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Synodalmötet 
I Paxton, III. 

Attgustana synodens 44:de årsmöte 
öppnades den 11 juni kl. 8 e. m. med 
predikan af synodens ordförande dr 
E. NoreljLys, i den sv. ev. lutb. kyrkan 
i Paxton, 111. 
i or sin predikan hade presidenten 

valt* såsom text: Pil. 4: 4—7 med äm
ne: Den sinnesförfattning, som for
dras för att vi skola kunna rätt verka 
Guds verk. Följande punkter uppstäm
des öfver ämnet ifråga: 1) en verklig 
fröjd i Herren; 2) saktmod och tåla
mod; 3) ett fast hopp samt bevarandet 
af tron och kärleken. Predikan var 
uppbygglig, pröfvand9 och trosstärkan-
de. Kyrkan rar fullsatt af uppmärk
samma åhörare; en dylik syn är all
tid inspirerande och den vackraste 
kyrkodekoration. För öfrigt var temp
let smyckadt med grönt och blommor, 
högtiden till ära. 

De tjenstgörande liturgerna voro pa
storerna Kjellgren och Brandelie. 

Efter predikans slut förklarade pre
sidenten synodens 44: de kyrkomöte 
vara öppnadt. Derefter uppträdde för
samlingens pastor och i välvalda orda
lag helsade mötets representanter på 
det hjertligaste välkomna till det min
nesrika Paxton. 

På onsdags eftermiddag den 10 d:s 
hade så många prestmän anlädt, att 
kollokvium kunde hållas med de teolo
gi studerande som begärt ordination 
till det heliga predikoembetet. Alla 
i förra veckans nummer omnåmda 
prestkandidaterna blefvo af ministeri
um beviljade ordination. 

Den 12 juni. 
Fredagen den 12 dennes kl. %9 öpp

nades dagens arbete med psalmsång, 
bibelläsning och bön af synodens ordf. 
dr Norelius, hvarefter namnlistan upp
lästes. 99 prester och 67 lekmän voro 
närvarande. 

Presidenten uppläste sin årsrapport, 
hvilken var sakrik och glädjande. 
Skuggor och dagrar finnes ju alltid in
om den kyrkliga verksamheten, så ock 
nu; anledning till sorg och glädje, 
fruktan och bäfvan, mod och hopp 
samt stor anledning till tacksamhet 
mot Gud för hans nådefulla hjelp och 
ledning och hans rika välsignelse hvar-
med han krönt synodens verksamhet 
•under ett nytt nådens år, förefans. 
Guds rike vinner sina segrar, låt vara 
att det kräfver mycken sjelfförsakelse, 
arbete och uppoffring, tum för tum, 
men segrar öfver mörkrets rike vinnes 
likväl hvarje dag.'~ ' 

En komité af en prestman och en 
lekman från hvarje konferens tillsat
tes för att behandla presidentens års-
redogörelse samt att inkomina med 
förslag öfver densamma. 

Följande embetsmän invaldes: 
Dr E. Norelius, president; dr C. E. 

Lindberg, vice president; past J. G. 
Dahlberg, sekr.; C. J. Bengston, kas-
Bör. 

De respektive embetsmännens löner 
bestämdes till: presidentens $500; se
kreterarens $150 och kassörens $50 pr 
Ar. 

Beslut&dt: 
1. att synoden hembär sin hjertliga 

taksägelse till den afgående sekr. past. 
Kjellgren för hans trogna och nitiska 
arbete i synodens tjenst, hvilket varit 
till full belåtenhet; 

2. att räntan å fonderna, vid värt 
- gemensamma läroverk, icke få använ

das till de löpande utgifterna förrän 
summan uppnått $30,000; 

3. att de teologie studerande vid 
läroverket befrias från undervisnings-
afgiftens erläggande. 

Samma dag på eftermiddagen fira
des minnet af församlingens och det 
första läroverkshusets uppförande, 
hvilket inträffade för 40 år sedan. För
samlingen stiftades af dr T. N. Hassel-
quist den 3 juni 1863, och samma år 
uppfördes den första läroverksbygg
naden, som erhöll det betecknande 
namne "Valhalla". Under de följande 
åren tillkommo flera nya byggnader 
Båsem Muspelhem, Nifelhem, Ragna
rök och Skärselden. Den sistnämnda 
har af församlingen inköpts till skol
hus och är nu belägen tvärt öfver ga
tan norr om kykan. De öfriga byggna
derna stå ännu qvar å Collage Hill, 
likaså dr Hasselqulats bostad Asa-
gård. 

Festtalarne denna eftermiddag voro: 
past. Aug. Edgren, som talade öfver 
omnet: "Minnen från församlings
arbetet i Paxton". Nästa talare var dr 
J. Teilen, med ämne: "The Early Days 
of the Lutheran Church of Paxton". 
Den tredje talaren var församlingens 
pastor, dr E. P. Olsson, som uppläste 
en församlingshistorik. "V 

Flera passande sångnummer sjöngos 
af församlingskören emellan de olika 
talen. 

