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Augustana Synodens årsmöte 
1 Omaha, Nebr. . 
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De presterlige ombuden till synoden 
aammankommo enligt kallelse af pre
sidenten, dr P. J. Swärd, i sv. ev. luth. 
Immanuolskyrkan i Omaha, Nebr.,ons
dagen den 3 juni hufvudsakligen för 
att enligt synodens bestämmelse ve
derbörligen pröfva årets 8. m. kandida
ter. Under de fem sessioner, som sagda 
ministerium hållit, hafva alla dessa 
kandidater blifvit pröfvado och bevil
jats ordination till det heliga prediko-
embetet. Dessutom har inträde såsom 
pastor inom Augustana synoden bevil
jats f. d. kyrkoherden Emil Lund. 

Sjelfva synodalmötet öppnades i 
torsdags qväll klockan 7:30 med hög
tidlig gudstjenst, hvarvid pastorerna 
Kjellgren och Thelander tjänstgjorde 
såsom llturger, och synodalpredikan 
hölls af synodens vice president, pastor 
M. C. Ranseen. Såsom text hade denne 
valt Ef. 6: 10—18; med anledning af 
och i trogen anslutning till denna text 
hade han uppstält såsom ämne: "Den 
strid, vi såsom enskilda kristna och 
samfund hafva att utkämpa för att 
besegra våra andliga fiender och uppnå 
salighetens mål". Predikan, som först 
skildrade sjelfva striden och fienderna, 
som måste bekämpas, i andra rummet 
vapenrustningen, i hvilken vi måste 
vara klädda, och i tredje rummet se
gern och segerlönen, var ett i allo 
fcipaftigt och fulltonigt lutherskt vitt
nesbörd. Efter gudstjenstens slut 
framförde dr Swärd på sitt egendomli
ga, hjertliga och hälft humoristiska 
sätt en innerlig välkomsthälsning till 
synoden. När denna för 37 år sedan 
stiftades, kunde väl ingen, sade han, 
ana, att hon någonsin skulle "våga 
öfver Mississippi floden. Nu hade den 
kommit visserligen ej så långt, dock 
några steg vester om Missouri floden, 
församlingen ville på bästa sätt sörja 
för de kära besökandes trefnad och 
välbefinnande, men gästerna borde 
komma ihåg, att människor na i Omaha 
voro små, lefde smått och bodde i små 
hus. Han hade väl kunnat tillägga, 
att de i likhet med honom sjelf dock 
hade stora hjertan, ty det hafva vi alla 
visserligen fått röna. 

Mötets förhandlingar började i fre 
dags morgon kl. 9. E'ter gemensam 
psalmsång samt bibelläsning och bön 
af- presidenten, uppropade sekreteraren 
namnlistan, hvarvid 137 ombud befun 
nos vara närvarande. Sedermera hafva 
dock flera ankommit-, så att synoden 
år har en nästan fulltalig delegation— 
öfver 150 af lagligen valda 172. Efter 
namnlistans uppropande läste dr Swärd 
sin innehållsrika årsberättelse, som 
troget och omfattande skildrar tillstån
det på synodens stora arbetsfält. Denna 
embatsberättelse återfinnes i sin helhet 
på annat slit 11 e i dagens nummer af 
MINNESOTA STATS TIDNING. På ve 
derbörligt sätt tillsattes derpå en ko-
milé för att med anledning af sagda 
Bkrifvelse inkomma till synoden med 
' lämpliga förslag. Till medlemmar af 

denna komité valdes pastorerna S. P. A 
Lindahl, J.J. Frodeen, A. G.östergren 
G. A. Brandelie, K. N. Rabenius, P. J. 
B:odine, C. J. Bsckman och J. A. 
Gustafson samt hrr dr A. O. Barsell 
dr J. S. Carlson, Gustave Ossian, A. V. 
Lindeli, dr H. Hegi^röm och Otto 
Abrahamson. 

Till säte och yttranderätt upptogos 
sedan närvarande prester och professo
rer, tillhörande Augustana synoden 
årets prestkändidater samt pastor Emil 
Lund. 

Derefter upplästes synodalrådets 
rapport, som antogs för att stycke för 
stycke genomes. 

Först kom fragan om arbetsordnln 
gen, och bestämdes denna sa, att syno
dens löpande göromål behandlas kl. 9— 
12 f. m. och kl. 2—5 e. m. 

Derefter komrao de olika rapporterna 
angående synodens gemensamma läro 
verk. Först lästes direktionsordföran 

.dens, pastor M. C. Ran9eens rapport 
som hufgudsakligen rörde läroverkets 
finansiella ställning och de åtgärder 
^direktionen vidtagit för att kunna 
bedrifva läroverkets betydelsefulla 
verksamhet» Derpå lästes läroverks
presidentens, dr O. Olssons rapport, 
som var ett mästerstycke i sitt slag. 
Först skildrades det innerliga samband 
Bom egdo rum mellan synoden cch 
denna hennes "älsklingsanstalt", som 

