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Nya prenumeranter erhålla tid
ningen gratis till årets slut. Pa 
samma gäng vi på det vänligaste 
ombedja våra vänner att brkant-
göra delta, sä ville vi äfven anhålla 
om namn och adress på sådana 
landsmän, som möjligen shull-e 
vilja mottaga profnumtner för att 
se och döma för sig sjelfea. Den 
som insänder tre nya förskottsbe-
talande helårspreiiumeranter, får 
tidningen fritt under 1896. 

Tacksägelsedagen firades enligt 
häfdvunnen sed sistlidne torsdag. 
Att dagen firas högst olika, säger 
sig sjelft. I allmänhet är det räl sa 
att menniskorna förvexla njutning 
med tacksägelse, hvadan utsväfnin-
gar och vällust för mången stå så' 
som numro ett p& festprogrammet 

Ett tidningsnummer är en dags 
verldshistoria. Det är den verldshi 
storia, hvari vi nu lefva, och med 
den hafva vi följaktligen mer att be
ställa än med dem, som förflutit och 
blott lefva i minnet. Men för att 
hämma vår alltför varma kärlek till 
det närvarande, bära vi besinna, att 
det i sin ordning snart blir ett för
flutet och intager sin plats i de dö 
das verld, säger Bishop Home. 

Landets affärsställning undergick 
knappast någon märkbar förändring 
sistförfluVna vecka. Att döma från in
gångna underrättelser, har omsätt
ningen i åtskilliga handelscentra va
rit mindreliflig än under närmast fö
regående veckor. Orsaken härtill 
torde vara att söka dels i uteblivan
det af kallare väderlek, dels i tack
sägelsedagens inträffande, som na
turligtvis måste göra något afbräck 
i affärsverksamheten, samt dels den 
omständigheten, att handelshus i 
allmänhet äro mindre benägna 
för att taga in större lager 
Bå nära årets slut. Ett undan
tag utgöra dock större delen af 
Vesterns handelshus, som omförmä-
la en ganska liflig 
kläder och yllevaror, 
varor och leksaker. 
af ull var ock rätt 

omsättning af 
skokon, jern-
Försuljningen 

betydlig i det 
densamma vid tre af landets största 
marknadsplatser för de fyra sistför-
flutna veckorna uppgick till 24.292 -
050 lbs. mot 16,129,100 lbs, under 
motsvarande tid i fjor. Införseln af 
hvete till New York från de vestra 
staterna belöpte »ig under veckan 
till 4,505,201 bush, mot 3,565,404 
bush, samma vecka förlidet år och 
under hela nov. månad till 29,992,512 
bush, mot 15,880,078 bush, under 
motsvarande tid i fjor. Hveteexpor-
ten, mj3l deri inbegripet, från För. 
Staterna och Montreal under veckan 
uppgick till 2,360,000 bush, mot 2,-
916,000 bush, veckan förut och 2,-
440,000 bush, motsvarande vecka 
förra året. Under den gångna vec
kan inträffede 279 konkurser i För. 
Staterna och 47 i Canada mot re
spektive 289 och 36 förlidet år. 

nens regementen med en bataljo 
hvartdera. Efter genomförandet af 
denna organisation skall det japan 
ska infanteriet bestå af tretton olika 
starka divisioner. För närvarande 
finnas endast sju infanteridivisio 
ner, gardet deri inberftknadt; den 
föreslagna ökningen skall alltså ver
ka, att antalet infanterisoldater 
skall blifva nästan dubbelt så stort 
som hittills. Samtidigt skall Jcaval 
hr: fs $ yrka tredubblas, i det de tre 
sqvuu.oner, som nu tillhöra infante 
riet, skola förstärkas till sex och 
dessutom sex nya sqvadroner upp
rättas och tilläggas de nya infante 
ridivisionerna. 

I hvar och en af de sju vigtigaste 
krigshamnarne skall anbringas ett 
kustförsvarsartilleriregementQ. Ll 
kaledes skola anordningar vidtagas 
för att sätta de mindre japanska 
öarna i ett bättre försvarstillstånd 
särskildt skola de på nämda öar sta 
tionerade artilleriafdelningarne för
ökas. 