Nu var tiden Inne för aftonmåltid. 
Församlingen hade arrangerat det så, 
att en gemensam festmåltid, för alla 
närvarande k.unde intagas. Borden 

-• voro rlkligen försedda med välsmakan-

Ur dagens krönika. 
Ai 

Jofcob Jetperto*. 

För en stund sedan eller—närmare 
bestämdt—för en och en half stund 
sedan satte jag mig ned — många 
sätta sig upp, hör jag; men det gör 
inte jag; det är emot min natur; 
man mår ock bättre, om man sätter 
sig ned, mår bättre till kroppen och 
till själen också, om man har en öd
mjuk själ; och det har jag — jag 
satte mig alltså ned för att skrifva 
om vårt skolväsende, såsom jag nyli
gen nämde, att jag ämnade göra; 
men det gick icke — bra. Att skrif
va om väsen, sak samma hvad slags 
väsen det är, är nog ingen lått sak, 
det märker jag. Det är så svårt att 
komma åt det väsentliga i saken. 
Lemnar man detta åsido,, så går det 
visserligen lättare; men då blir ju 
det hela i alla fall oväsentligt. 

Jag satt sålunda och funderade. 
Varmt var det, och trött' var jag ef
ter dagens mödor. Jag hade brutit 
stubbar hela dagen. Det var några 
efterblifna storstubbar i en mindre 
slåttermark, som under dagen varit 
föremål för min verksamhet. De ha 
länge varit mig till hinder och förar
gelse, och nu hade jag slagit mig i 
backen på att de skulle bort. Nåja, 
bort kommo de också; men det. ko
stade ett styft dagsverke. Att bry
ta stubbar är ett godt och ärligt ar
bete, men det ger ingen vidare andlig 
lyftning eller inspiration. Det ger 
hellre anledning till häftiga utrop 
och åtJiäfvor och kroppsrörelser 
ibland, när taget slinter eller man 
drifver yxan i en sten istället för en 
rot. Jag kom alltså ingen vart med 
vårt skolväsen, men kom istället upp 
i ett stort oväsen. Det vardt en trä
ta inne 1 min innersta själ, en stor, 
väldig träta. Trätan stod mellan 
tvenne stora andliga makter: den 
ena inhemsk, den andra utländsk. 
Okunnighet hette den ena, kunskap 
den andra: den förra en naturpro
dukt, den senare en skolprodukt, ty, 
så skilja menniskornaa dem åt. Jag 
blef snart så intresserad i deras trä
tomål, att Jag förgät allt annat, både 
stubbrytning och skolväsende. 

Kunskapen hade ordet först, så
som ju lämpligt var, ty kunskapen 
hur alltid varit styf 1 card ©ch orda* 
trätor. O, hvad den lade efter okun
nigheten! Det var rent förskräck
ligt. Den skälde ner'na och bespot 
ta'na och gjorde narr af'na och bru
kade så många fula och bildade ord 
och uttryck, att jag icke ens vågar 
återgifva dem. Blott några af de 
mildaste skall jag anföra, jbu mörk
sens rikes yngel, sade kunskapen, 
du afgrundsborna okunnighet! I mör 
ker är- du född, och i mörker är du 
fostrad; i mörker vistas du, och 
mörker sprider du. Du fördunklar 
menniskornas stig och slår folken 
med blindhet. Olycka bringar du, 
skada och förderf öfver menniskor 
nas söner. Slafveri och förtryck äro 
din afkomma, orätt och laglöshet di
na barn. Laster aflar du och allt 
slags odygd skänker du näring. San
ningen är dig främmande och ljusets 
stig känner du icke. Upplysning ha
tar du och förståndets väg är dig 
fördold. Förnedring och elände om-
gifva dig; vidskepelse, lögn och be
drägeri följa dig i spåren. Hat fost
rar du; tvedrägt och split sätter du 
menniskor emellan; strid och ofred 
skapar du öfverallt. Du är den pesti
lentia, som i mörkret vankar; du 
är det gift, som mördar menniskor
nas själar; du är den smitta, som 
förpestar hela verlden. 

När kunskapen yttrat sig sålunda, 
började den förhäfva sig och skryta 
af sig sjelf och sade. Jag är mensk-
lighetens store välgörare, sanningens 
bålde förkämpe och frihetens främste 
grund läggare och försvarare. Från 
ljusets rike stammar jag, i ljus vistas 
jag och ljus sprider jag. Den mensk-
liga upplysningen är mitt verk; od
ling och bildning äro frukter af mitt 
arbete. Dig, okunnighet, bekämpar 
jag, lögnen fördrifver jag, mörkret 
skingrar jag; frid och endrägt stif
tar jag öfverallt* lycka och trefnad 
skänker jag åt alfa. Förståndet upp
lyser jag; viljan stärker jag; lasten 
dödar jag; dygden främjar och be
skyddar jag. Jag är religionens 
skyddsmur, vetenskapens ^ ursprung, 
konstens källa. Visheten är min föl
jeslagare och klokheten min rådgif-
vare; aktad är jag, firad blir jag och 
m a k t e n  h a r  j a g ;  t y  k u n s k a p  ä r  
m a k t .  