, våra fromma fäder älskade att kalla 
Augustana College & Theol. Seminary. 
Vi borde ej, såsom ett yngre slägte 
blott tala stora ord, utan i stället läsa 
och studera fädernas ord och daraf 
oggas till troskraftig handling. D.i 
läroverket först upprättades, hado det 
af Guds rikes fiender fått 'smeknamnet 
••the suicidal course", man det vora 
fara.viirdt, att vi med afseende på den
na lifsvigtiga anstalt slagit in på en 
••suicidal course". College och semi
nary utgjorde tillsammans Augustana 
synoden3 grundval, som vore oe men tad 
tillsammans. Man börda akta sig att 
förgripa sig på detta cement; hela 
byggnaden komm3 deraf att ramla 
öfver ända. 510 studerande bade under 
året åtnjutit undervisning vid denna 

. läroanstalt; 86 häda graduerat, 22 från 
BCminarlum, 22 från college, 3 från 

' •'•normal" skolan och 41 från handels-
, skolan. Inga svårare sorger hade be-

redts dem, som skola bära ansvaret för 
tukt och dioiplin vid läroverket, oak
tadt unga män ocb qvinnor frän alla 
tandftändar af allahanda nationaliteter 
Och trosbekännelser varit vid lärovor 
ket samlade. Att bekymmer och oro 
ej alldeles saknats borde de besinna, 
spm veta, hvilka bekymmer, som dag
ligen möta i ftfven den minsta familj. 

Till sist rekommenderades till synoden 
att minimi kursen vid seminarium all
deles bortskaffas, att seminariekursen 
blifver 3-årig, men att höstterminen 
vid seminarium börjas en månad senare 
än vid college, på det de teologie stu
derande måtte få tillfälle till bättre 
månadsförtjenster, samt att dessa er
hålla sista årets undervisning fritt. 
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Till borgmästare i Gal va, la., har 
Charles B. Randall i dagarne blifvit 
utnämd. 

Iowas styfvaste fotgängare, Joe 
DaviB, afled i Clinton, la., förliden lör
dag af maginfiammation. 

Till svensk-norsk vloe konsul 
har sv. luth. pastorn A. C. H. Helan
der i Rat Portage, Can., nyligen blif
vit utnämd. 

För tio millioner dollars sägas 
ett engelskt syndikat i dagarne ha till
handlat sig Mariposa landområdet nära 
Coulterville, Cal. 

Guldreserven 1 nationalskattkam-
maren hade i onsdags nedgått till 
$107,006,534 — I lördags hade guldre
serven sjunkit till $106,534 988. 

Afliden statsman. Från Paris har 
ingått underrättelse, att den kände 
franske statsmannen Jules Simon i 
måndags aflldit i en ålder af 83 år. 

Mångmillionären Austin Cor-
bin afled i torsdags i följd af skador, 
som han erhållit därigenom att hans 
hästar under en åktur föllo i sken. 

En adresskalender öfver sven
skarne i Boston ooh omnejd säges pa
stor Henning Jacobson i Cambridge
port, Mass., komma att utgifva i som
mar. 

I den höga äldern af 81 år afled 
fredags qväll f. d. guvernören för 

Michigan Joseph W. Begole. Dan af-
lidne har de två sista åren varit vid 
klen helsa. 

Den nye shahen. Enligt under 
rättelser från Teheran, Persien, egde 
den nya shahen Muzafei-ed-dinB tron 
bestignlng rum förliden måndag un
der storartade högtidligheter. 

Genom eldsvåda ödelades i lör
dags firman Howard & McDermotts 
läderfabrik i Brooklyn, N. Y., till
skyndande agarne en förlust pä $150,-
000. Man misstänker att mordbrand 
föreligger. 

Moderat skyddstull angifves i en 
till statsministeriet i dagarne anländ 
rapport öfver yllefabriksindustrien i 
Tyskland sågom orsaken till nämda in
dustris »torartade utveckling under se
nare åren i tyska riket. 

Ett notabelt bröllop firades i 
Washington, D. C., tisdagen f. v., då 
miss Julia Stevenson, dotter till vice 
president Stevenson, och presbyterian-
pastorn M. D. Hardin, son till gen. 
P. Watt Hardin från Kentucky, in
trädde i det äkta ståndet. 

Årskatalogen för Luther Academy 
i Wahoo, Nebr., har kommit oss till
handa, och framgår af densamma att 
elevantalet under det nu afslutade skol
året uppgått till 68. Skolan eger fyra 
departement och sju lärare. Nästa 
läsår börjar den 7 september. 
• Försvunnen från sitt hem i Rock
ford, 111., är sedan den 26 sistlidne maj 
18:ärige August Fredrickson. Dan unge 
mannen, som arbetat i Mirror Plate 
fabriken pä platsen, hade vid försvin
nandet en del af sin lön innestående 
hos arbetsgifvarne,och saken förefaller 
därför ganska mystisk. 

Sin 28:de National Saengerfest 
afhåller North American Saangerbund 
i Pittsburg, Pa. Fesfclighe teerna togo 
sin början i måndags och fortfara i fyra 
eller fem dagar, hvarunder komma att 
hållas fam konserter, i hvilka 100 tyska 
sångföreningar, med ett medlemsantal 
af 3,000 personer, deltaga. 

En kandidat mindre. Guvernör 
Bradley i Kentucky har i en interview 
förklarat sig ioka vara kandidat för 
presidentämbetet. Förklaringen lärer 
vara att betrakta 60m bestämdt afgö-
rande. — Enligt senare underrättelser, 
har guvernör Bradley gifvit tillkänna, 
det han hvarken vägrat uppträda som 
presidentkandidat eller ämnar så göra. 

