Man för att und
vika detta blir det absolut nödvändigt 
att samla fonder. På annat sätt går 
det oj. Att en större skola skulle blif
va sjelfunderhållande är knapt tänk
bart bredvid så manga inrättningar 
som meddela undervisning fritt. 

Vi få ej glömma den kris vi och hela 
landet hållov på att genomgå. Dat 
blir nog icke bättre, förrftn en ny pre
sident blifvit iuvaldi" och ny kongress 
reviderat tullagarna, så att debet och 
kredit (import och export) någorlun
da balansera. Att denna kris ökat 
skulderna är sjelfklart. Enligt skol-

^kAssörens rapport för 1894 hade från 
församlingarna inkommit såsom G. A. 
Co:l:s andel af 25 cts afgiften $942.00. 
Detta är ju alldeles otillräckligt; men 
hvar ligger felet? Hvom kunde förut
se detta? Skall man utkasta eller ut
sätta barnet, derför att brödet är 
knapt? Skam ooh nesa åt den fader 
som så gjorde. 

Man låter påskina att skolorna sluka 
allt, mission m. m. får intet. Allt 
hvad skolan får utom 25 cts afgiften 
sker genom extra insamling.—Missio
nen finge ingentiug deraf i vanliga 
fall. E.idast sfv till vida är påståendet 
sant, att h varje insamling försvårar den 
derpå följande. I något fall torde den 
föregåeudo förminska don efterföljande 
insamlingen, men detta kan knapt va
ra regel. 

Men aynodalcollege har vftl råkat i 
skuld genom konférenscolleges. Dan 
sota var med 1878 minnes, att en skuld
börda af circa $30,000.00 (mer' eller 
mindre) hvilade på Augustana College, 
ödhdåfunnos inga konferenscoileges. 
Denna (G. A. C.) fans till namnet, men 
var blott som en liten Academy mod 
ej fullt 70 elever. Da andra skolorna 
voro ej påtänkta då. Det är knapt 
troligt, att Augustana College haft 
mindre skuld, om det ensamt behållit 
hela fältet. Man hade då kanske sla
git på ännu större än man nu gjort. 
Detta är ej sagdt som kritik öfver Aug. 
Coll. utan som ett argument. 

Det måste erkännas, att det svider 
en i hjertat att man i vårt kyrkliga 
organ skall utså oenighetsfrön och be
taga vårt folk all offervillighet. Hafva 

då våra skolor ingen nytta gjort? Äro 
de öfverflödsvaror, lyxartiklar eller 
något sådant? Kan vår lutherska kyrka 
dä lägga armarne i kors och lugnt åse, 
att hennes ungdom uppfostras af dem 
sons äro henne främmande eller t. o. 
m. afvoga? Kan han försvara sig inför 
Gud,- inför-nutid och efterverld? Nej, 
ooh åter nej. Hon kan det. lika litet 
som de andra samfunden kunna det. 
De synas hafva uppfattat uppfostrings-
arbefcet från den rätta sidan. Hvad 
hjelper vårt missionerande, vår filan-
tropi, om vi försumma oss med upp-
fostringsarbetet? Hvad vi spara in på 
ett håll få vi gifva ut på det andra. 
Hvad vi insparat på skolverksamhet, 
skola vi få lägga ut i missionsverksam
het litet längre fram just der vi hade 
den mest blomstrande kyrkliga verk
samhet. Detta endast derför att vi 
försummade én af våra största och he
ligaste pligter. Det är vidare svårare 
att återvinna hvad man förlorat, ån be
hålla hvad man har. Försummelse i 
barnuppfostran kostar alltid föräldrarne 
mera ån hvad det kostat att sorgfälligt 
uppfostra dem. Detta torde finna sin 
tillämpning på samfundet. 

ALLMÄNNA NYHETER. 

Jordbäfning inträffade sistlide lör
dag i City af Mexico, Mex. Vatten-
piporna i staden brusto sönder, och en 
del små hus sammanstörtade. 

Harrison är kandidat. Det tror 
och hoppas det goda folket i Indiana. 
Det tror och hoppas, att deras man 
skall nomineras och väljas till Fören
ta Staternas president än en gång, 

Italiensk koloni i Arkansas. 
Omkring 700 italienare voro förra vec
kan på väg frän Italien mod Arkansas 
som mål De skulle anlända till New 
Orleans som i måndags med ångaren 
Chateau Yqvem. 

Bankpresident häktad. Henry 
Oliver,president för den nyligen stäng
da "Columbia National Bank" i Taco-
ma, Wash., blef i fredags häktad der
städes på grund af försnillningar och 
stöld ur bankens kassa. 

Mycket ska* ha mer. "The 
Standard Oil Co." i Pittsburg, Pa., har 
genom köp fått kontrollen öfver "the 
Crescent Pipe Line Co." och "the 
Boar Creek refinery." Priset vid kö
pet var omkring $2,500,000. 

