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r Antitoxin möt dtfteH har psi 
V framgångsrikt sätt b'.ifcvifc au¥ilndi*sa4. 
"" väl i Europa soun vid Wi ilar di' Parkor 
* »jukhusa.ti.NQW' York. $ 
* Hans sista dag. Currants, San 
4 Francisco-mördarens,dödsdag är.afva-

derbörundc domare bestämd till freda-
! gen den 21 nästkommande februari. 
' Fri från beskyllningen af att 
> hafva tagit mutor vid en strejk förkla-
.. rades härom dagon pres. för "the Fe

deration of Labor" McBride å möte, 
som federationen höll i New York. 

Kentucky's förste republikanske 
.guvernör, Wiiliam CTDonnell Bradley, 
aflade förra veckan i denna sin egen
skap lagstadgad ed, och republikunskt 
regemente kora till stånd för första 
gängen i Kentuckys historia. 

Nominationan at Förenta Stater
nas nästa president kommer att ega 
rum i St. Louij, Mo,, den 16 juni nästa 
år. Sä beslöt den republikanska natio-
nalkomilén, som sistlidne vecka var 
samlad i Washington, D. C. Det ré 
publikanskä nationalkonventet hstles 
nemligen sagda dag i St, Louis. 

Jernväg s&ld. "The Atchison, To-
peka & Santa Fe Railroad" såldes å of
fentlig auktion i tisdags förra veckan 
för $60,000,030 till Edward King, repre
sentant för ett nytt bolag. Datta bo
lag, till hvilket jernvägens egendom 
nu är öfverläten, heter officielt: "At 
chison, Tope ka & Santa Fa Railway 
Company". 

Osedlighet ochfeorrtiption räder 
1 Philadelphia,Pa., och det i hög grad. 
Vid uudersöKningskommissionens möte 
sistlidne toradag komxno rätt sorgliga 
förhållanden i dagen. Otuktsnästen, 
spelhus och opiumhalor drif»a sina af
färer midt för polisens ögon och mod 
hans goda minne, och erhåller densam
ma ganska goda och rundliga summor 
frän de omoraliska institutionerna, pä 
det han skall ••blanda" för eländet och 
låta det gå. 

En läkare—prest, väl bevan
drad i laster och brott. William 
F. Hammond, omkring 40 år gammal, 
har under en följd af år uppträdt här 
och &>r 6åvftl i Förenta Staterna som 
utomlands både som läkare och prest 
och i dessa sina begge embeten gjort 
sig skyldig till mord, månggifte och 
allt möjligt ondt. Den ena efter den 
andra af hans hustrur ha plötsligt afli-
dit, och på deras lifförsäkringar har 
mannen lefvat glada dagar och företa
git vidsträckta resor. Åndtligen har 
han nu fastnat i polisens klor. Han 
arresterades i New Orleans sistlidne 
onsdag. 

Buskiga upptäckter vid ett col-
lege. Vid Kansas medicinska college 
i Topeka igenfunnos förra veckan liken 
efter tre välkända qvinoor, hvilka af 
studenter derstädes röfvats frun de 
grafvar, åt hvilka de af sörjande släg-
tingar nyligen blifvit anförtrodda. Li-' 
ken användes för^ dissekeringsiinda-
måL Stor harm råder blamf "befolk
ningen i staden, och oviljan är Btör 

mot läroverket, Btudonter, professorer 
och de "läkare som höra institutionen 
till. Det var frågan om att bränna ned 
läroverket till grunden och göra - sig af 
möd likplnndringsanstalton; men polis 
och militär stå der i vägen. Inte kun
de det skada att göra sig af med en 
uppfostringsanstalt som stjäl lik. 

Kongressen. Senator Nelson från 
Minnesota har inlemnat tvä "Memori-
als" och fyra motioner. DÖ förra, hvil
ka genomgått Minnesotas legislatur, 
handla om den a k. "arbitration bill" 
och om öfverlemnandet till staten Min
nesota af såväl grund som byggnader 
•id Fort Snelling, hvilka sedan skulle 
underhållas som militärmusounj. Mo
tionerna af se: tillåtelse för settlare, 
Bom mellan 15 aug. 1887 och 1 jan. 1889 
nedsatt sig å Northern Pacific jernvä
gens "indemnity"-land att slå Big ned 
på annat publikt land inom staten; an-
dag af $200,000 till allmänna byggna
der i Fergus Falls; att ärven national
bankerna måtto ställas under de sta
ters räntelagar, inom hvilka de befinna 
eig; beviljandet af en pension, 825 i 
månaden, åt enkan efter majoren vid 
29:de Maine regementet Knowiton. — 
Ett stormigt uppträde egde rum i re
presentanthuset i tisdags förra veckan, 
dä tvenne republikanske kougressmän 
frän Massachusetts McCall och Bii-rett 
föreslogo att mått och steg skulle vid
tagas för att fordra räkenskap af För. 
Staternas ambassadör i Storbritannien 
mr Bayard för ogrannl&ga och så
rande yttrandehvp»m han i offentliga 
tal falt om det politiska tvistandet har 
1 landet, hvilka yttranden i korthet re
producerades i MINNESOTA STATS 
TIDNING den 13 sistlidne nov. Den ene 
af de nämnde kongressmännen gick så 
tångt, att han önskade försätta ambas
sadören i anklagelsetillstånd för hög-
föri äleri. Eraelltid beslöts att komitén 
för utländska affärer skulle undersöka 
beskyllningarnes befogenhet eller obe
fogenhet och derom rapportera till hu
set. — Senator Davis från Minnesota 
har ingått som medlem 1 den komité 
»om förbereder frågcr hörande till ut
ländska angelägenheterna och rätts
skipningen och såsom förut blifvit an
tyd t fått ordförandeskapet i komitén 
för territorierna — Enligt finansmini
ster Carlisle's i dagarne ingifna berät
telse stego regeringens inkemster un-
Qer det senaste fiskalåret till $390,373,-
E03 och utgifterna till $433,178,426. 
Bristenär således $42,805,223.—Sena
kor Nelson från Minnesota blir ordf. 
I komitén för förbättringsarbetena i 
Mississippi floden.— F. d. talman Grow 
fr. Pa. höll i torsdags i representant
huset ett långt föredrag, hvari han 
Jemförde de gamla protektionistiska 
tullagarne och den nya tullagen och 
ådagalade, att den nya lagen hade 
Bkaffat landet en brist af $131,000,000-
på halsen, då deremot under den pro
tektionistiska. regimen mellan åren 
1880 och 1893 inkomsterna öfverstigit 
Utgifterna med $1,310,000. — Senator 
Thurston från Nebraska inlemnade i 
torsdags en motion om reglering af 
Pacific jern vägens sjculder. Han före-
ilår.att regeringens andel i både Union 
och Central banorna säljas den 1 iUli 
1896 till d<Mi högst' 