Så talade kunskapen och var stolt 
i sitt sinne; men okunnigheten höjde 
sin röst till försvar och talade och 
sade. 

Stolt dii, o kunskap! och hög-
modas göf du öfver Böfvan. Bittra 
äro dina ord emot mig och väldigt 
skräflar du om dig sjelf. Märk dock, 
att jag är äldre än du, och att mina 
anor gå längre tillbaka än. dina. Förr
än du var, var jag; och när du icke 

de rätter, och alla tycktes göra an- längre -är, kommer jag troligen att 
rättningarna vederbörlig heder. jförbllfva. Du är en främmande gäst 

t (Ports. & 7:de sMamfr ti menniskornas verld; jag är infödd 

och hemma der. Anseende saknar 
Jag heller alldeles icke. Då du räk
nar dina anhängare i tiotal, räknar 
Jag mina i minst hundratal; och dina 
anhängare äro dig icke så hängifna, 
som du tror; många af dem dyrka 
äfven mig icke så litet. Mig vinna 
menniskorna naturligt och lätt; för 
att vinna dig, måste de arbeta, käm
pa och försaka i åratal, och om de 
omsider lyckas vinna dig, hvad ha 
de egentligen dermed vunnit? Hvari 
består din omskrutna välgörenhet? 
Hvar är den lycka och trefnad, som 
du påstår dig hafva skänkt menni
skorna? Äro icke mina anhängare 
lyckligare än dina? Mina äro lyckli
ga i okunnigheten om sin okunnig
het; du gör dina olyckliga genom de
ras kunskap om sin okunnighet; ty 
det är ungefär så långt, som du kan 
föra dem. Eller har du t. ex. lyckats 
fastställa en enda "sanning" på en 
fastare och säkrare grund, än den 
egde innan du kom i verlden, eller 
som den icke kunde hafva egt, om 
du icke hade kommit? Nämn en, 
hvarom dina anhängare icke kifvas 
och tvista, en som är giltig och till
fredsställande för alla. Du frihetens 
grund läggare och försvarare! Jo, 
vackert! Icke i denna verlden åt
minstone. Här är friheten ännu 
okänd. Några friheter har du ska
pat, men mest sådana som äro men
niskorna mera till skada än nytta, 
och för dessa narrar du dina anhän
gare att hurra och om dem får du 
dem att skryta och skräfla på det 
att de icke skola märka, att för hvar
je frihet, som du skänker, slår du 
dem i tusende bojor. Du dräper lög
nen, säger du. Ja, lögner, som du 
sjelf skapat, dem dräper du—ibland; 
men lögnen sjelf lefver nog sitt fri
ska och frodiga lif midt för din näsa 
och trifves godt i ditt sällskap. Någ
ra af dina vapendragare ljuga så tap
pert som trots någon, hvarpå jag 
skulle kunna anföra några lysande 
exempel. Märkte du huru en af di
na myndigaste och högljuddaste 
skrålhalsar nyligen beljög ett helt 
samfund och dess• inrättningar? Du 
märkte det icke. Nej, naturligtvis 
inte. Det är pä det sättet din upp
lysning lyser. Du stiftar frid och 
endrägt! Javisst! Genom att kom
ma folk att hata, förfölja- och slå 
ihjel hvarandra. Då blir det frid 
och endrägt; icke förr: D^' ^kryter 
af din vetenskap; men har du i nå
got afseende gjort menniskorna lyck
ligare? Och är den alltid så fast och 
säker, som du tror? Hur länge har 
du icke t. ex. lärt och predikat,- att 
jorden är rund, och ändå: tro irlän-
darne den dag, som i dag är, att jor
den är flat. Hvasa? Du har icke 
hunnit till irländarne ännu? Nej, 
det är ju sant, du har icke långt hun
nit; derför kan du gerna fortsätta 
ett stycke till, innan jag gitter skif
ta ord med dig. 

Vid det laget vardt jag, Jakob Je
sperson, mycket bedröfvad. Trätor 
har jag aldrig tyckt om, och denna 
var mig särskildt motbjudande. Okun
nigheten har jag aldrig haft stor re
spekt för, fast jag bott ilag med'na 
så länge. Kunskapen deremot har 
jag alltid högaktat, fast den aldrig 
aktat mig värdig någon uppmärksam
het. I denna ordtvist syntes dock 
kunskapen icke stå sig värst bra; 
men det händer ju ibland, att den 
svagare vinner, isynnerhet när det 
är endast en småbonde, som dömer 
dem emellan. Någon tröst fann jag 
docR /deri. att det synbarligen var 
min sida som vann. A ja, man får 
trösta sig så godt, man kan. Det får 
man. 