Brist i kassan å $750 upptäcktes 
sistlidna onsdag postkontoret i 
Richland, la. Postmästaren George 
Herman afträdde, och George L. Ber-
tow trädde in i hans ställe. Hermans 
borgesmän betäckte bristen. 

Metodisterna utportionera mis
sionsbidrag. Deras generalkonfe
rens, som var samlad i Denver, Colora
do, förra veckan, beviljade bland andra 
anslag äfven följande: till missionens 
bedrifvaude i Sverige $16,025, i Norge 
$12,770, i Danmark $6,975 och i FinlaDd 
$4,200. 

Ny presidentkandidat. Penn
sylvaniasenatorn Quay säges arbeta 
allt hvad han förmår för att få delega
terna, som Pennsylvania har att sända 
till den republikanska nationalkonven-
tionen, sig ålagdt att hålla på hans 
kandidatur till Förenta Staternas pre-
sidentskap. 

Till amerikaners skydd. Fören
ta Staternas krigsfartyg Minneapolis 
har fått order att afgå till de turkiska 
farvattnen att der förena sig med den 
europeiska flottiljen derstädes. Det 
skulle segla från Norfolk som i män-
dags. Man gissar att dot kommer att 
sändas till Smyrna för att skydda der i 
trakten sig uppehållande amerikaner. 

Sovereign Btiger ned, men klif-
ver upp igen. Vid "Knights of La
bor" geueralmöle i Washington förra 
veckan förekommo åtskilliga anmärk
ningar mot öfverste riddaren, "Grand 
Master Workman"Sovereign, som gjor
de att denne resignerade. Med stor 
majoritet återvaldes han dock och &r 
således fortfarande "sovereign" i sitt 
rike. 

Falskmyntare. Hazen, ohef för 
hemliga polisen i skattkammaredepar-
tementet i Washington, har i sin em-
betsberättelse meddelat, att 803 falsk-
myntare under året arresterats. Af 
dessa blefvo 181 öfverbevisade, 119 ba
kände sjelfva, 74 försattes i anklagelse
tillstånd, 51 vänta på undei'sokning o. 
s. v. Förfalskade penningar till ett 
värde af $5,000,000 konfiskerades under 
året. 

En verklig vilde död. Pottingill, 
en vilde, som plägade vistas bland 
Wise river bergen i Montana, fanns 
härom dagen dX)d på sin undangömda 
plats, der han ej haft annat sällskap 
än vilda djur. Han hade ej några klä
der på kroppen, utan bestod sig i stäl
let med tjockt hår. Hans skägg och. 
håret i hans hufvud räckte till midjan. 
Mannen troddes ega kännedom om rika 
guldådror, men hemligheten med afse-
ende på dem tog han med sig i döden. 

Stort grufköp. "The Chapin Mi
ning Co." har köpt Ludington ooh Ha
milton grufvorna i Iron Mountain, 
Mich. Det nu afslutade köpet ställer 
nämnda bolag i spetsen för de malm-
producerande bolagen i Förenta Sta
terna. Grufvorna, som för fyra år se
dan öfversvämmades ooh sedan dess ej 
blifvit bearbetade, skola åt or sättas i 
gång, så snart vattnet hinner aflägs-
nås. Under tider då de varit i full 
verksamhet hafva de sysselsatt 1,500 
man. Chapin bolaget är i 6tånd att 
för nästa ar med lätthet producera 
1,000,000 tons af jernmalm vid de gruf-
vor som det härstådes eger. 

Låtom oss gå ätt plocka! Vid Gold 
Hill grufvan nära Rat Portage, Cana
da, har påträffats ett guldstycke, värd t 
$3.000. 

Storartad begrafning. Rev. S. 
F. Smith, D. D., nationalsången "Ame
rica's" frejdade författare, hvilken af-
led för något öfver en vecka sedan, be-
grafdes under stora högtidligheter i 
Newton Center, Mass., i tisdags förra 
veckan. Närvarande voro stads- och 
statsem betsmän, prester och framstå
ende medborgare från nästan alla trak
ter af landet. 

£&lndlarefirma. I Des Moines, 
Iowa, har en 6ädan nyligen upptäckts. 
Hon har bytt ut land eller lotter å upp-
gifna platser mot land som till följe' af 
skuld hållit på att gå ifrån sina egare. 
Landet, som firman gifvit fastebref och 
åtkomsthandlingar på. har befunnits 
vara värdelöst; men det land nsora hon 
narrat till sig har hon befriat från 
skuldbördan och sedan sålt med stor 
förtjenst. 

Arbete & segelleden Mississip
pi-Missouri. Den flodsträcka af 725 
mil, räknad frän Minneapolis och till 
Misaouriflodens mynning, som under 
1895 blifvit iordningställd för trans
port, befinner 6ig i ett för ändamålet 
ganska god t skick. Segelleden har 
gjorts mera vid, och djupet är 4i till 6 
fet på lågt vatten. Arbetet har stått 
under uppsigt af öfverste King, en 
Förenta Staternas ingeniör. 