Massmord. En tysk familj: fader, 
moder och tre barn har nära E^t Bom 
ber i.AciacaiV. nyligen. blifvit dödad af 
indianer från San Car bas reservatio
nen^ sand till platsen tö 
dåden. 

Utskeppning af jernmalm från 

fehpemfng, Mich., har i år varit större 
an någonsin. £)en går upp till 10,000,-
000 "gross1' tons, oller 11,200,000 "net" 
tons och Of verstiger med 1,000,000 tons 
älven den allra största utskeppning 
som hittills egt rum. 

"Christian Endeavers" vaxa. Å 
möte, som denna förenings styrelse höll 
1 Detroit, Mich., sistlidne vecka*rap-
porterade sekreteraren, att föreningen 
nu består af 48,000 sällskap och har ett 
medlemsantal af 2,508,00A 34,392 af 
sällskapen finnas i Förenta Staterna, 
3.185 i Canada och 5,063 i andra län 
der. 

Ostyrig motor. När en elektrisk 
motor 1 Burlington, la., häromdagen 
skulle gä utför en kulle, råkado han i 
olag och lät sig ej styras eller hejdas, 
utan rusade i vild fart nedåt och stan
nade slutligen i Bmutsen pä en af sta
dens förnämsta gator. Passagerarna 
sluppo undan med »några skrapor och 
lätta sur, • -

Gömdfc tjufgodB. Ett James B. 
Boyd underrättade härom dagen divi-
sionssuperintendenten Vid Northern 
Pacific jernvllgon, mr Gilbert i Spo
kane, Wash., att $30,000 a $40,000, som 
stulits från nämnda jernvägsbolag, 
skulle vara gömda någonstäde3 i ber
gen. En fånge i oountyhäktet hade 
yppat hemligheten. 

"Julgranen, svensk- amerikansk 
jultidning 1895", är U*e!n pÄ en publi
kation, som utgifvits af Bred Lönnqvist 
och N. J. Wailden i Philadelphia. Tid
ningen ur ett praktexemplar. Hon in
nehåller stycken på vers och prosa af 
våra allra bästa svenska skalder och 
författare. Da talrika illustrationerna 
äro vackra och älskliga, och utstyrseln 
för resten af bästa slag. "Julgranen", 
som innehåller 31 sidor, bör finnas i de 
svenska hemmen under julen, och han 
kommer att sprida ljus och fröjd om-
»ig. Han kostar 50 cants och kan re-
qvireras hos N. J. Wallden& Ca, 1523 
North street, Philadelphia, Pa. 

Framstående domare död. Do
maren Allen G. Thurman afled i Co
lumbus, O., sistlidne fredag i en ålder 
af 82 är. Han var född i Lynchburg, 
Va Hans fader var metod istprest och 
hans moder enda dotter till öfverste 
Allen, som i sin ordning var adoptivson 
till Joseph Howes, en af dem som un
dertecknat "the Declaration of Inde
pendence". Hans föräldrar flyttade till 
Chillicotbe,, O., i hvars akademi han 
åtnjöt undervisning. Vid 21 års ålder 
var han general Lucas privatsekretera
re och studerade samtidigt lagväsen
det. År 1835 fick han rättighet att 
utöfva juristkallet 1844 blef han af 
demokraterna vald till kongressleda
mot, 1851 utsågs han till ledamot af 
högsta domstolen i Ohio, 1869 blef han 
medlem ät Förenta Staternas sonat,och 
187i atervaldes han till senatorsvär-
digheten. Dessutom har_han varit kan^ 
didat till giivernörsembatet och Ulf 
Förenta Staternas presidentsyssla Se
dan hustruns frånfällo ~ har den gamle 
bott hos sin son Allen W. Thurman. 
Den afiidne är saknad i vida kretsar. 
Han har varit högt värderad af alla, 
till och med af sina politiska motstån
dare. 