Svensk mördad i Australien. 
En i Kurtumba, Sidney, sedan några 
är tillbaka bosatt svensk vid namn 
Axel Edvard Löften har, enligt i da
garne till i Svoriga bosatta slägtingar 
ingånget meddelande, för omkring ett 
år sedan blifvit mördad. Man tror, att 
infödingar ha föröfvat mordet. Herr 
Löften var bördig frän LoTtahammar i 
Kalmar län. 

Herrmans vistelseort k&nd. Po-
lisohefen i Si-. Louis tror sig veta hvar 
den för mångraord misstänkte meto-
distpresten Herrman uppehåller sig 
och säges ha delgifvit polismyndighe
terna i Salt Lake City, Utah, att St. 
Louis polisen kan när som helst få den 
förmente brottslingon i sitt våld, om 
blott medel insändas för betäckande af 
de med häktningen föronade omkost
naderna. 

En högtidlig 4kt förrattades af 
dr. Jacobson i sv. luth. Belhlehems-
kyrkan i Brooklyn, N. Y.', härom Bön

dagen; då Bernhard' Edelman, till bör
den jude och född i Göteborg 1853, mot
tog det kristna dopet. Edelman begaf 
sig i unga år till Breslau för ätt idka 
studier i afsigt ätt blifva rabbin. Denna 
bana afbröt han dock efter några års 
studier och återvände till födelsestaden, 
der han blef lärare. Senare öfvergick 
han till kristendomen. 

I en ålder af 62 år afled i måndags 
å. d. mrs Anna M. Anderson i Burling
ton, la. 

Iowas landtbruksutställning 
kommer att hållas i Das Moinee den 4 
—11 nästkommande september. 

Till Förenta Staternas general
konsul i Apia har William Churchill 
från New York i dagarne blitvit ut
nämd. 

För Thomas B. Reed för president 
förklarado sig Maines republikaner vid 
sitt i förra veckan i Bangor afhållna 
statskonvent. 
Återupptagen verksamhet. Union 

Furniture Company i Rockford, Ills., 
upptager i dagarne sin fabriksverk
samhet, som en<tid legat nere. 

Sparkad af en häst blef 1 torsdags 
mrs. J. E. Turner i Jtockford, 111., och 
erhöll hon därvid så svåra skador, att 
hon i följd af desamma afled påföljande 
dag. 

En spegelglasfabrik säges inom 
den närmaste framtiden komma att 
uppföras i Rockford, HL, af ett af nå
gra dervarande landsmän för Ändamå
let nyligen bildadt bolag. 

Välgörenhet. Euligt Naw York 
tidningen "Herald" har miss Helen 
Gould skänkt 8100,000 till lindrande af 
nöden bland de af cyklonen hemsökta 
familjerna i St. Louis och East St. 
Louis. 

President Cleveland har under-
tecknat det af kongressen antagna för
slaget om beviljande af en pension på 
$100 i månaden till aflidne statsmini
ster Walter Q. Greshams efterlefvande 
maka. 

En indianhöfdings slut. Från 
Denver, Cola, meddelades i förra vec
kan, att den vilda Apachahöfdingen 
Massialslifvit dödad i södra Arizona af 
indian "Scouts". Massia säges ha dö
dat tre personer innan han sjelf blef 
skjuten. 

Under en panik, som förliden lör
dags qväll af någon anledning utbröt 
bland passagerarne i en Nassau-llniens 
spårvagn i Brooklyn, N. Y., blefvo två 
gossar och en äldre man allvarsamt 
skadade, hvarjemte 30 erhöllo lindri
gare skador. 

Klosterlifvets mysterier synas 
utöfva stor dragningskraft på de rätt
trogna katolska qvlnnorna. Så berät
tas från Dubuque, la., att icke mindre 
än 13 unga qvinnor i onsdags aflade de 
fordrade klosterlöftena för inträde i 
Franciskaner konventet därstädes. 

Farlig resa. Tvenne norska sjö 
män vid namn Frank Samuelson och 
George Haboe begåfvo sig i lördags 
från Ne.w York i en roddbåt, med hvil
ken de ämnade begifva sigöfver Atlan
tiska oceanen. Sjömännen, som endast 
för vinnande af ryktbarhet företagit 
den vådliga färden, hoppas komma 
välbehållna till New York igen. 

Dödad af bantåg. En medelålders 
okänd mansperson erhöll lifsfarliga 
skador genom att bli inklämd mellan 
buffertarne å tvenne godsvagnar i ban 
gårdarna i Great Falls, Mont., en afton 
förliden vecka. Den förolyckade afled 
utan att ha återfått medvetandet. Af 
papper, som funnos i den dödes fickor, 
tros mannen i lifstiden ha varit Char
les Nelson från Butte, Mont. 

Ett skadestånd på $30,000 söker en 
John Peterson i Brooklyn, N. Y., med 
domstolens tillbjelp tillbvinga sig från 
Brooklyn Heights banbolaget. I kä-
romålet säger sig P. genom tågperso
nalens ovarsamhet vid tågets igångsät
tande i november 1893 ha fallit af platt 
formen ooh påkörts, hvarvid venstra 
benet afbrutits och venstra handen så 
illa stympats, att han ej mera kan 
bruka densamma. 