Mord och sjelfmord. En farma-
re, Hans Allen, boende några mil från 
Mc Gregor, la., sköt i lördags, medan 
han besökte staden, en man William 
Cross samt Ida Mink, en flicka på 15 
år, hvarpå han sköt en kula genom sitt 
eget hjerta. Bagge männen uppgåfv.o 
anden genast; flickan tros komma sig. 
Allen befann sig i goda ekonomiska 
omständigheter ooh efterlemnar familj. 
Anledningen till tragedien år ej ännu 
säkert känd. 

Tydligt spr&k. Till Washington 
hafva från Konstantinopel underrättel
ser anländt af det innehåll, att de ame
rikanska missionärernas i Marsovan lif 
äro hotade, att likaså tre qvinliga mis
sionärer i Hadjun befinna sig i fara, 
samt att amerikanska ministern i Kon
stantinopel, mr Terrell, har underrät
tat porten derom, att han kommer att 
begära och fordra vederbörande guver
nörs hufTud, om något ond t vederfares 
dessa missionärer. 

Fashionabelt bröllop."- William 
G. Rockefeller, son till den store olje
kungen med samma nam, gifte sig i 
torsdags i New~ York med en miss 
Elsie Stillman. Vigseln förrättades af 
biskop Potter. I jemförelse med det 
nyligen timade hertigliga — Vänder 
bildtska brölloppet var Rockefellers 
temligen anspråkslöst. Såsom presen
ter vankades emellertid diamanter och 
perlor, ja t. a m. ett hus å Madison 
ave. af brudens fader. Bland gåfvorna 
märktes silfvervasar från presidenten 
Cleveland och ministern Lemonfe, 

Bröllop. I slutet af förra månaden 
tog Luth. Harlem församlingens pastor 
hr N. E. Kron en veckas tjenstledighet 
för ett vigtigt besök i S. Manchester, 
Conn., nemligen för att ingå i det heli
ga äkta ståndet, och den 28 samman-
vigdes han med fröken Wikberg uti fa
miljens hem i närvaro ef närmare 150 
gäster. Ett 50-tal lyckönskningar in-
go från olika delar af landett Brud
tärnor voro fröknarne Emma Kron, 
IvUth Wikberg, AnnaOlsson ocl^ Bertha 
Olson. De tre förstnämnde och nuva
rande fru Kron utgjorde den beryktade 
Ebra qvartetten, som med stort bifall 
uppträdde pä många platser i Connec 
ticut. Marskalkarne voro hr Abel 
Wikberg, brudens broder,pastor Lund-
qvist, stud. Adolf Hult och ingeniör S. 
LagerlöF, äfven dessa tre förstnämnde 
tillsammans med pastor Kron utgjorde 
den B. k. Augustana qvartetten, hvil
ken med beröm hållit månpa konserter 
i New Englands stater. De nygifte an
kom mo till New York, efter en kort 
bröllopsresa, i fredags morgon, förmä
ler Nordstjernan. 

Chicago-nyheter. Excelsior bygg
naden vid Canal och Jackson sts. samt 
ett närgränsande åtta våningar högt 
tegelhus förstördes af eldsvåda slstlid-
ne torsdag. Icke mindre än 13 stora 
fabriksföretag, som voro inhysta i des
sa byggnadskoraploxer, ledo ansenliga 
förluster, Skadan värderas till $620,-
000. I Strauss, Eisendrath & Drom's 
vustfabrik, inrymd uti först nämnda 
byggnad, voro omkring 400 flickor vid 
tillfället sysselsatta med arbete. De 
befunno sig i stor fara, och paniken, 
som. uppstod, gjorde faran än större. De 
räddades dock alla genom polisens 
kallblodighet och utmärkta förhållan
de. —Det inre af Exchange byggnaden 
i hörnet af Van Bux*en och Franklin 
sts. förstördes af eldsvåda i fredags. 
Fyra brandsoldater ooh en person, som 
hoppade ned frän 4:de våningen, satte 
till lifvet. Sex personer, af dem fyra 
fruntimmer, blefvo illa skadade, två 
dödligt. Den materiella förlusten bo-
räknas till $375,000. Eugene V. Debs, 
den beryktade union- och strejkleda
ren, som under en tid af sex månader 
lefvat på fångkost i Woodstock, III., 
blef i fredags frigifven. Stora skaror 
af menniskor voro honom jublande till 
mötes, de try ok te hans händer, om
famnade honom, kysste honom, buro 
honom pä händerna, hade reception 
för honom här i Chicago o. s. v. I 
det tal han höll gaf han naturligtvis 
vederbörande på pelsen för deras 
djerfhet att lugga band på hans frihet. 
Det går bra långt, när en lagbrytare 
skall firas som en nationalhjelte ooh j 
just för lagbrottens skull. 