Hjelp till armenierna i form a' 
liengar 'eller ÄÄdra salcer hä "thö Ame
rican Rod Groas society" lofvatatt mot
taga och distributers Bidragen sän
das t\ll sällskapets ordförande och kas -
sör, miss Clara Barton, Washington, 
D. C. 

Amerikanske flskars f&ngar i 
Ryssland. Från San Francisco med
delas, att 15 st. amerikaner, bland dem 
5 st. från San Francisco, befinna sig i 
fängelset vid Saghalon på grund deraf 
att de fiskat i sibiriskt vatten på 
ryskt område. 

Svensk vetenskapsman hedrad. 
Dr. Josua Lindahl, som förr varit lära
re vid Augustana College i Rock Is
land, kurator vid statsmuseet i Spring
field, III., och en tid redaktör för Nya 
Pressen i Moline, HL, har nu erhållit 
anställning som kurator vid Ohio stats
museum i Cincinnati, 

Strejk har utbrutit bland skräddar-
ne i New York, Brooklya, Browtsville 
och Newark. Orsaken dertill är den, 
att "Iho Clothing Contractors' Mutual 
and Protective Association" uppsagt 
sina kontrakt med medlemmar af "the 
United Garment Workers of America". 
Omkring 16,000 skräddare af olika slag 
och grader hafva lemnat sina arbeten. 

Sädespnser. Enligt uppgift från 
ikerbruksdepartementet voro medel
priserna den 1 dennes för majs 26.7 cts 
(mot 45.6 cts förra året), för hvete 53.2 
cts (mot 49.8 cts förra aret),för råg 43.7 
cts (mot 50.5 cts förra året), för hafre 
20.5 (mot 32.9 cts förra året), för korn 
35.4 cts (mot 44.3 cts förra året), för bo
ll vete 49.2 cts (mot 56.2 cts förra året). 

Nytt kabelbolag med benämnin
gen "tho Pacific Cable Campany" är 
uyligen inkorporerad! i Trenton, N. J. 
Aktiekapitalet är bestämdt till $2,D00,-
000. Jernvägspreaidenten J. J. Hill i 
St. Paul bar 1,000 aktier. Hela antalet 
aktier stiger till 20,000. Bolagets upp
gift är att lägga, opérera och under
hälla en elektrisk kabel i Stilla hafvet» 

Chicago—nyheter. Den nationella 
prohibitionskomitén beslöt å möte här-
städes förra veckan, att prohibitioni-
sternas nästa nationalkonvent skall 
hållas i Pittsburg, Pa, den 27 maj 1896. 
— 5,000 prester hafva hos Western 
Passenger associationen inlemnat sina 
ansökningar om erhållande af "half-
permits" för 1890, och lika mänga till 
väntas komma att inlemna dylik ansö
kan. 

Bra gjordt I Rolfe, la., har en 
längre tid en "poker"-klubb bedrifvit 
6in verksamhet, utan att myndigheter 
na trots verkliga eller »kenbara försök 
lyckats att göra slu5 på eländet. Ea 
mrs Henry Welch, hvars man plägade 
besöka klubbens »pelsalar och dar för
lora mycket pengar, infann sig der 
plötsligt en afton förliden vecka, medan 
spalet var i full gång, gjorde slut på 
nöjet, konfiskerade de tillgängliga 

ngarne, tog sin man i kragen och 
drog Big med honom "ur spelet", innan 
de närvarande hunno hemta sig från 
sin häpnad. Nu erbjuder Big den be-
h jer tade damen att uppträda som vitt
ne, om myndigheterna sä skulle önska. 

M I N N E S O T A  

löder 50 procent» 
BJUDANDE^OCK IOJEE 

Fr&n Aug. Coll. & Theol. Sem. 
Med denna dag — onsdagen—afslutas 
höstterminen vid skolan. Efter träget 
arbete kommer nu en liten tid af hvila 
under julen. Och det eynes som flera 
skulle få-hvila än de som önska det, 
ithy att ganska många af de studeran
de icke få några platser att gä till un
der helgen. Sä var det icke förr. Då 
hade fakulteten flera platser än "pre
dikande bröder". Da hårda demokra
tiska tiderna drogo som en syndaflod 
öfver våra landamären och förlamade 
nästan allting. Mången vakant för
samling, som förr i tiden gladde sig åt 
att under julens högtidadagar fä höra 
om det glada budskapet, måste nu vara 
nöjd att fira jul utan predikan. En del 
laga så att de få en eller två gudstjen-
ster, och det är ju bättre något än in
tet. Do studerande, hvilka äro lyckli
ga nog att ega hem och föräldrar att 
resa till, för dem blir högtiden en väl
kommen ferietid, de som sakna hem 
och anhöriga få i minnot genomgå 
forna glada fester vid hemmets härd; 
för alla Sr julebudskapet detsamma,till 
alla ljuder änglasången lika skön, för 
alla är den stora juigåfvan ämnad. — 
Tisdagen den 17 hölls en storartad 
sån^fest vid skolan, då oratoriet "Jesu 
födelse" af den namnkunnige Gunnar 
Wennerberg uppfördes. Detta är, mig 
veterligt, det första i sitt slag härstä-
des. Programmet utgjordo ej mindre 
än 34 nummér. Alla de uppträdande, 
körer och soloister, gjorde sin sak bra 