Farligt smärtstillande medel 
Trettiosjuårige Gustaf Carlson i nr. 
168 Prospect ave., Brooklyn, N. Y. 
företog sig en afton härförliden att 
bada sina händer i terpentin för att 
lindra smärtan af rheumatism, hvaraf 
han var angripen. Innan terpantinan 
hunnit torka in, skulle Carlson påtän
da sin pipa, men den lätt antändliga 
vätskan fattade dervid eld med den 
olyckliga påföljd, att ganska svära 
brännskador tillfogades honom. 

Chicago-nyheter: Vår landsman 
A. S. Hedberg, som bor i nr. 215 111 th 
place, är uppfinnoren af en inrättning, 
som bär namnet "Convertible Chair 
Attachment" och efter hvad vi förstå 
är en af de mest sinnrika uppfinningar, 
som ännu gjorts af någon svensk i För
enta Staterna. För nio olika ändamål 
kan uppfinningen användas. Sona g un g 
stol t. ex. duger den utmärkt, och som 
sådan kan den arrangeras på olika vis. 
Spelbord kan dan -Qck inrättas till, så 
ock till sybord, barnstol, vagga och 
skrifbord samt lämpar sig äfven myc
ket bra som bok- och musikställ. Hr 
Hedberg tillverkar och säljer sjelf 
hvad han uppfunnit i denna genre, 
meddelar ''Svenska Tribunen". — Icke 
mindre än 6 personer dödades och 55 
skadades af do elektriska spårvagnar
ne i Chicago under sistförflutna må 
nad. — Ännu ett ofter har den i num
ret för den 21 maj omnämda explosio
nen i Otto Malms bostad kräft, i _det 
dottern Ellen sedermera aflidit i följd 
af de vid olyckstillfället erhållna 
brännskadorna. — En elektrisk spår
väg från Chicago till Watertown, Wis. 
och med bibanor till andra platser l 
Wisconsin är föreslagen att byggas af 
ett derför bildadt bolag i Chicago. Go-
nom deu föreslagna spårvägen skulle 
Wisconsin-städer, som nu sakna direkt 

Ett Carnival of Roses skall hållas 
i Tacoma, Wash., de» -£6—27 inneva
rande månad. ) 

Niotusen syöslolSe^a lärer dot fin
nas inom staten Montana enligt af 
samtliga arbotareförenipgar gjord be
räkning. . i 

Fyrtio dollars StyOfket kosta bil
jetterna för tillträde vid alla ses
sionerna under det republikanska na-
tionalkonventat i St Löuls. 

Mormonkolonl. Omkring 300 till 
mormonismen nyligen Omvända famil
jer, ämna utvandra fr&n bergstrakter
na i Virginia, der de hittills varit bo
satta, och grundlägga ea koloni 1 Mexi
co utmed Stilla hafskusten. 

Kines mördad. En kines vid namn 
Yon Young mördades förliden vecka i 
Quigley, en liten grufplats i Montana, 
emedan han på grufarbetarnas anmo
dan vägrat lomua orten. Mördaren har 
ej kunnat ertappas. Platsens hvita 
grufarbetara förklara,, att ingen kines 
får bosätta sig derstädejk 

Egendomligt dödsfall. Farmaren 
Robert Johnson från tfakten af Guth
rie Center, la., fans nyligen liggande 
död ute på fältet. Mannen, som varit 
sysselsatt med plöjningt hade troligt
vis under arbetet fått ett svindelanfall, 
ty han hade fallit omkull med hufvu-
det 1 den delvis med lfie jord fylda få-

mkouamlt genom 

Mrs. Charles 
»n New York 
)rgon förra vec-

af 
deraf 

i 

ran och på s& sätt on 
qväfnlng. 

Månne ett mord? 
H. Jackson, hustru till; 
tidningsman, fans en ml 
kan liggande död och bjernan ge 
nomborrad af tvenne fevolverkulor i 
sitt hem i Newmarket*^. J, Vid lik-
besigtningen uppgaf åen dödas man 
att sjelfmord förelåg, nien juryn 
qvinnan ha blifvit bragl om lifvet 
sin man, hvilken med 
inmanades i häkte. I 

Ett skyfall förekonf natten till 
fredags i trakten af Gypsum City, en 
liten stad belägen 17 mil Bydvest om 
Salina, Kan. Stadens gator öfversväm-
mades och invånarna 'Jnusta fly frän 
sina hem och uppsöka högra belägna 
platser. Stadens yigti£aBte affärsgata 
stod i fredags under tfå fots vatten 
Landet på ett flera mli| område utefter 
Gypsum flodan är öfverpvämmadt. Far 
marna måste i båtar leipoa sina hem. I 
Brookville, belägen 18 rail vester om 
Salina» ooh omnejd aps Alåes stor ska
da genom öfversvä^fit-ngar. Tvenne 
familjer voro nära att omkomma ge
nom drunkning. 

Drunknade. 'Från Mason City, 
la., meddelas, att M. J. Atkinson, Ver
non Galt och R. C. Slosaon, tillhörande 
seniorklassenr vid Nora Springs Semi
nary drunknade under badning förliden 
.lördag. Ynglingarne hade tillsammans 
med flera kamrater begifvit sig ut idet 
fria för att genomgå sina commence-
ment-tal för en af professorerna. När 
detta uträttats, beslöto de olyckliga 
taga sig ett bad, oaktadt professorn 
varnade dem derför, emedan de ej voro 
nog simkunniga. Under badningen 
råkade den ene för långt ut på djupet. 
De två kamraterna hastade till hans 
undsättning, men mitslyokades i sina 
försök att rädda honom ooh fingo i 
stället dela hans väta graf. 