Nykterhetssöndag. Genom förut 
träffad öfverenfekoraraeUe firades sist 
förflutna söndag WJH\ nykterhetssöndag 
inom de presbyterianska, metodistiska 
och kongregatiaoalistiska samfunden. 
Fråu dessa samiuctls predikstolar och 
pulpeter här i*, landet talades då om 
starka drycker,*: krog väsen, nykterhet 
o. s. v. Äfven.JM deras söndagsskolor 
afhandlades samma ämne. Idén är 
god, behjertans?5; tich efterföljanavärd. 

En statssekreterare som vill 
stickas. Kentuch v'b statssekreterare 
John W. Headléy och en advokat John 
Brand stodo sistildne fredag som mot
parter i ett öiäl inför en domare i 
Georgetown, Ky. Ilerrarne munhög-
gos, men statssekreteraren, som ej var 
nöjd dermed, f&rsOkto dessutom att 
hugga sin vedSrdeloman med knif. 
[Jan afväpnadesi man lade band på 
hans krigisk&$tip4!sor åtminstone för 
tillfället. 

Upsala College i Fruithurst, 
Ala. Vid ett möte som direktionen 
för detta läroverk nyligen höll uti sin 
lokal i Brooklynjafgaf Fruithurst dele-
gationetip d. v. s.' de ombud som på ort 
och ställe tagit förhållandena i betrak
tande, "en uppmuntrande rapport" om 
ställningen. Läroanstalten har faste
bref pä 40 acres god t land dernere, der 
det nu skall verkställa odling icke af 
gossars eller flickoi'3 intellektuella för
mögenheter utaa af—vindrufvor. 

Amerikany dömd till döden i 
Mexiko. Mac. ^tuart, en f. d. Omaha-
bo. befinner sig i Hidalgo del Patrella, 
Mex., dömd tili, döden, emedan han 
skjutit en polis, hvilken iJ6in ordning 
sökt döda honom för en småsak. Mini
stern Oiney i Wa^iiington, till hvilken 
förhällandet blifvjt inrapporteradt,har, 
såsom man tror, gifvit den amerikan
ske konsuln på platsen order att försö
ka hindra dödsdom?na utfärdande och 
att söka utverka rätt till grundlig ooh 
opartisk undersökning. 

Jeruvägsolyeka.. Ett järnvägståg 
å New York Central banan var den 19 
dennes utsatt för en svår olyckshändel
se, hvilken kunnat få ännu hemskare 
resultat än den fieki I närheten af 
Rome, N. Y., rueadedet af spåret, ut
för banken och nfed i ett dike, der loko
motiv och vägnar kastades huller om 
buller. Lokomotivföfraren och två s. 
k. "tramps" dödåae», och åtskilliga 
andra personer skadades. En fyra, fem 
st. pojkar hade iGfsat skenorna från 
spåret för att tifl '.ia förnöjelse få be
vittna den 'störar' ttan. Dö äro 
häktade. Skulle det gamla prygel
straffet vara ur vägen vid bestraffning 
af slika djefvulska dåd? 

Mexikanska grottinvänarne. 
Den norske upptäcktsresanden Karl 
Lumholtz, som sedan Here år tillbaka 
genomforskat Mexiko, har i sommar 
besökt en indianstam som håller till i 
grottor i en mycket svårtillgänglig 
och äfven ytterst sillan besökt trakt. 
Stammen kallar sig Vi ra-ri och omfat
tar ungefär 5,000 menniskor, hvilkas 
så godt som enda sysselsättning består 
uti att hela årefc om hålla fester. På 
gudar lida de ingen brist, ooh i några 
grottor finnas ännu väldiga bilder af 
sten, hvilka föreställa de förnämsta 
bland dessa. Indianernas klådedrägt 
består i en tunika, som erinrar^om ro
marnes. Sina fester hålla de i kägel
form ig t bygda trähus. Enligt mexika
nernas utsago lära dfSsa indianer icke 
insläppa någon på sitt område, mon 
Lumholtz mottogs väl utaf dem och 
kom sedermera att s)JL på ganska vän
skaplig fot med fere af deraf höfdin-
gar. .. . ; 