Att Dr. Stolpe tätt invid skolan in
rättat en rivaliserande musikskola med 
thy åtföljande konserter, Jöreläsningar 
etc., förefaller litet besynnerligt för 
skolans vänner.— Svarföi? Bkola så män
ga bittra ord utslungas af synodens 
män angående don lyargliga »kolskul
den? "Bättre tiga än illa tala". För 
alla framstår mer eller mindre klart 
behofvet af eh Stark auktoriserad kyr
kostyrelse. Att stifta lagar ooh utgif-
va beslut, hvilka ingen håller eller ut-
förer, är ej af mycken nytta. Hvai-
ligger felet?—Åtskilliga seminariestu
derande hafva erhållit kallelse att be
söka församlingar inom Minnesota-
konferensen under julferierna, neml. 
teol. stud. Andrews till Sanborn, N.D., 
och Wailquist till Detroit, Minn., hvil
ka båda innehafva kallelser från sina 
respektiva platser, att efter erhållen 
ordination blifva pastor derstädea Vi
dare resa teol. stud. Elmquist till West 
Dulnth, Seashore till Virginia City, J. 
E, Carlson till Mora och Milaca och 
Lindevall till Moorhead, Minn.—Säväl 
Apolloqvartetten som Reechoqvartet-
ten skola under ferierna resa omkring 
och gifva -konserter för skolans räk-
niog. Apollo reste härifrån den 12 d:s; 
Reecho börjar lits>t senare,— Helsotill-
ståndet härstädes har varit godt hela 
denna termin, för hvilket vi ..alla äro 
skyldiga Ätt-hembära tack til) vår him
melske Fader. & ^ fa 

W I S C O N S I N .  

Arbetsbrist. Fran Green Bay med
delas att hundratals arbetare måst 
återvända från skogslägren i statens 
norra del, der de förgäfves sökt arbete. 
Da återvändande arbetarne, som genom 
s. k. tjensteanskaffningsbyråer narrats 
till skogarne under löfte om sysselsätt
ning, äro verkligen beklagansvärda, 
utblottade på allt, som de flesta äro. 

Olycklig äktur. Ett hästspann, 
tillhörigt Oacar Strong 1 Hudson och 
förspändt en lastvagn, blef i fredags 
qväll af okänd anledning skrämdt och 
föll i sken. Under den vilda färden 
törnade vagaen mot en telegrafstolpe, 
hvarvid Strong och tvenne andra per
soner vid namn John Lahill och John 
Tobin, som befunno sig i åkdonet,slun
gades i gatan. Alla tre blefvo allvar
samt skadade, den sist nämde, som är 
hemmahörande i Minneapolis^ sä fila, 
att man fruktar för hans lif. 

önska en extra session. Dan af 
Wiscousin legislatur tillsatta komitén 
för företagande af undersökning röran
de lämpligheten af don närvarande val-
distriktsindelningen inom staten afslu-
tade sitt arbete i förra veckan. I ma-
joritetsrapporren, sonj affattats af ko-
initéns republikanska medlemmar, för
ordas sammankallandet af legislaturen 
till extra session för antagande af ett i 
republikansk anda affattadt förslag till 
statens indelning i nya valdistrikt I 
minoritetsrapporten uttala sig deremot 
demokraterna mot majoritotens indel
ningsförslag, som förklaras varagrund-
lagsstridigt. 

West Superior-nyheter: Anställ
ning som nattvakt i "City Hall" har 
Albert G. Monson, broder till den här-
förliden aflidne countyadvokaten C. J. 
Monson, erhållit — Stadskassör P. J. 
Eckstrand har i dagarne erhållit pa
tent å en af honom uppfunnen kombi
nerad "hot water heater and cooking 
range". — Inom kort torde vår stad 
kunna berömma sig af att ega en större 
skandinavisk manskör. En dylik är 
man nemligen betänkt på att bilda,och 
afhölU för detta ändamål ett förbere
dande möte i förra veckan. — *'Fattig-
mansklubben" är namnet på en ny för
ening, som nyligen bildades här i sta
den. Föreningens framtid är svår att 
förutsäga, dook torde den ej behöfva 
frukta för att lik så många andra för
eningar bli ruinerad genom öfverdrif-
vet höga tjenstemannalöner, ty 50 ots. 
har bestämts skola utgöra dess presi
dents årslön. Säväl härför som för 
namnets skull borde den emellertid 
kunna påräkna en hastig tillväxt i 
medlemsantal. — De $200, som utlof-
vats för gripandet af Nels Carlson ooh 
hvarpå flera personer gjorde anspråk, 
ha ändtligen fördelats på så sätt, att 
mrs Larson i Steel Plant fått $50, John 
Larson i Hawthorne $50 och mrs Swan-
son i Chicago $100. — Angenämt öl ver. 
rackad och förärad värdefulla presen
ter af damerna inom sv. Pilgrimsför-
samlingep blef i förra veckan mrs John 
A. Oxelgren, en af nämda församlings 
verksammaste medlemmar. — J. Lute 
Christie* redaktör för '"Superior 
Times", afled förliden fredag. 

Dom&reä I*rcs är fijuk, och derför 
har sammanträdet för Pol k oounty's 
distriktsrätt must framflyttas till den 1 
Qustkommande januari. 

Enl&verad eller bortröfvad är 
svenska baptistpresten Blomgrens i 
Wiilmar 17:åriga dotter Josie... Sodan 
sistlidne lördags morgon är hon för
svunnen. 