Högre potatispriseT. James Mc 
Kinney, delegare i kommissionshan
delsfirman McKinney Bros. i Kansas 
City, Mo., säges helt ooh hållet kon
trollera Vesterns potatismarknad. Att 
detta rykte ej heller saknar grund sy
nes framgå deraf, att han på fyra dagar 
i förra veckan lyckades åstadkomma 
en stegring af 25 cants pr bushel af po 
tatispriset. För fem $r sedan hade 
denne McKinney, som varkligen tyckas 
göra skäl för namnet "potatiskungen", 
hvilket tilldelat» honom, ätvenså pota
tismarknaden i sitt våld, och uppdref 
priset till SI pr bushel. På tillfrågan 
om han ämnade göra eå äfven i är lärer 
han emellertid ha förkltwat, det han 
är belåten med den vinst potatisspeku
lationen efter närvarande pris lemnar 
Dessutom blir deb snart ny skörd, ooh 
han måste dessförinnan göra sig af 
med den gamla. 

Från kongresseiif Kongressman 
Smith från Michigan ihtemnade i förra 
veckan i representanthuset en resolu
tion, berättigande president Cleveland 
till att inbjuda regeringurne i Mexico, 
Brasilien och öfriga republiker i Cen
tral-och Syd Amerika samt örikena 
Haiti och San Domingo till möte 
Washington på tid, haafinner lämplig, 
för öfverläggning om t jenliga mått och 
steg för biläggande af alla uppkomman
de stridighetar de olika rikena emel
lan förmedels arbitration, för befor
drande af handeln oclAraruutbytetlan-
den emellan samt för tillförsäkrande af 
skydd för resande. För bestridande af 
de med en dylik konferens' hällande 
förenade utgifterna äskas ett anslag på 
$30,000. — Under tisdagssessionen för 
ra veckan förordade Minnesota sena 
torn Nelson i kraftiga or*alag dan af 
senatens handelsutskott tillstyrkta mo 
tlonen om de stora insjöarnas och Hud 
sonflodens sammanbindande medels en 
kanalled, afsedd för oceanångare. 
sitt tal påpekade senatorn, hurusom 
det för den vidsträckta böriiga Nord 
vestern är af största vigt att en sådan 
kanalled kommer till stånd. Vidare 
framhölls, att NordVeatarus befolkning 
särskildt dess jor^bfukftVe, ha rätt att 
af landets regering fordra förbättrad 
samfärdsförbindelséf med verldsmark-
naden. — Senatorer pcil kongressmnn 
ha under da sista dä^arne haft ofant
ligt brådtom för attf. få alla trängande 

Konvent af hålles i Boston, Mass., 
den 20—22 nästkommande juli af the 
national federation of Afro-American 
women, en af vårt lands allra nymodiga-
ste föreningar, organiserad föriidet år. 

Äldsta qvinnan här i landet ftr 
troligtvis i närheten af Chicopee Falls, 
Mass., bosatta Margaret Bowen, hvil
ken uppgifves ha uppnått en ålder af 
121 år. Den åldriga qvinnan är till 
börden irländerska. 

Tog mutor, M. Gump, en af jury -
männen i rättagången mot försnillaren 
Bolin i Omaha, Nebr., erkände sig i 
förra veokan skyldig till dan mot ho
nom riktade anklagelsen, att han vid 
målets behandling tagit mutor. 

En kapplöpning mellan ett loko
motiv och en velociped för sex perso
ner eger i dagarna rum i Buffalo, N. 
Y. Tre af do sex velocipedryttarae 
äro svenskar, nemllgen H. Fredrickson 
från Omaha, Nebr., samt John Lawson 
ooh John Lund från Chicago^ 

Sitt årsmöte afhöll det finska ev. 
luth. kyrkosamfundet i Amerika förli
den vecka i Calumnat, Mich. Af pre
sidentens årsberättelse framgick bl. a; 
att samfundets verksamhet under det 
förflutna Aret krönts med stor fram
gång trots de hårda tiderna. 

Ännu flere omkomna- Mellan 100 
och 800 personer, som bodde i s. k. 
husbåtar, tros ha omkommit under tor
nadon i St. Louis. Ett sextiotal af 
dessa båtar, hvilka utgjorde bonings
hus för ett slags tattarfamlljer, lågo 
före stormen förtöjda utmed kajen, men 
ioko en enda har sedan dess synts till. 

Nytt slags förening. En förening 
för ogifta qvinnor har nyligen bildats i 
Chicago af fru Alice A9hbury Abbott. 
För föreningen eller klubben, som är 
den enda i sitt slag i staden, har fru 
Abbott upplåtit fyra åttarumslägenhe-
ter, och är stiftarinnans plan följande 
Hvarje ung qvinna, som blir medlem 
af föreningen, betalar ett medelpris af 
$3.50 i veckan, och detta betänker ut 
gifterna för rum och mat. Detta är 
priset, då två flickor dela rum. För 
hvarje rad af åtta rum ftr ett stort vac
kert förmak. Dessutom finnes ett stort 
enkelt rum för sömnad, lagning, näs 
dukstvättning och dylikt. Sofrummen 
äro möblerade i ek med jernsängar och 
byggnaden har värmeledning, gas, 
varmt och kallt vatten. Det ingår äf
ven i planen att låta de unga qvinnor, 
som så önska, helt ooh hållet eller del
vis möblera sina rum enligt sin egen 
personliga smak. Maningen är att 
klubban skall blifva ett verkligt hem 
för oberoende qvinnor. Troligtvis kom
mer äfven att inredas en stor samlings
sal för möten och föredrag. 