Prohibitionistpartiet i lowa har no
minerat J. P. danson från 
county till guv ernörskandidat 

Till ett ålderdomshem har svenska 
nödhjelpsföreningén i Boston. Mass., 
en fond, som uppgår till $3,790.42. 

Svenskarnes dag* Den 24 juni 1904 
är bestämd att vara svenskarnes dag 
vid verldsutataHningen i St. Louis. 

Reeds förmögenhet. Thomas B. 
Reeds eftertemnade förmögenhet inom 
staten New York lär belöpa sig till 
$430,000. 

Senator Ertewwneminerad. Senator 
C. J. A. Ericson t -Boone, la., har åter 
blifvit nominerad till det republikan
ska partiets senatörpkandidat i Boone-
Story-distriktet. 

Sjöministern ärtlhar resignera. Ma
rinminister Moody lär ha för afsigt att 
utträda ur president Roosevelts kabi
nett, när den senarea nuvarande tjen-
steiermin utlöper. 

Guld i Illinois. I närheten af Red 
Bud, 111., har man i dagarne påträffat 
guldmalm, som enligt i St. Louis verk-
stäld undersökning innehåller rent 
guld till ett värde af $102 pr ton. 

Por de nödlidande i Sverige, Norge 
och Finland ha i lowa enligt en i Svi 
thiod intagen redovisning samlats $10,-
146.40. Bland dem som inlagt största 
förtjensten vid detta insamlingsarbete 
är senator C. J. Ericson i Boone. 

Landets tullinkomster äro de stör
sta de någonsin varit, 1 det att de upp
gå till öfver $1,000,000 om dagen. Om 
de ej minskas i betydlig mån komma 
de att för året belöpa sig till n&rmare 
$300,000,000. • 

Svensk granskog växer i Escanaba, 
Mich. Dermed förhåller det sig så, 
att då den derstädes bosatte Charles 
Peterson och hans moder för några 
år sedan besökte Sverige, samlade de 
granfrön och togo used sig hit till lan
det. • Dessa? såddeviie i sin trädgård, 
och nu vjtaa.flerabjpndknk, granar der
städes. 

Allmänna nyheter. 
Lagerquist blef antagen. Vid sjö

krigsskolan i Annapolis, Md., blefvo i 
fredags 25 unga män antagna till ka-
detter. Bland dessa var F. W. Lager
quist från Minnesota. 

Cleveland vill ej bli president. P. d. 
president Grover Cleveland har blifvit 
kallad till president för "the Univer
sity of Virginia", men han har svarat 
nekande på kallelsen. 

Prisfallet på börsen i New York se
dan föriiden februari uppgår till den 
ofantliga summan af $1,019,000,000. 
Det oaktadt har affärsställningen i lan
det ej i någon nämnvärd mån rubbats 
häraf. 
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Ett stort Jordskred inträffade i fre
dags på Southern-jernvägen emellan 
Asheville och Spartenburg, N. C. Tu
sentals tons af stenar, grus och jord 
rasade ned från Salula-berget. JDet 
beräknas taga minst en veckas tid att 
bortskffa så mycket deraf, att trafiken 
på jernvägen kan komma i gång. 

8tora konkurser. Bankirfirman A. E. 
Ames & Co. i Toronto, Ont., har instält 
sina betalningar med skulder som be
löpa sig till omkring $10,000,000. Näm-
da bankirfirma var en af de största i 
hela Canada.—Eppinger & Co. i San 
Francisco, Cal., en af de största span-
målsfirmor i verlden har gjort kon
kurs med skulder, söm' ujtogå till 

jfleramillioner dollars. " 

Storartadt bröllop Rlitfc Hanna, se
nator Hannas yngsfc* dotter, ingick i 
onsdags äktenskap Inerl Joseph Medill 
McCormick från Ofeicago, en son till 
Robert S. McCormjek. Förenta Stater
nas-ambassadör till Ryssland. Vigseln 
eg<Je rum r St. Ptu^a episfcopalkyrka i 
Cleveland, O. Blasgi de inånga förnä
ma gästerna märktes president Roose
velt oeff hans dotter ^VJidé. r ^ 

Stor automobiltkist En au t omobil 
trust med ett kapital af $70,00ö,t>00 har 
bildats i New York. Meningen är, att 
den skulle omfatta alla autömobilfa-
brikanter:-i landet. Kon trätet skall 
gälla för 91 år. Pör att få tillhöra näm-
da trust, hvilken skaffat sig monopol 
på alla de nyaste uppfinningarne vid 
tillverkningen af automobiler, måste en 
inträdesafgift af $2,500 erläggas. 