Så man byggeri Södra muren af 
don nyss Tördigbyggda mat- och sam-
lingshallen vid hospitalet i Rochester 
nedstörtade sistlidne lördag. Bygg-
mästarno böra hållas efter. 

Princeton-nyheter. "Dry good s"-
firman Borg & Tetelbaum har gjort 
kockurs. —Stärkelsefabriken har upp
hört med sin verksamhet för i år. 700 
tons stärkelse hafva fabricerats sedan 
den 15 sept. 

Frikänd blef af domaren Lyon i 
Moorhead sistlidne fredag Jonas Hed
lund, hvilken åtalats som skyldig till 
Ole Timruds död och till mordbrand 
Bevisen mot den anklagade voro ej 
tillräckligt starka.' 

Mejerimöte hölls förra veckan i 
Litchfield. Det var talrikt besökt. 
Föredragen cch diskussionerna voro 
upplysande, praktiska och ändamålsen 
liga. Nästa möte kommer att hållas 
Gaylord den 16, 17 och 18 juni 1896. 

Olyckshändelse. Charles Dahl 
sköt sistlidne onsdag af våda sin kam
rat dch vän Nickoli Johnson i Brain 
erd. Johnson afled i söndags» Begge 
männen sägas hafva varit något druck
na, när det olyckliga skottat gick af. 
Dahl är häktad. 

Ett dryckenskapens offer. Sjelf 
mord begicks sistlidne onsdag af Wil
liam Page, en slaktare i Wainut Grove, 
Han drack whisky, blandadt med lan-
damum och ammoniak. Mannen var 
35 år gammal ooh hade på sista tiden 
hängifvit sig åt dryckenskap. 

Duluth-nyheter. E. G. Swan-
strum härstädes är en af de kanrarissio-
närer som guvernör Clough utsett att 
å statens vägnar bevista den mexikan
ska utställningen för industrialster och 
sköna konster, som kommer att taga 
sin början den 2 nästinstimdande april. 
— Elmer Hailing blef i lördags dömd 
till fängelse på grund af stöld och för
snillning. 

Från Sillerad församling skrif-
ves: Såsom vanligt firades tacksägel
sedagen med gndstjenst i kyrkan och 
derpå gemensam middag, för hvilken 
erlades den ringa afgilten af 15 cents 
pr person. Därefter försåldes några 
artiklar, som blifvit skänkta åt försam 
Jingens fruntimmersförening. Döt hela 
var lyckadt — Ungdomsföreningen 
häller reguliära möten den förste och 
tredje fredagen 1 h varje månad, då de
klamationer, dialogei', debatter och 
diskussioner förekomma. Bäda dessa 
föreningar hafva i år förbundit sig att 
arbeta för att samla penningar till upp
förande af ett nytt presthus. — Angå
ende förhållanden för öfrigt kan näm
nas, att det gåu sakta med trösknin
gen i höst, sä att några hafva mer eller 
mindre otröskadt, och. en och annan 
har ej fått tröska något. , om jag 
blifvit väl'underrättad. 'Gfrödan var 
eljes riklig. 

Vigtigt utslag. Legislaturmedlem 
får ioke innehafva annan officiel tjenst 
i staten. Så lyder det utslag högsta 
doanstoten genom domaren Buck Tällt i 
ett mäl mellan generalprokurator 
Coilds och statens ängpanneinspektör 
Job o B. Sutton. Bland de personer 
som pä känbart sätt komma att drab
bas af detta utslag äro följande: In
spektören Sutton, J. N. Jones i Du-
luth, s&desinspektören J. M. Smith i 
St. laoui's county, kassören vid llsk-
cch villebrådskommissionen A- F. Fer
ris, klerken vid censusbyrän George F. 
Wright samt W. A. Cant, "corpora
tion attorney" i Duiuth. Alla dessa 
personer komma att uppsägas frän sina 
befattningar. Början är redan gjord 
med ofvan nämda Smith, som statens 
säde* och "warehousa^'-kommission 
entledigat, och har J. M. Barncard i 
Duiuth blifvit utsedd i hans stäl-
lo. Redan strömma tjogtals ansök-< 
ningar till de platser, som genom 
Bucks utslag skola blifva lediga, in till 
statsmyndigheterna, och det fastän 
platserna icke ännu ftro förklarade le
diga. 

Brefkort från Renville. VI haf
va i denna trakt fått en ganska vaokoh 
gröda i år. Hvetet g af i medeltal 25 
bush, pr acre, men då de flesta farmar» 
ne nödgas sälja för 44 och45cts., blir der 
icke några stora utsigter att göra 
framsteg i ekonomiskt hänseende. 

Hafva farmarne och den arbetande 
klassen något bättre att vänta," är en 
fråga som med stickan tycks vilja trän
ga sig fram från de allra flestes bröst. 
Ellor har detta land, som med sina rika 
och blomstrande resurser och sin for
dom sunda politik gaf en rik utkomst 
för hvarje duglig medborgare samt be
redde oberoende och lyckliga hem för 
tusende, blott genom den'demokratiska 
administrationen förvandlats till hvad 
det nu är? Man hade derför orsak 
att hoppas att vårt gamla pålitliga re-
publ. parti återigen vid nästa val 1896 
skulle komma till makten och med ett 
väl afpassadt ponninge- och skyddstull, 
system rädda detta så kallade frihe
tens land samt dess medborgare från 
förtryck och slafveri. — Dan ?9 novem
ber hade Fridsborgs församlingens sy
förening en auktion, som inbringade 
församlingen omkring 78 dollars. Ett 
program utfördes äfven som bestod af 
sång och musik, samt ett tal af stude-
ande J. £. Shipp, hvilken ock började 