Från New York. Härmed får jag 
bedja redaktionen ins&tta följande ra
der i eder alltid k&rkomna tidning. 
Jag anser det föp-rnin skyldighet att 
med några ord upplysa allmänheten 
om den gästvänlighet jag erfarit på 
det Svenska Lutherska Emigranthem
met, n:o 14 Moore str. här i staden, på 
det att omigrantep ooh andra må un
derrätta sina närmaste auhöriga om 
det utmärkta hemmet; så att de undvi
ka att gå till andra s. k. hem, der man 
gerna blir bedragen, lurad och ruine
rad. Som ni vet har den svenska luth. 
kyrkan här i landet ändtligen lått sig 
ett eget emignanthem. . Datta hem är 
beläget ej långt från South Ferry eller 
n:o 14 Moaré &tr. Eu svensk fana sva
jar utanför dotsamma som igenkän
ningsmärke på dess nationella natur. 
Den svenska fanan behöfver icke heller 
skämmas för sig hä*. På flera andra 
6tällen i staden har hon moraliskt blif
vit smutsad genom bedrägerier i smått 
och störtT Kare emigrant, akta dig 
för desBa nästen! I det lutherska hem
met kan du finna hfila och god svensk 
mat för billigt p?is, likaså kan du få 
dina saker transporterade för. billigare 
pris genom hemmets försorg. Här är 
en plats, der svordomar och drycken
skap icko få ega rum utan Guds ord lä
ses och sånger af lof ooh taok sjungas. 
Glöm ej att göra hvad du kan. Om du 
som läser detta har en broder eller By
ster som skall passera New York pä 
resa till eller från Sverige, säg din an-
förvandt att det ej finnes bättre plats 
af detta slag på jorden. Vår vänlige 
missionär skall möta dig och bevisa 
dig all den tjenstaktlghét en person 
kan tänka^ Vidare skall husets före
ståndarinna mottaga dig med varma 
servetter i matsalen. På det hjertli-
gaste får jag ännu en gång re kora me n-
pera det Svepska Lutherékå Emigrant
hemmet på Mooro str. n:o 14. Ett 
hjertligt taek säjruiea oele härmed till 
Carl Scliuch och föreståndarinnan fru 
Augusta Schuch för ail vänlighet som 
blef mig bevipAd. 

. Högaktningsfullt 
H. SmMh. 

Komet synlig för blotta ögat 
Enligt astronomernas i California på
stående är en komet nyligen upptäckt. 
Han befinner Big omkring 80,000,000 
mil från 60len, i tnidten af december 
kommer afståndet att miuskas till om
kring 39,000,000 mit Man tror att han 
6å småningom skall blifva synlig för 
blotta ögat. 

Segel af pappersmassa. Man lär 
på senare tider ha börjat använda far
tygssegel förfärdigade af papper. Den 
beredda massan tillsättes med lim, 
kromsyradt kali, alun, talg o. a v. Se
dan massan passerat maskinen och häri 
förvandlats till ett tunnt, men mycket 
Begt papper, föres detta genom förtun
nad svafvelsyra, hvarigenom ytan blir 
pergamenterad. Derpå sammanklibbas 
tvenne blad, och ett stycke af seglet 
är färdigt. Segel af pappersmassa 
ställa sig betydligt billigare &n segel 
af lärft. 

.  W I S C O N S I N .  

När olyckan är framme, En ung 
man vid namn P. Olson,bosatt omkring 
8 mil söder om Cumberland, råkade un
der en spatsertur för!iden freda^B qväll 
slinta ooh falla, hvarvid skottat i en 
medhafd bössa brann af med den olycks
digra följd, att kulan genomborrade 
mannens hjerta medförande ögonblick
lig död. 

Olycksfall. Farmaron Alfred S. 
Anderson från West Salem, La Crosse 
countr, blef i lördags morse öfverkörd 
och ögonblickligen dödad af ett Chica
go, Milwaukee & St. Paul banans tåg i 
La Crosse. Mannen hade tagit plats å 
platformen till en passagerarevagn, 
men råkade dervid falla af, kom under 
hjulen och krossades. Dan si sorgligt 
omkomne var endast 23 är gammal och 
ogift. 

Aflidna åldringar. Mrs Britta 
Johnson, boende hos sin son Charles J. 
Alutad i town af Trenton, afled i fre
dags å. d. omkring 89i är gammal. Den 
aflidna har under de sista 6 åren varit 
fängslad vid sängen. Jordfästningen 
egde rum i sv. luth. kyrkan i Häger 
City tisdagen i förra veckan. Mrs J. 
var född i Halmstad, Sverige. Hon 
efterlemnar 4 döttrar här i landet. — 
Göran Eklund, född i Funesdalen, Sve
rige, afled i sin sons hem i Trimbeile, 
Pierce county, härförliden, nära 69 år 
gammal. Den aflidne hade under life-
tiden gjort sig känd som en, god och 
rättskaffens man. Han aOz'jes närmast 
af elterleinnad maka, tre sunar och två 
döttrar. 

West Superior-nyheter: Stadens 
allmänna bibliotek torde inom en snar 
framtid komma att riktas med ett an
tal framstående skandinaviske författa
res arbeten. Pastor A. P. Montén, 
hvilken, som bekant, är medlem af bi
blioteksstyrelsen, ämnar nemligen väc
ka förslag härom, och som våra bäste 
nordiske skriftställares verk onekligen 
skulle utgöra en värdefull tillökning 
till ett alimänt biblioteks samlingar 
och dessutom stadens talrika skandina
ver ega befogade anspråk på 6å pass 
mycken uppmärksamhet, är det att 
hoppas, det planen skall kunna för
verkligas. — Nels Dahlberg, hvars son 
och dotter härförliden omnämdes ha 
omkommit vid en eldsvåda, som ödela
de familjens hem, lär ämna inleda rät
tegång mot Northern Pacific banan för 
utkräfvande af $4,000 i skadeersätt
ning. D. föreger nemligen, att ett N. 
P. banans godståg vid olyckstillfället 
stängde vägen till brandstället, hvii-
ket hindrade brandkåren frän att lem-
na de nödstälde så skyndsam undsätt
ning, som den annars kunnat göra och 
som var af behofvet påkallad. — I ska
deersättningsmålet mellan mrs F. G. 
Hawkius och Eastern Minnesota ban-
bolaget blef den förra i förra veckan 
tillerkänd $10,000. — En Graneggen 
fick förliden vecka plikta $1 emedan 
han med hugg och slag öfverfallit al
derman Larson. 