Jackson» Ky., under krigslag. Under 
rättegången med Curtis Jett och Tho
mas White, hvilka äro åtalade för 
mord på sakföraren J. B. Marcum, blef 
uppståndelsen i Btaden så stor, att gu
vernör Beckham måste gifva order att 
ställa staden under krigBlag. Kapten 
Longmire, som stälts i spetsen för en 
trupp soldater, fick i Onsdags befall
ning att arrestera^ hvar Qck en, som vi
sade sig på gatan. 

I strid med en katt.- Då en detektiv 
vid namn Buchanan 1 fredags steg in 
i kinesen Wu Lings bostad i Butte, 
Mont., för att söka efter en brottsling, 
som han trodde ha gömt sig derstädes, 
blef han Öfverfallen kf en arg katt 
samt illa rifven i ansigtet. Det var nä
ra, att detektiven fått plikta med lif-
vet. Inga hundar ha kunnat försvara 
sig för nämda katt. Ej förr än han blif
vit slagen sanslös upphöjde hann an
fall på polismannen. 

Mynt af aluminium. Den omständig
heten, att aluminium på grund af sin 
ringa tyngd lätt kan skiljas från an
dra metaller, har väckt tanken på att 
försöka, om det skulle egna sig till 
myntning. De första försöken härtill 
ha gjorts i Philadelphia, och med stöd 
af der vunnen erfarenhet håller man 
troligt, att nickel- ofeh kopparmynt 
skola kunna ersättas med mynt af alu
minium eller blandningar af alumi
nium och koppar eller,nickel. 

En ny trust. De fyrå största urfa
briksfirmorna i För. Staterna Walt-
ham Watch Co, i Walthasa, Mass., El
gin National Watch Co. i Elgin, 111., 
Keystone Watch Co. 4 Philadelphia 
och Cresent Watch Case Co. i Newark 
ha bildat en sammanslutning och 
köpt ut ett canadensiskt bolag. Syn
dikatet, som kontrollerar urfabrikatio-
nen här i landet, har ,14 mill, kapital 
och dess årliga afsättoii^g inbringar 
omkring 15 mil), dollars. 

Väldigt torn. New Y«rfc Central-
jernvägen säges ha gått I författning 
om att de£ ph$ts vi<t 42nd st., New 
York City, der dess Grand Central Sta
tion är belägen, uppföra en ny slut
station, hvilken- lär ifelifva någonting 
non plus* ultra. Det heter, att bygg-
nadskomplexei^wmmer att prydas 
med ett tbica ajfc750 iota höjd, hvilken 
byggnad dt hOTf dep högsta i Förenta 
Staterna ^h Sj^O f|fc/högre än Wash-
ingtoa-monumefctet 3*Wästalngton, D C. 
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Kortvarig tjenst. Att hyra tjenste-
flickor per timme år en idé, som bör
jat praktiseras i Boston, Mass. 

Kronprinsen kommer. Sveriges kron
prins har förklarat, att han ämnar be
söka världsutställningen i SL. Louis, 
Mo. 

TIM urtima sammantHlde. Guvernör 
Bailey i Kansas har beslutat att sam
mankalla legislaturen till urtima möte 
för at göra anslag för dem, som lidit 
förluster genom de stora öfversväm-
ningarne i staten. 

Att telefonera under åskväder kan 
vara farligt. Fröken Agnes Johnson 
i Ironwood, Mich., blef härom qvällen 
svårt skadad af ett åskslag, som träf
fade telefonledningen under det hon 
var sysselsatt med att telefonera. 

Fem personer innebrända. Fem per
soner blefvo i lördags innebrända vid 
en eldsvåda i hyreslägenheten no 347 
E. 115 st. i New York. Det tros att 
elden blifvit anlagd, emedan trasor 
och papper öfvergjutna med fotogen 
påträffades omkring byggnaden. 

Nya hem för Jordbrukare. Major 
James McLaughlin har i egenskap af 
regeringens representant träffat en öf-
verenskommelse med Utah-indianerna, 
enligt hvilken en reservation, innehål
lande 1,250,000 acres, kommer att öpp
nas för nybyggare 1 oktober nästa år. 

Nixon resignerar. Lewis Nixon, pre
sident för den stora skeppsbyggnads-
trusten, har, enligt hvad i måndags 
meddelades från New York, resignerat 
från sin befattning. Han påstår, att 
vinsten i denna industri är ringa och 
det närvarande kapitalet otillräckligt. 

Stipendier for svenska studenter. V. 
A. Henmon från Bethany College i 
Lindsborg, Kans., och John August 
Svenson från Brooklyn, hvilka stude
ra vid Columbia-universitetet i New 
York, ha erhållit stipendier. Den för
re för psykologi och den senare för 
matematik. 