Hvarje infanteridivision erhåller 
en egen fältgendarmeriafdelning. De 
två hittills varande generaUtabsby 
råerua utvidgas till fyra sektioner, 
och samtidigt upprättas ett fältmar-
skalkshufvudqvarter och en trupp 
och gendarmeriinspektion.Som följd 
af den nya organisationen skola alla 
milit&ra utbildningsanstalter och 
nästan samtliga militära etablisse-
ment utvidgas. 

Den nya militärorganisationens 
genomförande skall medföra en ex 
traordinär utgift af mer än 10 mil 
lioner dollars. Härtill komma de 
stora summor, som flottans utvidg 
ning skall kräfva, men hvaromännu 
saknas närmare upplysningar. För 
närvarande har Japan 6 nya krigs
skepp under arbete. 

Japans förberedelser 
nytt krig. 

till ett 

Med en väldig ansträngning af 
alla sina krafter och utan att sky 
några pekuniära eller personliga of-

.fer fortsätta japanerna sina förbere
delser till den stora, afgörande strid, 
de efter Kinas krossande inom en 
närmare eller fjermare framtid skola 
hafva att utkämpa med sin farliga
ste medtlifiare om makten i Ostasien 
— den väldiga ryska kolossen. 

För några veckor sedan antog så
lunda japanska parlamentet, såsom 
ett kort telegram då meddelade, en 
ny bärlag, om hvilkens bestämmel
ser korrespondenter till Londontid
ningarna nu meddela följande när
mre upplysningar: 

Itiom loppet af 4 år, d. v. B. före 
utgången af år 1899, skola 6ex nya 
Infanteridivisioner bildas, hvar och 
en bestående af två brigader. Sam
tidigt Okas gardesinfan teridi visio* 

Ett fiffigt sätt att slå under sig 
millioner. 

En Berlinerdepescb, som, förut 
satt att hvad den omförmäler år 
med verkliga förhållandet öfverens-
stämmande, kastar ett betecknande 
ljus öfver det dunkel, i hviiket un
derhandlingarne om Northern Paci
fic och Great Northern banornas 
sammanslående varit höljda, publi
cerades förliden vecka af "Minne
apolis-Times". Depeschen, som lär 
ha ingått från Europa redan sistlid
ne maj måftftd, men hvaraf man här 
ute i vestern hittills haft liten eller 
ingen kännedom, blottar en af de 
mest vidtomfattande planer att rof
fa till sig millioner, man nästan 
hört omtalas, en plan så djerf och 
oförsynt, att man här i landet svår
ligen kan uppvisa ett motstycke till 
densamma. Under det vackra ske
net af att söka åvägabringa en reor-
anisation af det hufvudsakligen ge

nom förre ban presidenten Villards 
försorg nära ruin bragta Northern 
Pacific banbolaget åsyftades nemli-
gen, enligt depeschen, ingenting 
mindre än att åt presidenten för 
Great Northern bolaget, J. J. Hill, 
öfverlåta kontrollen öfver minst 
$83,000,000 af Northern Pacific ban-
bolagets till $100,000,000 uppgående 
aktiekapital mot vilkor, att han der-
för endast lät utfärda $200,000,000 
guld bonds såsom säkerhetsgaranti. 
I gengäld för erhållandet af absolut 
kontroll öfver ett af verldens stör
sta jernvägsnät, hviiket praktiskt 
skulle ge dödsstöten åt en helsosam 
kompetition och göra Hill till all-
herskare hvad bestämmandet af 
transportafgifterna här i nordve-
stern vidkommer, vore således Gr. 
Northern banbolaget endast skyl
digt att lemna en garanti i bonds, 
hvarför såsom säkerhet redan fans 
en inteckning i hela Northern Paci-
flcsystemet. Hvad värde Great 
Northerns garanti af en dylik enorm 
summa för öfrigt skulle ega, kan 
man föreställa sig, då det besinnas, 
att anligt dess egen uppgift dess rä
kenskapsböcker för ett år sedan vi
sade en balans eller kassabrist på 
icke mindre än $100,000,000. Det vo
re ju en galenskap att vilja påstå, 
det en garanti af ett bolag, hvars 
finansiella ställning är så skral, 
skulle utgöra tillräcklig säkerhet 
för $200,000,000 guld bonds. ' För att 
ingå litet närmare i detalj, så var 
det meningen att af Northern Paci-
fics $100,000,000 aktiekapital minst 
$51,000,000 skulle* genast öfvergå i 
händerna på Hill, som derjemte 
skulle ha rättighet att tillsätta fem 
af det nya bolagets nio direktörer. 
Vidare skulle aktieegarne påfordras 
att senare öfverlåta $17,000,000 af 
återstående $49,000,000. Dessa ak-
tieegare, som för närvarande ega 
aktier för $85,000,000, skulle följakt
ligen endast kunna kontrollera $32,-
000,000 i det nya bolaget, hviiket är 
liktydigt med en förminskning af 
62 procent. Men det stannar ej ens 
härvid. A dessa $32,000,000 skulle 
man vara nödsakad att- uttaxera 11 