D A K O T A .  

M I N N E S O T A .  

förbindelse mad Chicago, erhålla så- göromål afsiutado ttlIs i dug, onsdag,dä 
.dan. Det påstås, att Charles T. Yerjtes I man hoppats kongresséi» skulle kunna 
I står bakom företaget i hemförlofvas. 

Dödad af blixten blef sistlidne 
lördag J. Larson, boende 14 mil från 
Doland, S. D. 

Vårda barnen! O. Rysstads 
Grand Forks, N. D., lille gosse råkade 
härom dagen i ett obevakad t ögonblick 
6välja en liten skruf, hvaraf döden följ 
de efter förloppet af några timmar. 

Demokraterna iN. Dakota böllo 
sistlidne torsdag konvent i Jamestown 
då val af delegater till nationalkonven 
tet förrättades. Konventet uttalade 
sig för dubbel myntfot efter 16 till 1. 

Högsta domstolen af N. Dakota 
stadfäste i fredags underrättens dom 
öfver hustrumördaren M. R. Kent. 
Det ligger nu 1 guvernörens händer 
att låta dödsdomen gå i verkställighet 
eller förmildra straffet till lifstida fän
gelse. 

Införpassad i häkte har den i för
ra numret omnämde för hustrumord 
misstänkte Christian Christianson i 
Clark, S. D., blifvit. Bevisen mot C. 
äro sådana, att domstolen nekat honom 
rättigheten att vistas på fri fot mot 
borgen. 

Rysligt blodsdåd. J. A. Baker i 
Ward ca, N. Da., blef härom dagen 
skjuten till döds af sin 19:ärige son. 
Baker hade gjort sig skyldig till grym 
behandling af så väl sin hustru som so
nen, och var detta närmaste anlednin
gen till dådet. 

Vexelbruk bedrifves enligt under
rättelsa från Alexandria, S. D., i Han
son county. Utaf en odlad areal af cirka 
200,000 acres äro nemligen 95,000 acres 
besådda med hvete, 87,000 med majs, 
10,000 med hafre, 8.000 med korn, 5,000 
med råg, 3,500 acres med potatis och 
1,500 acres upptagas af trädgårdar. 

Grodan i Dickey county, N. D., är 
i godt. skick. Såningen var afsiutad 
den 20 maj och säden växer fort. Far-
mare i dessa trakter egna sig nu mera 
åt vexelbruk. Såsom exempel härpå 
kan nämnas att från Ellendale eusamt 
utskeppades i höstas 150 banvagasla-
ster slagtfet boskap emot 48 banvagnt-
laBter näst föregående höst. 

Brefkort från Sioux Falls, S. D. 
Pastor J. Franzén meddelar, att en af 
kouflrmandernai Benton,Prudy Emelia 
Johnson, aflidit. Vid begrafningen var 
mycket folk samladt 1 sorgehuset. Ef
ter psalmsång, bibelläsning och bön 
placerades den hvitklädda och med 
blommor betäckta kistan i löfklädd 
vagn, hvarpå liktåget, bestående af 50 
vagnar, sattes i rörelse mot den 3£ mil 
aöägsna kyrkan, hvarest äfven kran
sar och uppresta bågar vittnade om 
kärlekstjenst från kamratars och vän-
uers sida. Likpredikan hölls med led
ning af Pred. B. 12: 1. Dan hänsofna 
var 14 år, 1 månad ooh 28 dagar gam
mal. Må vi alla vara redo! — Sorgre
solutioner om ofvannämda dödsfall fin
nas införda å annat ställe idagens 
nummer. 

Dödsfall. Ole E. Nordin, en de ti
digare settlarne i trakten af Dassel, 
har aflidit i en ålder af 69 år. 

Vattenledning håller på att ned
läggas i Hector. Firman Fairbanks, 
Morse & Co. från St. Paul utför ar
betat. 

Ett nytt postkontor med T. O. 
Moe som postmästare har under vec
kans lopp upprättats i Ware, Marshall 
county. 

New Sweden Creamery Comp. 
afyttrade under sistlidne månad 10,770 
pund smör. Mjölklaverantörerna er
höllo utaf bolaget 131 per pund för 
smöret. 

För olaga bränvinsförsftljning 
har A Boyesen af förbundsdomstolen i 
Winona blifvit ålagd att böta 8500 samt 
tillbringa en månads tid i Steele coun
ty häk to. 

Det största regn 1 mannaminne 
drog natten till sistlidne torsdag fram 
öfver Otter Tail county och omnejd. 
Det beräknas att mer än 2& tum vatten 
föll jemt öfver. 

Gräsligt slut. Nals Waylander i 
Grove City afhände sig sistlidne tors
dags eftermiddag lifvet medelst ett 
skott. W. hade under en följd af år 
varit bosatt på platsen. 

Lyokadt val. Redaktör O. K. 
Dahle från Spring Grove gifte sig här 
om dagen med bankir Onsgards dotter, 
äfven hon från samma plats. Skilna-
den mellan en redaktör och bankir är, 
att under det den förstnämde alltid är 
i behof af kontanter så eger den sist-
nämde plenty cash. 