Tandpetarefabrikanternas trust. Nu 
gäller det att tag vara på smulorna. 
Sjelfva tandpetarefabrikanterna 1 lan
det äro betänkt på att bilda en trust. 
De påstå sig tillverka ej mindre än 
100,000,000 köttspadar om dagen, och 
då böra de väl ha rätt att skaffa sig 
litet mera sofvel till brödet. 

Praktisk uppfinning. Alfred Steele i 
Denver,. Colo., har erhållit patent på 
en borst er mm Sr af ganska shmrik 
men p& samma gång enkel konstruk
tion. Den är förnämligast afsedd att 
användas i tryckerier för rengörandet 
af typer eller för andra ändamål, der 
man behöfver. anvjuula. vätskor vid 
rengöringen. 

LokorriGtlvet hoppade I sjön. Då ett 
persontåg på Canadian Pacific-jernvä-
gen i onsdags var på bryggan öfver 
Lake Scovil, 14 mil öster om Rat 
Portage, Can. hoppade lokomotivet af 
spåret ned i sjön och ingeniören och 
eldaren blefvo dödade. Den öfriga de
len af tåget stannade qvar pä spåret, 
och ingen passagerare dödades. 

Inga union-män få anställning. De 
många strejkerna vid byggen och i 
fabriker i Indiaapolis, Ind., ha haft 
den verkan, att fabriksegare och entre
prenörer derstädes föriiden lördag be
slutade att icke vidare anställa några 
union-män. De säga sig icke kunna 
lita på, att någon union vidblifver ett 
ingånget kontrakt. Hellre än att an
vända union-män ämna de upphöra 
med sin verksamhet. En non-union 
union håller på att organiseras bland 
arbetarne derstädes. 

Ny Jernväg till vestkusten. Sir Char
les Rivers-Wilpon, president för Grand 
Trunk-jernvägen, sade i lördags att 
nämda jernväg kommer att inom 
kort utsträckas till vestkusten. Kost
naden derför beräknas till $75,000,000. 
Linien, som kommer att bli 3,860 mil 
lång och gå genom Canada hela vä
gen, skall ha sin östra ändpunkt i 
Quebec och den vestra i Port Simp
son. Vägen mellan Liverpool och Yo
kohama kommer derigenom att för
kortas med 310 mil. 

Utställningen i St. Louis. General
kommissarien vid utställningen John 
Barrett har i dagarne anländt till San 
Francisco, Cal., från en tretton måna
der lång resa i Asien i ändamål att 
intressera de asiatiska länderna för 
deltagande i verldsutställningen i St. 
Louis. Mr Barretts resa har varit 
fruktbringande, i det att Japan för 
deltagande i utställningen anslagit 
omkring $450,000, Kina $300,000, Siam 
$=60,000 och Filippinerna $100,000. Som 
chef för den kinesiska utställningen 
kommer prins Pulun, en slägting till 
kejsaren, att fungera. 

En sammandrabbning emellan en 
truppstyrka af marinsoldater och en 
skara arbetare, hvilka sökte genom
bryta en fördämning vid East St. 
Louis, egde rum under natten emellan 
föriiden fredag och lördag. Omkring 
100 skott affyrades och Clifford Stan
ley, en af soldaterna, föll död till 
marken. Arbtarne ämnade utsläppa 
en mängd vatten, som samlat sig på 
en kretursfarm, tillhörande John S. 
Bra t ton, hvilken arresterades. Stäm
ningen mot Bratton var så bitte^. att 
man hotade lyncha honom 
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8tor äppleskörd. North Carolina 
väntar sig i år erhålla en äppleskörd 
af ej mindre in 7,000,000 bushels. 

Michigan på verldsutst?*'ningen. Le
gislaturen i Michigan V 'slagit $50,-
000 för statens deltagsmro- i verldsut
ställningen i St. Louis. 

Enlund drunknad. John Rnhmd, en 
finne, som 1899 begaf sig från Du-
luth, Minn,, till Klondike för att söka 
guld och som lär ha påträffat en stor 
mängd af den gula metallen, drunkna
de nyligen i Klondike river. 

Höga bomullstullar. Bomullspriserna 
stego i förra veckan till 13.5 cents pr 
pound i New Orleans, La. De höga 
priserna bero delvis på öfversvämnin-
gar af bomullsfälten och delvis på 
stark efterfrågan. Så höga som nu ha 
ej priserna varit sedan 1879. 

Fördämningarne brusto. Mississip 
pis fördämningar vid East Parish, La., 
brusto i måndags, och en stor sträcka 
cdladt land öfversvämmades. Efter 
översvämningen i april försummade 
folket i trakten att stärka fördämnin
garne. Då underrättelsen om, att en 
ny öfversvämning hotade anlände, 
sändes eö mägd arbetare till flod
stranden för nämda ändamål, men det 
befans då vara för sent. 