ooh slutade med bibelläsning och bön. 
[Församlingen har nu bestämt sig för en 
kyrkoplan, som tyckes vara till full 
belåtenhet, och nu är man glad att 
hafva denna hårdbena fråga löst. Stu
derande J, E. Shipp är kallad att be-
tjena församlingen med Guds ords pre
dikan under julferierna. —Sondagen 
den 8 nov. hade ett 40-tal till större de-
en unga personer samlats för att öf-
verraska mrs Emma Ström med en 
gåfva af $20.30. För mrs. Ström, som 
lemnats af sin man ensam med sina 
små, var detta deltagande välkommet, 
och hon frambär sin hjertllgä tacksam-

I het till alla som del toga C. 

öfverrasknlng. Past. J. H. Ran 
dähl i Soandian Groyo-blef i fredags 
åtta dagar sedan uppvaktad af..deq.. ev. 
luth. församlingens på platsen ung
domsförening, som betygade honom sin 
vördnad och tillgifvenhet samt förära
de honom en väl fylld börs. 

Statens flak- och villebråds-
kommission har enligt nyligen Ut 
färdad årsberättelse sista året utgifvit 
till tjänstemäns och uppsyningsmäns 
iön€r, till belöningar, jern vägsresor 
express o. & v. $20,997.6a Inkomster 
na har uppgått till $22,159.80. Behåll 
niogsn utgör således $1,162.12. 

Love afsatt Edward G. Love, "de
puty collector" Jvid tullhuset i St. Viu-
cent afsattes från sin syssla af veder
börande i Washington den 1 d:s. Den 
egentliga anledningen känner man ej. 
Annan parson har icke blifvit tillsatt 
i den afgångnas ställe. Emellertid 
finnes troligtvis inom tullen och bland 
tullnärerna ingen "love" mera. 

Jernvägstviat Rättegång ämnar 
Polk county väcka mot J. J. Hill, pre
sident för Great Northern, och St. 
Paul, Minneapolis & Manitoba jeraväg 
med yrkande, att denna sistnämnda 
måtte förklaras hafva upphört, emedan 
den förverkat sina rättigheter, dorige-
jom att den tvertemot statens lagar 
blifvit utarrendtii^d till Great North
ern bolaget. fpv 

Från Hope Academy i Moor
head. Vinterterminen vid Hope Aca
demy börjar torodagen don 2:dre janu
ari 1898, kl. 8 f. m. Nya klasser börjas 
i läsning, aritmetik, bokföring och 
1'Commercial Law". Alla som önska ] 
bevista skolan under nästa termin bö
ra, om möjligt, vara närvarande första 
dagen när skolan öppnas, För vidare 
upply&ninga tillgkrifve man 

J2". W. Ryäing. 
Nyheter ftån Grove City. Dsn 

andra söndagen i adventet var för den 
sv. luth. församlingen mer än vanligt 
högtidlig. Vår kyrka hade dagen för
ut genom kärleksfulla händer blifvit 
klädd i högtidsskrud. Tvenne med 
oederlöf klädda äreportar, utsirade 
mod blommor och röda bär, hade upp
satts i gången framför -altarrundeln. 
Uppe i den främre portens midt sätten 
sinnrikt utskuren bröllopsklocka, i 
hälft lutande ställning, färdig att slå 
sina bögtidstoner till dagens oöh guds-
tjenstens ära Det var församlingens 
organist och söndagsskollärarinna miss 
Eugenia Medo^a Linnell och mr John 
S. Swanson, som skullo, åtföljda af tär
nor och svenner, ingå äktenskap och 
härunder mottaga Guds församlings 
välsignelse, Kl. ill t m. i samman
hang med gudstjensten förrättades vig
selakten, Den apostoliska välsignel
sen med hennes rika innebörd gafs till 
resekoat för bruden och brudgummen 
för kommande dagar i deras äkten
skapliga sammanlefnad. Brudens för
äldrar, mr och mrs O. M. Linnell, ega 
en mil i söder från staden ett inbjudan
de hem, beskuggad t af lummiga ekar 
och gröna barrträd, dit bagåfvo sig 
bröllopsfolket och undfägnades rikli-
gen af manga lifsförnödenheter under 
den återstående delen af dagen. Bröl
lopsgåvorna blefvo många och värde
rika, som vänner nära och långväga 
sänat Församlingens fordne lärare 
pastor J. A. Frost och fru hade äfven 
ias&ndt sina välönskningar med en gåf
va. Deo för alla gästerna minnesrika 
dagen slutades med sång. Guds ord och 
bön. — Hedersgubben Peter J. Lfcnd, 
som Gud har rikt välsignat med gods 
och guld, har skänkt ät den sv. luth. 
församlingenen kyrkklocka på 1,300 
pund. Klockan, i sin tornkammare, 
skall sända sina ljudliga rop till byg
dens och stadens befolkning, så lydan-

Kommen till Herrens hus och till
bedjon, knäfallen och mottagen eviga 
lifsens ord, som kan frälsa själar för ti
den och evigheten. 