Stäld i anklagelsetillstånd har 
John R Howard blifvit af grand juryn 
i Wright County på grund af att han i 
Great Northern jernvägsbolagets in
tresse sökt muta en jurymedlem. - Ad
vokaten Larrabea från Minneapolis är 
den som lyckats få en utaf järnvägsbo
lagets förtroendemän i fällan. 

Årets State Fair tager sin början 
måndagen den 31 augusti samt slutar 
den 5 september. Inalles $15,000 skall 
i år utbetalas l priser för utställnings 
föremål, och lofvar det hela att blifva 
synnerligen lyckad t. Sällskapets Pre
mium List sändes gratis om man derom 
tillskrifver sekreteraren mr. E. W. 
Randall, Hamline, Minn. 

Hill på sin vakt. En landtmäta-
rekår är i verksamhet i trakten af Foss-
ton för att utstaka en jernväg från 
nämda plats till någon anknytnings
punkt å Duluth & Winnepeg jernvä-
gan. Det antages, att järnvägsmagna
ten Hill ämnar utsträcka den s. k. 
Fosston branchen lust nu, emedan ett 
nytt järnvägsföretag bringats på tal 
utaf mr. Hines. 

Från Alexandria. Hope Acade
my Concert Troupe, som förut i eder 
ärade tidning från annat håll blifvit 
omnämd, gjorde oss här i Alexandria 
dea2juniett ljufligt sjungande- och 
spelande besök. Folket här, som hade 
tillfälle att vara med på konserten, 
blefvo förtjusta i Fröken Dahls stora 
och väl öfvade sånggåfva såväl 6om 
ock prof. Klings mästerliga trakteran
de af sin clarionett. Da som försumma 
att åhöra dem, der de uppträda, göra 
sig sjelfva en stor förlust. A. Meliiu 

Duluth-nyheter. Domare Stearns 
afled i förra veckan i San Diego, Cal., 
hvarest han under senare tiden vistats 
för sin helsas skull. Han var vid sitt 
fråuf&lle 65 år gammal. I lifstiden be
klädde domare Stearns flere publika 
em beten samt var domare i 19 års 
tid. Han hade sedan 1874 varit bosatt 
härstädea — Ett nytt postkontor i det
ta oounty har blifvit upprättadt i Bur
nett. E. J. Bernecha är postmästare 
derstiide?. — D. W. Hines, hvilken Btår 
i spetsen för byggandet af en ny jern
väg från Red River dalen till Superior 
sjön, skall härstädes hålla att massmö
te i morgon för att närmare förklara 
ändamålet med detta företag. Presi
dent Van Home af Canadian Pacific 
har låtit förstå att Duluth & Winne
peg banan inom kort kommer att ut
sträckas från Deer River till Rad Ri
ver dalen samt vidare en branch tiil 
Mesaba rangen och slutligen till Råiny 
Lake. 

Ett särskildt högtidligt ooh fint 
bröllop hölls i Rush City ded 3 d:s, 
då pastor och fru G. Peterson bortgifte 
sin dotter till kassören vid Ru;h Ci
ty bank hr Hjalmar Andarson. Pastor 
Peterson assisterad af pastor Eric Bo
man förrättade vigselakten, som på ett 
högtidligt sätt utfördes i sv. luth. kyr
kan. Såsom brudsvit tjänstgjorde her
rar: William F. Anderson, Gust» A. 
Carlson, David Blom, August Person 
ooh fröknarna, Esther Jackson, Lovisa 
Ekman, Gerda Rudberg ooh Alida An 
derson. Hedervärde marskalkar voro 
bankpresidenten hr John C. Carlson 
och handlanden J. F. Ramberg. Efter 
vigseln höllo pastorerna A. Jackson, 
Eric Boman och G. Peterson korta tal, 
hvarvid Jackson begagnade engelska 
språket. Utmärkt sång presterades 
Kyrkan var skönt klädd med doftande 
blommor och till trängsel fyld af åskå
dare. Sedan allt var färdigt blefvo de 
talrikt bjudna gästerna halsade väl
komna att fortsätta bröllopsglädjen i 
prestgården, hvarest en riklig bröl 
lopsmåltld gafs. Det unga, lyckliga 
parat fick mottaga icke blott lyckönsk
ningar i mängd utan ock dyrbara pre
senter till ett värde af opakring 300 
dollars. Bröllopsfesten véf ir&n bör
jan till slut utmärkt fin. '"7 

10n af yGUfemd. 

Ii. H. Johnson har omkommit ge* 
nom drunkning i Blue Earth floden i 
närheten af Good Thunder. 