Mordbrand på grund af afund. Post
mästaren Alonzo McCormack i Otwell, 
Ind., fick natten till föriiden lördag 
både sitt boningshus och sin handels
bod lagda i aska. Familjemedlemmar-
ne lyckades med nöd rädda sina lif. 
Elden var tydligen anlagd samtidigt 
på båda ställena. Det tros vara afund 
öfver att McCormack blifvit utnämd 
till postmästare på platsen, som varit 
orsak till det hemska dådet. 

Skeppsbrott. Femmastade skoner
ten Washington B. Thomas, lastad 
med 4,000 tons kol och på väg från 
Norfolk, Va., till Portland, Me,, stöt
te under den starka stormen på nat
ten emellan föriiden fredag och lör
dag på grund på Stratton Island. Kap
ten W. J. Lemonds hustru bortfördes 
af en väldig våg, men kaptenen och 
besättningen, som uppgick till 13 man, 
räddade på lördagen. Skeppet blef 
helt och hållet slaget 1 spillror. 

Hundratals peso ner drunknade. Ett 
stort skyfall bortsopade 1 söndags 
qväll hälften af den lilla staden Hep-
peuer, Ore. Nämde stad, som hade 
en befolknlqg af 1,250 personer, är 
belägen i eif dalkjosir vid \VW6vr 
creek. Inom tio minuter förvandlades 
nämda bäck tiil brusande flod. En 
20 fot hög vattenmassa vältrade sig i 
mörkret öfver den lilla staden och 
bortsopade hus, broar och allt, som 
fans i dalen. Ej mindre än 500 men
niskor tros ha blifvit begrafna i vå
gorna. I Lexington, 9 mil nedanom 
Heppener, bortsopades 15 byggnader 
men ingen menniska förlorade lifvet. 

Minnesota-nyheter. 

Chicago-Rotlser. Ej mindre än 987 
posttjenstemän skola d. 1 näste juli er
hålla ökad aflöning. Löneförhöjningen 
är allmän från postmästaren till de 
lägst aflönade biträden. Postmästa
rens lön skall höjas från $6.000 till SS,-
000 och den biträdande postmästarens 
från $3,000 till $3,500 per år. — Dr W. 
K. Jacques, som är direktör vid sta
dens laboratorium, påstår att hälften 
af det smör, hvilket säljes i staden så
som äkta mejerismör är förfalskadt. 
Massor af härsket och till föda odug
ligt smör bearbetas med till hjelp af 
syror och andra giftiga ämnen, så att 
det ser ganska vackert ut. Det sam
manblandas sedan med litet mejeri-
smör och säljes sedan som äkta vara. 
— Betjeningen vid 25 af stadens för
nämsta hotell gjorde I fredags strejk. 
Den fordra högre aflöning och ett er
kännande af unionen. Hotellegarne äro 
villiga att låta tvisten afgoras af en 
förlikningsdomstol, men arbetarne vil
ja ej ingå på detta förslag. 

De svåra öfversvämnlngarne. Vatt
net i Mississippi-floden steg den 9 den
nes till en höjd af 37.7 fot i St. Louis, 
Mo., hvilket är det högsta vattenstånd 
1 mannaminne 1 nämda stad. Omkring 
8,000 personer, som nödgats öfvergif-
va sina hem, funnos i staden och un
gefär 4,000 personer i Granite City, Ve
nice och Madison nödgades bo 1 
hus, som delvis stodo under vatten. 
Jern vägsbryggan emellan East St. 
Louis och St.. Louis förklarades sam
ma dag vara ofarbar, och passagerarne 
fördes öfver floden i båtar. Större de
len af East St. Louis stod I onsdags 
under vatten. Under natten hade 11 
personer drunknat. Sju negrer, som 
voro sysselsatta med att plundra de 
öfvergifna husen, blefvo nedskjutna. 
Floden steg i onsdags till 37.95 i St. 
Louis. Alla båtar i staden användes 
för räddningsändamål. Omkring 10,-
000 personer voro i saknad af lifsme-
del. Fem kompanier soldater sändes 
samma dag till East St. Louis för att 
upprätthålla ordningen. I Armourdale» 
en förstad till Kansas City, Mo., sam
manstörtade tio byggnader, som blifvit 
underminerade af vattnet. Ingen blef 
skadad. Det kommer att dröja länge 
innan jernvägsförbindelsen i Kansas 
City kommer i sitt förra skick, emedan 
16 af de 17 jern vägsbryggor, som för
binda staden med den öfriga Verlden, 
blifvit bortsopade. 

Från Vasa förmäles, att Emil H. 
Johnson förenats i äktenskap med Idft 
L. Carlson* j 

Beltrami county samt angränsandet 
trakter hemsöktes i förra veckan af 
stark frost. , 

Skogseldar härjade i förra veckan I 
-trakten af Two Harbors, anställande 
icke så ringa skada. | 

Från Le 8ueur meddelas, att John 
Taylor, hvilken var medlem utaf se
naste legislatur, aflidit derstädes. 