Elegant . . . .i. -v 
Tlll nihelt vlssfc varo, säreklldt under året8 stör3ta högtid, 

Y&tiager af, 

FARDIGSYDDA 

innefattar de bästa fabrikater Inom landet beträffande säväl 

Snitt, Qvalitet som Arbete;' 

Och dä dertill kommer, att våra priser äro 

———T—Ytterst låga 
sä veta vt atter handel tillhör oss. x 
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Floan & Leveroos lr 
7th & Sibley Sts., - ST. RA 
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1,000 idoga familj fäder med nå
gon erfarenhet i laudtbruk, kunna 
erhålla 
Fritt Guvemement Land 

1Hed Kiver Dalen, 
Minnesota. 

Karta utvisande ItfRe, section; 
town och range, sändes portofritt, 
om man skriftligen anhåller derojn 
hos 

Iiandcommissioner, 
Greit Northern R. E. 

ST. PAUL, MINN, 

Obs.! Personer, som önska köpa 
jernvägsland billigt, erhålla 
fritt kartor och pamfletter ge
nom att tillskrifva ofvauniimda 
adress. Great Northern jern 
vägen har 1,000,000 acres af 
det bördigaste land i Minnesota 
till salu efter lågt pris, på läng 
afbetalningstid och meet endast 
6 procents ränta. 

Landet 
—i svenska seiflcmenfel— 

DELL GROVE 
crbjudes nu till det laga priset af 

och högre och på billiga betalningsvitkor. 

D A K O T A .  
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i*• 
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Ett grufras inträffade i frodags i 
Potato Gulch grufvani NiggerHill trak
ten, belägen omkring 60 mil vaster om 
Daadwood, hvarvid en arbetare vid 
namn Louis Tregtie b'.ef lefvande be-
grafven. 

Ett lyckligt samhälle måste kö
pingen Beresford, S. D. vara. Enligt 
hvad derifrån förmäles, lär det på plat
sen ej finnas en endä person, som för 
den-stundand3 vintern behöfver anlita 
den allmänna barmhertigheten. 

Hum för flera nybyggare. En
ligt beräkning af prof. G. L Pinkham 
domare Carroll och andra framståen
de fackmän i Södra Dakota lär dat än
nu finnas så mycket oupptaget godt 
ängland utefter Missourifloden,att derå 
förtriiffligt bete kunde baredas för om
kring en million nötkreatur. 

Till begge parternas vinstCoun-
ty kassör Mundt i Minnehaha county, 
S. D., har i dagarne utgifvit rapport 
öfver de lån för inköp af utsäde, som 
nämda county sistlidne mars månad 
lemnade till utblottade farmare. I allt 
utlånades $27,000 till omkring 600 far
mare. Skuldsedlarne voro förfallna 
den 1 oktober och nästan allesamman 
ha redan blifvit inlösta. I intresse på 
pengarne har oountiet erhållit $1,000 
och detta på samma gång Bom det lem
nat en tillfällig hjelp till mänga farma-
ce, som derförutan nu ej skulle kunnat 
glädja sig öfver sin inbergade rikliga 
gröda. Vederbörande äro äfven ganska 
belåtna med det vunna resultatet. 

Dog en naturlig död. En man 
vid namn Steve Höglund, som tillsam
mans med sin broder Hans bodde å en 
farm nära Fargo, N. D., afled helt oför-
modadt i sitt hem för ett par veckor 
sedan. Hans begaf eig strax efter döds
fallet till staden för att underrätta 
vederbörande om hvad som inträffat 
och råkade dervid bland annat yttra, 
att han ej hade dödat sin broder. Enär 
ingen anklagat honom för att ha be
gått något brott, lät ett sådant yttran
de rätt besynnerligt, och misstankar 
väcktes att allt ej stod rätt till. Genom 
i förra veckan föratagen läkareunder
sökning för utrönande af dödsorsaken, 
som med anledning af misstankarne 
blifvit vidtagen, konstaterades emel
lertid, att mannen åflidit a t af hjert-
slä* 

' ^ i '* 

BEAKTA följande förmåner, som er
bjud es genom att köpa land 1 detta settle* 
ment: 
Bördig och lättbrukad. fornt mån; 
Fri betesmark och riklig tillgÅng 

på sldtter, slcog och godt vatten; 
Kort o fa tänd frän nordvesfenm 

största ma rhnad+plalser: St. Paul, 
Minneapolis, Duiuth och West Superior; 

Tvenne stora järnvägar i omedelbar när
het. Billiga fraktonikoslujulei och goda 
afsättningsplatser för alla sorters* farm
produkter; 

Mänga svenskar hafva redan bosatt sig 
derstädes och alla äro mycket belåtua 
med platsen. Endast svenskar till 
grannar; 

Sjöar, med rik tillgäng på fisk, i alla rikt
ningar. 

v _;•*i)l\ 
Tickets aad Sleeping 1 I I IIIIUIIIIUIIIMIH 
DT K1NXKAPOLIS—12 Nicollet Oense Block. 
Df ST. PAUL-Cornwr Bobert and oth Strtitflt. 

T. ff.TEASöALE, Geurtl PsaaeBgerAgiat» 
—• - y flti»-,. 

Landet limpar sig särskildt för vexel-
bruk, ladugärdssköfsel cch iiönsafvel — 
nutidens enda lönande landtbruksskötseL 

Fri resa för Imtdfcöpare. 
, Närmare underrättelser meddelas med 
nöje. 

213 E. 
ST. PAUI», 

7 t h  

1ST k CO. 
Street, 

MINN. 