D A K O T A .  

Postverket. Ett nytt postkontor 
har nyligen blifvit, inrättadt i Oak-
wood, Walsh co., NV D., med Alexan
der Gagner som postmästare. — Till 
postmästare i Bar tie t, Ramsey co., N. 
D., här Thomas Thorsön i dagarne ut-
nämts. 

Nymjölqvarn. Miller Bros. från 
Miller, S. D., ha ingått kontrakt om 
uppförande af en mjölqvarn i Brook
ings, samma stat. Vid den nya qvar-
nen, som skall vara färdig inom 60 da
gar, beräknas skola kunna tillverkas 
100 tunnor mjöl dagligen. 

Också en förklaring. Redaktören 
för Sioux Falls Journal Marc Scott lät 
i förra veckan arrestera biträdande di-
Btriktsadvokaten S. V. Van Buskirk, 
som föregafs ha vurit busaktig nog att 
ha uttalat hotelser mot den arme tid
ningsmannens lif. Närmaste anlednin
gen till B:s blodtörstighot skulle vara 
den, att han i ett tidningsnummer be
skyldes för att ha glömt sig ända der-
hän, att han kroppaligen agat sin hu
stru, och detta så eftertryckligt, att 
hon ej vågat stanna qvar hos sin vild
sinte herre och man utan lemnat det 
stormiga hemmet. I rätten förklarade 
emellertid svaranden, att han förakta
de pennfäktaren alltför djupt för att 
taga någon som helst notis om honom 
o<;h derför alls icko skulle vilja 
förpassa honom in i en annan verld, 
bvilket synbarligen utgjorde en nöjak
tig förklaring, ty målet afskrefs utan 
vidare omständigheter. 

M I N N E S O T A .  

Genomläs våra premieanbud. 
Vi erbjuda våra prenumeranter, nya 
och gamla, kända och okända, fattiga 
<:>ch rika, så frikostiga premieanbud, 
att tidningen ogentiigen erfeålles gra
tis under instundande år. 

Ett nytt skolhus nedbrann sist-
lidne inämlag i Alden, en plats ej långt 
från Albert L^a. 

Från Dassel förmUles att Fredrick 
Rudberg såsom sinnesrubbad blifvit 
intagen ä asylen i Fergus Falla 

Skyldig förklarades sistlidne mån
dag af en jury i Wabasha W. F. Hol
mes, som plundrat en bank i Lake City. 

Något för tidigt kom vintern för 
en del farmare i staten. Från Winne
bago City berättas, att mycken snö fal
lit, och att åtskilligt af majs ännu är 
ute å marken. 

Vattenverket i Sauk Rapids 
kommer till Btånd. Stadens invånare 
röstade i tisdags åtta dagar för utfär
dandet af "bonds'-" för $25,000 till nytt 
vattenverk och skydd mot eldsvåda. 

Stort landköp. Mr. L. Lamprey 
har pä vederbörlig ort i Alexandria lå
tit utfärda "deed" ä land som han sålt 
till William R. Merriaua. Köpesum
man är $16,467.72, och området utgör 
2,744 acres. Medelpriset per acre var 
6 dollars. 

Ett försök af tramps anser man 
det anfall vara, för hvilket ett Great 
Northern tåg i inunua^s förra veckan 
var utsatt, och om hvilket nämdes i 
näst föregående nummer af tidningen. 
Man tror, att de fem personer hvilka 
såsom misstänkta immats äro oskyl
diga. 

Sköt sin broder. Bröderna Leslie 
och Charles Pattigrove frän Silver 
Leaf voro ute och jagade i början af 
förra veckan. Under det de höllo pä 
att tränga genom några busksnår, fick 
en trädgren fatt i hanen på Leslies 
bössa, hvarpå ett skott brann af som 
träffade Charles i panuau. Denne af
led ögonbliokiigen. 

Belöning för upptäckt af mord. 
Guvernör Clough har utfärdat en pro
klamation, hvarigenom $300 utlofvas 
åt den som kan gripa f. d. polischefens 
i New Ulm, Albert Wiukelmans, mör
dare och leda i bevis deras brottslighet 
och skuld. Winkelman fans liggande 
död å en af stadens gator den 5 sistlid
ne juli. Söm äfven New Ulm genom 
sin borgmSstare irtlofvRt #280 lör mör-
darnes gripande, stiger belöningen till 
$500. 