St Peter-nyheter. Studerande 
Aug. Nelson förestår under ferierna 
församlingsskolan i härvarande sven
ska luth. församling. — S. J. Lundholm 
har företagit en resa till fäderdeslan- ' 
det, hvilket han lemnade år 1853. — 
Fröken Bessie Vanstrom och hr A, A,  

Swanbeck ha förenats i äktenskap-. 
Ymnig nederbörd. Från Luvar-

ne meddelas, att ett häftigt regnväder 
sistlidne lördag drog fram öfver trak
ten. Vattenståndet i Rockfloden var 
nära nog lika högt som under öfver-
svämningen år 1881. Med stor möda 
lyckades de å låglandet boende famil
jerna rädda sig. John Kittlason förlo* 
rade, under försöket att rädda några 
nötkreatur, lifvet genom drunkning. 
Åtskilliga byggnader å landsorten blå
ste under den starka stormen omkull. 
— I Bird Island och omnejd föll under ; 
tvenne dagar förliden vecka tum 
regn. Stora fält ligga under vatten.— 
Ett regn motsvarande 3 tum vatten 
jemt öfver föll i lördags i La Sueur. -
Omkring £00 fot af banvallen 8 mil 
från staden bortfördes af vattenmas
san. Enligt ingåenda underrättelser 
från flera andra trakter i staten fram
går att regnet sistlidne lördag, sträck
te sig vida omkring, 1 

Från Nelson. Måndagen den l:ste 
juni hade vi nöjet att i Fahlun kyrka 
lyssna till Hope Academy Concerfc 
Troupe. Sällskapet åtföljes af miss 
Marie Dahl, "an ny stjerna på sångans 
himmel". Man kan icke höra henne 
sjunga utan att att blifva hänförd. 
Och i samma mån hon blifver känd 
ibland den sångälskande allmänheten, 
kommer hon att blifva både berömd 
och efterfrågad. Hon är utan gemäi-
gelsa den förnämsta sångerska 1 hela ' 
nord vestern och en lysande bana ligger 
framför hanne. Sällskapet raser i sko
lans intressa Här hafva vi haft myc
ket regn i vår, men det oaktadt ser 
grödan bra ut I Nelson hafva vi ett 
präktigt mejeri, som dagligen motta
ger mellan 15 a 20 tusen puad mjölk. 
Farmarne stå sig i allmänhet godt; in
gen har lust att utvandra hvarken till 
Alabama eller någon annan stat. Na
turen har nu lklädt sig en härlig som-
margrönska. Hvilken stat har en här
ligare natur och en skönare sommar än 
Minnesota? Ingen stat är mara paa» 
sande för nordbon än Minnesota. —'I1' 
andra veckan höll Alexandria distrik
tet missioa#möta i pastoratet Fahlun 
och Spr. Hill. Dessa möten äro till 
nytta ocb välsignelse för både prester 
och församlingar. J. S. R. 

% •  

W I S C O N S I N .  
Mordiska strejkare. Tvennespär-

vägsarbatare i Milwaukee blefvo en 
natt i förra veckan öfverfallne och säk
rade, den ene dödligt. Detta är up
penbarligen en af följderna d5n lång* 
variga strejken haft med sig. 

Gripne bofvar. Sheriff Hitohon 
af Marinette county lyckades i förra 
vecka gripa trenne inbrottstjufvar, 
hvilka under det senare hal (året föröf
vat inbrolt i cirka 60 postkontor i Wis^ . 
consin, Michigan och Minnesota. Vid 
arresteringen hade bofvarne $300 i 
kontanter och frimärken i 6ina fickor, 
samt voro väl utrustade med in
brottsverktyg och spräDgämnen. Sjelf-
ve anföraren är en Baldwin från Cleve
land, Ohio, hvilken anses vara en af de 
farligaste brottslingar i Föranta Sta
tarna. 

West Superior-nyheter: Ruttet 
måste det vara i stadsrådet, enligt 
hvad en af dess medleramar, James 
Douglas, påstår. Han uppgifver. att 
C. A Bannett, hvilken i egenskap af 
ombud för en Minneapolisfirma tillför
säkrat sig ett kontrakt på $1,500, er
bjudit $100 för en enda röst. Alderman 
Baardsley säger sig äfven varit erbju
den mutor af samme Bennett.—County 
clerk O. K. Anderson är åtalad för att 
hafva försnillat $1,000 af allmänna me
del. 

En landsplåga. Årligen ökas an
talet hundar i landet, och särskildt i 
städerna utgöra hundarne en lande* : 
plåga. Den ena ruskiga olyckan afiö- : 
ser den andra på grund af hundarnes 
fria kringströfvande på gator och 
gränder, utan att myndigheterna 
knappast lägga två strån i kors för atfe 
hämma eländet Sistlidne onsdag in
träffade i Racine an olycka utaf antyd
da art, som borde få tjena som ögon-
öppnare på myndigheterna der och 
hvar. Dan 8-årige Henry Acklam blef 
nämligen då på hemväg från skolan öf-
verfallen utaf tvenne buUdogs och bote? 
stalllgen sliten i stycken. 

Från Sabylund. Pastor E. Rah-
ner ooh hans fru blefyo pä ett högst 
angenämt sätt Öfverraskade af sv. ev. 
luth. Sabylund församlingen den 1 den
nas. Församl. hade valt denna dag, ty 
pastorn ooh hans fru hade just då va
rit förenade i äktenskap 8 år. Korta 
tal höllos af pastorerna J. E. Linnér 
och S. G. Swanson samt af en af för-
samllugeus verksamma diakoner, D... 
Danielson. Församlingen kom icke 
tomhäudt utan medförde korgar fulla 
med allehanda god mat, hvilken upp
dukades på bord, som männen i största 
hast uppsatte i det gröna. En gåfva 
af $87 öfverlemnades åt pastorsfamil
jen. Med denna stora gåfva villa för
samlingen uttrycka sin kärlek och 
tacksamhet till sitt prestfolk för dess 
trogna och framgångsrika arbete iuotn 
församlingen. Pastorn tackade för* 
samlingen ooh höll ett kort tai._ -rf» 
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