TIM, SAT,TJ pÅ 

CROP 
PAY
MENT 
PLANEN 

GRAVES A VINTON COMPANY. 
Agenter önskas. ST. PAUL, MINN. 

. 

Dr. iy$;r 
--* T a ri d I akrae. e; r~' 

Jag utför endast första klassens arbete. 

1JÖ E. 7th St., - - St* Paul, 

VITALIS AH LEN, 
GOTHA, MINN., 

GENERAL MERCHANDISE, 
Farmredskaper m. m. Uppköper alla slags 
farmprodukter till högsta priser. Bästv 
tillmöLespftcnde 1 alla alseendeu. 

Åkerit för donna tidning. 

ÖNSKAS! $5 och mera pr 
dag i säker inkomst 
garantera vi dem, 

som öi vei tasaagentur för våra taflor, re
presenterande religiösa och andra fram
stående personligheter. Ingen risk, 

O. & S. S1LBERMAN, 
Dep't S. IL St. Paul, Minn, 

Svenskt Garfveri. 
Beredning och 

hudar och skinn 
billigt. 
CROOKSTON, 

färgning af alla sorters 
utföres omsorsfullt och 

I 

Af allt land som hit utbjudas Är lutet 
bättre för settling cch spekulation äli det 
som är béläget utefter 

St. Paul & Duiuth 

Jern vägen 
I nordöstra Minnesota, med deSs nya, 
uppblomstrande och framåtskridande sain« 
hällen, stora bördiga områden, sRrskildt 
passande för 
Allmänt äkerbruk, trädgårds

skötsel, boskapsskötsel, frukt
odling i mindre skala samt mejeri* 
handtering och dylikt. 

Salut Paul, Minneapors, Duiuth, 
West Superior och Superior 

med flera lilliga handelsplatser i närheten 
äro alla goda afsiUniuKsorter för alia sor
ters landtmaunaproilukter. 

Landet är lättbrukadt och dess fördel
aktiga läge i närheten..af lifllga och fram- ;• 
ätskridande platser tilförsäkrar detect 

snar prisstegrr"mg ,I 
s. .. il 

Kartor och beskrlfningar öfveif 
ifrågavarande land sändes fritt, 

om man tillskrifver 

Hopewell Ciarke, 
Land Commi&sioutir, - ^ 

6T. PAUL, .? : MINN . 

fy 
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FRITT 4» 
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MMlare ocl Jorlrito! 
Hemvist och utkomst för tusenden. 

Lås hvad vesterns tidningar samt hvad 
fruktodlare säga oin Qredt Western Bulle
tin, en tidskrift sqip^ptgifves i fruktod-" 
lingens intresse utefter Stillahafskusten. * 

"Innehållet är rikhaltigt, introssai>t-och J 

innefattar många liiroj-ika anvisningar 
den uppmärksamme iakttagaren"—Daily 
Spokesman Review, Spokane, Wftsh. 

"Bästa i sitt slag, somJiitUUs blifvit 
pttbliccradt. Framtidens fruktodling hain- - , 
ställes klart, ocli fritt från alla öfveidrif
ter"—Rural Northwest, Portland, Ore. 

"Den typografislca"utstyrsein är ytterst 
smakfull och.de viukaiv.-som -gifvaa om \ 
jordbruket i noidvestern, äro af större var-
de än hvad andratidskrifteraf sananla slag •,-* 
meddela."—Pacific Farmer, Portland. O te. 

"Jag finner tidskriften mycket läroiik 
och lif mera Värde 'iiri rifgoti nniian som 
jag hittills sett.^ Rörande. lanxletS:beskaf
fenhet här ute, sä blir jag mer och mer 'J 
öfvertygad om, att det är det bästa inom 
Unionen.— H.H.Spalding, Treasurer State . . 
Board of Horticulture, Aliuola, Wash. 

"Borde komma L'Mnderna"-pä hVärje 
fruktodlare i nordvestern. Inneliäliet iir ^ 
af sturt värde för alla fr viktodlare inom ^ 
landet och för dem, som intressera sig för 
sm3, men välskötta farmar"—Northwest 
Horticulturist, Tacoma, Wash. 

Denna värdefulla tidskri ft jemte-Facti ' 
about a Great Country och en större kar
ta sändes fritt mot insändandet af 4 centi 
i frimärken till F. I. Whitney, Gen. Pass. 
& Ticket Ag't Great Northern Railway, 
St Paul, Minn. < .. . . -

r 
Tvonnotrcnoin/r&ende tåg dagligen ouvellat 

ST. PAUL/. MINN E A POLIS beliC HTO AGO 
MILWAUKEE samt. alla platser 1 öster, ve 
stra och meilcrntu Wiscousin. 

Pulhnau VestilHil-sofvaanär" 'och. bä«t( 
vaffnar med al!ft srfinom^Aeiido t.&g. 

Nilrrau re underrätterser loin tias på begU« 
Iran, biljet,tor tillhandahållas och resffodi 
kontramärkes af alla biljettagenter Inom 
Förenia Staterna och Canada. 

j V. fV.vfc'ty'* 

F. A. Oreene, 
Ticket Agent., 

164 E. 3rd St., 
. < St. Panl, Minn. 
JAB. C. POND, 

Äeneyal Passeder A gren t, 
M&WAVKEE, Wifc 

V. <J. RUSSEL^ -
Ticket Agent, 

SitO Nicollet Ave,, 
Minneapolis, Miaai 'If-

MINN. 
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