Från St Peter. Som bekant har 
den svensk-amerikauske lagkarlen 
Henry N. Benson öppnat kontor här i 
staden och synes han röna god fram
gång. Här ur en af centralpunkterna 
bland skandinaverna i Minnesota, och 
derför synes det högst lämpligt att en 
advokat af deras egna landsmän bör 
lyckas i sitt arbe te.—New Sweden Insu
rance Co's direktörer höllo för omkring 
en vecka sedan ett sammanträde i St. Pe
ter. Åtskilliga summor beviljades per
soner som lidit skada eller förluster 
genom eldsvådor. 

Olyckshändelser. Geo. A. Klein, 
en farmareson i Rich Valley, Minn., 
sköt sistlidne lördag af våda Dr. Waldo 
öhman, under det bagge voro ute på 
jagt. Kulan inträngde i venstra sidan 
nära hjertat. Den sårade kommer tro
ligen att dö. — En tioårig son till Wil
liam Gaeber i Mora blef sistlidne lör
dag af vå£a skjuten i skuldran af eu 
dräng August Schultz, medan de voro 
ute och jagade kaniner. Gossen blöd
de till döds. — Alfred S. Andersson, en 
22-årig yngling från West Salem, föll i 
måndags under ett i gång varande tåg 
pä -Milwaukee banan i närheten af 
Grand Crossing, Wis. Han dödades 
ögonblickligen. 

Från Hope Academy. "Special 
English" kurser, vid Hope Academy 
börjar tisdagen den 3 december och 
fortsätter till den 1 mai-s 1896. Denna 
kurs är särskildt inrättad för dem, som 
på jemförelsevis kort tid önska lära 
sig tala, läsa och skrifva det engelska 
språket. Utan kuuskap kommer man 
ingenstädes i verlden. Den som fir 
okunnig får alltid sitta emellan, äfven 
om han har aldrig så goda förmågor, 
dä dessa äro outvecklade. — Di nu ar
be tsförtjens ten genom vinterns inbrott 
är slut, så tagen tillfället i akt och 
kommen till Hope Academy. Kostna
den för mat, rum ccli undervisning är 
icke större än för endast mat och rum 
på "boarding"-husen. Är man på sko-
lan,förbättrar man sin ställning genom 
do kunskaper man derstädes inhetntar. 
Är man pä "boarding"-husen, så lefver 
man visserligen, men det ur ett lif som 
är knappast värdt att lefva. Skrif efter 
katalog till Thea Ryding, Hope Aca
demy, Moorhead, Minn. 

Från Sandstone Junction. Pä 
denna plats fins ett större svenskt ny
bygge. A. P. Croonquist i St. Paul är 
nybyggets grundläggare, ooh hitsiin-
der han landsökare nästan hvarje vec
ka. Utaf dem som komma hit ooh so 
sig om återvänder knappast cn enda 
utan att hafva försäkrat sig om ett 
stycke jord. — Till vännerna i Frid
hem, S. D., önska vi gonom MINNESO
TA STATS TIDNING sända cn kär heis-
uiug. Värt sällskap anlände hit den 
8 sistlidne okt. —Vi ha fått prediko-
besök af pastor G. Poterson i Rush 
City, och äfven har det varit på tal att 
stifta församling. Landsmännens an
tal i dessa trakter är ganska stort... 
hvadan det är att hoppas att försam
lingsorganisation snart kan komma till 
stånd. Mn röst ur Bkogen* 

En ny hall har blifvit byggd i Gib
bon, och egde invigningen rum sistliA» 
ne torsdag. Biand festtalare vid till* 
fftllet märktes W. H. Eustis från Min
neapolis. 

Allmänt land. Enligt vederbörlig 
berättelso återstå ännu 5,000,000 acres * 
af allmänt land i Minnesota, hvsraf 
ungefär hälften icke blifvit undersökt. ^ 
och besigtigadt. r •'? 

Guvernörskandidat. "WarreH>> 
Journal" yttrar på tal om Minnesotas 
blifvande guvernör: "Om statons 
smör- och ostintressenter finge välja^ 
skusle helt visst Hon. John L. Glbba 
bli enhälligt vald". ^ 

Från Warren meddelas att sven~> 
ska luth. församlingens qvinnofördnlng' * 
tacksägelsedagsqvällen håller syför-
eningsauktion, du tillika "supper'1 ser
veras efter svenskt mönster. Flere 
äkta svenska rätter komma nemligen 
att bjudas de besökande. v. 

Funnen död å jernvägssp&rwll 
Kroppen af John Lynch frän Ishpem-
ing, Mich, fans natten till i lördags 
liggande å Great Northern spåret en 
mil söder om Crookston. Man antager, 
att han blifvit kullslagen och öfver
körd af ett tåg. 