Kontraktet för Carnegie-biblioteket 
i Sauk Center har öfverlåtits till John 
F. Dimond. Arbetet skall taga sin 
början genast. ; 

Éld utbröt den 9 dennes i den lill* 
staden Graceville, hvarvid flera af de 
förnämsta byggnaderna i staden lades 
i aska. 

Odlar bönor I stor skala. J. G. Holt 
i Chisago county har i år planterat 
bruna bönor å ett fält af cirka 70 
acres. ä 

Landtbruksmarknad kommer Kitt
son county att hålla i Hallock den 3 
och 4 juli. En ganska ansenllig pre» 
mielista är uppstäld. 

Brist på snickare råder i St. Vin
cent på grund af det stora antal nya 
byggnader, som i vår ha börjat byg
gas. Vanliga arbetare få ofta göra 
tjenst som snickare. Samma förhål
lande lär vara rådande i Hallock. 

öfverkörde af ett bantåg blef sista-
lidne söndag John Zelenka och hustru 
i trakten af Montgomery, under det 
de skulle köra öfver jernvägen. Både 
man och hustru jemte hästarne blef
vo påkörde och dödade af ett snabbt 
gående bantåg. 

Räfst med krögare anstäldes i Polk 
county, ity att bortåt 100 krogvärdar 
blifvit af grand juryn stälde under 
åtal. Klagopunkterna gälla försälj
ning af rusdrycker i olaga tid samt 
användandet af s. k. "slot machines'* f 
utskänkningslokalerna. 

Från Providence. Döden gästade 
herdetjället 1 Providence den sjunde 
dennes och hemförlofvade pastor J. 
B. Bennetts och hans makas lille Earl 
en gosse nära sju år. Dödsorsaken 
var en svårartad mässling, som på dente 

trakten skördat rätt många offer i år. 

VSf kom me t arf. * Jernvägsarbetarén? 
W. T. Tentges i Jordan har från Tysk
land erhållit underrättelse om att han 
har att lyfta ett arf efter en afliden 
onkel å 22,500 tyska mark. Teutges 
befinner sig i knappa ekonomiska om
ständigheter, hvadan arfvet blir desto 
mer välkommet; , 

8tätens jern vig*, och magasinkom-
mission har ålagt Duluth & Iron Range 
samt Duluth, Misaba As Northern-
jernvägarne att nedsätta fraktpriserna 
på handelsvaror från Duluth ut till 
stataionerna utmed banorna. Klassi-
fieringen af frakttariff å varor är än
drad. Reduktionen varierar från 5. 
till 35 procent. . 

Guvernörskandidater. Kongressmam 
Edy låter tala om sig såsom en den 
der eftersträfvar guvernörsvärdighe
ten nästa val. Bob Dunn nämnes li
kaledes för samma värdighet. Det fö
refaller egendomligt, att man envisas 
att framhålla sådana män för detta 
embete, hvilka redan utbekommit mer 
än sin beskärda del utaf den politiska 
kakan. 

Brefkort från North Branch. På extr" 
stämma den 2 dennes inköpte sv. luth. 
församlingen 6 acres land för att der
med tillöka kyrkogården. Köpesum
man var $900. — Pingstdagen gingo 
årets konfirmander för första gången 
till Herrens hel. nattvard. En del ha
de mottagit undervisning på engelska. 
Bland dem, som pingstdagen upptogos 
i församlingens gemenskap, voro 2 un
ga qvinnor genom det heliga dopet. 
Den ena af dessa qvinnor var ameri
kanska. Hennes tvenne döttrar tillhö • 
de konfirmationsklassen. Den högtid
liga akten förrättades i prestgården 
inför forsamlingens kyrkoråd och dop
kandidaternas närmaste slägtingar. — 
Kyrkan och presthuset hålla på att 
iklädas en ny drägt, hvilket var gan
ska behöfligt, ty den gamla började va
ra sliten och färglös. 

Willmar och omnejd. Bethel-försam-
lingens ungdomsförening har ändrat 
sina möten, så att den möter endast 
en gång i månaden hädanefter.—Hvar-
dagsskolan i Bethel-församlingen tagep 

sin början den 22 juni, och är det att 
hoppas att så många som möjligt taga' 
tillfället i akt att sända sina barn för 
att inhemta det som de ej kunna få i 
de publika skolorna, nemligen kristen
doms undervisning. Miss Hattio Nel
son kommer att blifva lärarinna. —En7 

qvacksalfvare från Chicago, som kal
lar sig dr Joe Sullivan, blef härom da> 
gen ertappad utaf en farmare från' 
Town of Dovre. Doktorn blef arreste
rad, fick betala $50 och omkostnader-lv 
na, och sedan schappade han innan -
han hann göra vidare skada. Det sy- "" 
nes som en del menniskor aldrig låt*' 
lära slg, hura ofta de blifva lurade. ' * 
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