Vattenmin8kningen i sjuarne ooh 
floderna häruppe i Nordvestern beror 
enligt F. H. Neweils, Förenta Stater
nas bydrograf, mening hufvudsakligen 
på de senare årens obetydliga neder
börd. Äfven i Ohio-dalen och i åtskil
liga af de östra staterna har man gjort 
samma iakttagelser som i Minnesota 
angående vattenmängden i sjöar och. 
floder. 

Från Lake Benton meddelas, att 
farmarne der i trakten äro betänkte 
på att uppföra en elevator för sin egen 
del. De äro ledsna öfver och trötta på 
att bli skinnade af bolagselevatorerna. 
Mycket hvete i dessa nejder är ännu 
otröskad t af brist på tröskningsmaski-
ner, och det ser ut, som en stor del al 
tröakniugen skulle komma att stå öfver 
till nästa år. 

Nya jernvägsföretag. Det ansea 
som alldeles säkert, att Milwaukee ba
nan ämnar förbinda sin södra Minneso
ta afdelning med Hastings & Dakota 
grenen vid Benton Junction. Detta 
skulle ske genom att utsträcka linien 
Wells—Mankato norrut 40 mil. Kost
naden derför är beräknad till $400,000. 
Om och när deuna utsträckning verk-
ställes, kan man färdas från Mankato 
till St. Paul oeooffl St. ^olcr* 
Henderson. — Äfven ett annat försi&g 
gå Milwaukee banans ledande män och 
rufva pä, nemligen att fä en linie från 
Mankato till Jackson och derifrån möj
ligen till Sioux City. 

Missnöjda indianer. Indianerna 
vid White Earth hafva utsett en stor 
delegation af ohefer, hvilken delega
tion skall resa till Washington näst
kommande vinter för att hoa kongres
sen framföra åtskilliga klagomål och 
önskningar. Äfven likadana delega
tioner från Red Lake, Lsech Lake ooh 
Mille Lac ämna göra sällskap. India< 
nerna önska något slags tiliägg till en 
förordning af 1889 angående Chippewa 
stammarne. Den kommission som re
geringen tillsatt för att uppmäta sko- . 
garna har nu arbetat 6 år och ändå ej 
hunuit uträtta någonting egentligt föl 
landlotters utdelning och försäljning 
af skog. Hvar och en af kommissio
nens medlemmar bar i lön $6om dagen, 
och deras aflöning ooh kostnaderna i 
öfrigt för utförandet af nämdä förord
nings bestämmelser hafva indianerna» 
icke regeringen, att gälda. Nu önska 
do på goda grunder missnöjde india
nerna, att denna kommission, som ih-
genting uträttar, må upphöra, och att 
det må öfverlåtas åt en enda "allot
ment agent" att utföra arbetet, samt 
att landsträckor må kunna utlottas och 
skog försäljas, redan innan alltsam
mans blifvit uppmätt, räknadt och 
värderad t. För resten hafva Chippewa 
indianerna cn ganska stor penuinge-
fordran hos regeringen, och ämna de • 
på samma gäng yrka på henues gäl
dande. Chefen White Cloud (det hvita 
molnet) blir delegationens ledare. .:i 

Duluth-nyheter: Åldermannen för •' 
7:de wardet Louis D. French afled för- . 
ra veckan i sitt hem i W. Duluth, 41 ; 
är gammal. — Charles H. Stuckey, ii 

statsbankens f. d. kassör, hvilken så' 
hastigt och hemligt försvann härifrån, 
sedan han röfrat banken pä flera tusen 
dollars, fångades sistlidne onsdag af en', 
detektiv härifrån i Pearley, Wis. Tjuf-
Ycil h&uö i y o ii a. c» li i. é pa ou "uuil5~, Him 

han der i trakten bevistade en afton. 
Han är nu formligen anklagad för stöld 
af omkring $15,000 ur bankens kassa. 
Han skall undergå ransakning den 2 
nästinstundande december. — Vid 
Little Fork River, åttio mil veister 
härifrån, skall man nu på allvar börja 
med kolbrytning. Åtskilliga kolädrar 
af ansonlig storlek och af god beskaf
fenhet hafva påträffats. Man hyser 
stora förhoppningar, och man tror,- att 
J. J. Hill frän St. Paul är ganska in
tresserad i företaget. — Organisten vid 
Första sv. luth. församlingen härstä-
des, mrs Ida S. Brink, var härförliden 
föremål för uppvaktning och öfverrask-
ning. En summa pengar och åtskilligt 
i matväg öfverlemnades af de uppvak
tande till mrs Brink. —Jernmalmen, 
som under denna säsong blifvit fort? 
skaffad till Two Harbors dockorna upp
skattas till 2,130,635 tons mot 3,382,144 
tons under näst föregående säsong. —» 
Roueholeau Rjy Iron Land Co. har 
s ilt rättigheterna till det grufiält som 

t räcker sig fri» Biaaiarok till" Me 
Kin ley. 
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