millioner dollars af förfallna skuld 
förbindelser. Emellertid vore det 
ej troligt, att dessa aktieegare, som 
allaredan måst ge upp 62 procent af 
sina aktier, skulle erlägga sistnäm* 
da summa och för dem återstode då 
ingen annan utväg än att utträda 
ur bolaget, hvarvid de af dem inne-
hafda aktierna komme -att öfverta-
gas af bolagets majoritet, d. v. s. 
president Hill. Planen är,som sagt, 
en af de djerfväste och slugaste som 
gerna kunde uttänkas,och hade den
samma lyckats, så skulle president 
Hill ha hopat omätliga rikedomar 
till dem,han redan besitter och tvif-
velsutan blifvit verldens mägtigaste 
jernvägsmagnat. På honom skulle 
då till stor del nordvesterns framtid 
berott och i hans band dess tusen 
tals invånares väl eller ve hvilat. I 
sanning ett bedröfligt sakernas till 
stånd, hviiket dock är att hoppas 
aldrig skall bli vår lott. 

'Döcrsstenen' 

En i Arizona besatt norrman be
rättar i tidningen "Skandinaven' 
om en underbar klippa med of van 
stående namn, belägen ett 60-tal mil 
norr om The Needless i denna genom 
sin "ArizonaKicker" redan förut så 
ryktbara stat. 

Denna klippa ftr — förtäljer han 
— sedan flere århundraden känd af 
indianerna under namnet "Dödsste
nen", och den bergstopp, hvarpå 
den finnes, kallas"Dödsfällansberg" 
(Death Trap Mountain). Klippan 
är förvittrad och kantig och står 
fritt ut från den omgifvande marken 
omkring 7 fot. Från bergets topp 
går ett utspring i jemnhöjd med 
klippans spets, så att här bildas en 
tresidig tunnel, ungefär 9 fot lång 
och 5 fot bred. Berget är af vulka-
nisktursprung och består af olika 
lager, hvaremot "Dödsstenen" är 
enhetlig i sin sammansättning. 

Om dagen är stenen ljusblå, i den 
starkaste middagsbelysningen nä
stan hvit; ju mera natten faller på, 
desto mörkare blir den. Midt på 
dagen är det för öfrigt intet märk
värdigt med den; men när 3olengått 
ned, börjar den skina, och under den 
mörkaste delen af natten lyser den 
som en måne, så att skenet kan ses 
på långt håll. 

Men det underbaraste med stenen 
är, att den dödar allt lefvande, som 
kommer i beröring med den, stora 
djur lika väl som små kryp. Eti 
sällskap jägare, som förföljde en 
stenget, sågo plötsligt denna falla 
död ned på klippan innan de hade 
skjutit; och endast en tillskyndande 
indians mellankomst, som hejdade 
dem då de ämnade bestiga klippan, 
räddade dem från samma*öde. Han 
visade dem, att det öfverallt i när
heten låg ben efter omkomna djur, 
och han berättade för dem den saga, 
som hans stam förbinder med det 
sällsamma naturfenomenet. 

För länge, länge sedan kom en 
främling till stammen, ingen visste 
hvarifrån. Hans ansigte var vac
kert som en vårdag på präirierna; 
men hans kropp var liten och tunn, 
hans lemmar förvridna och på ryg
gen hade han en puckel. Hans ögon 
voro stora och lysande, men djupa 
och outgrundliga som en djup sjö. 
När han ville, kunde han bota sjuka 
blott genom att se på dem med sina 
underliga ögon. Med dessa förstod 
han också att draga till sig allt lef-
vande. De osjäliga djuren kommo, 
de vackraste qvinnorna i stammen 
kommo, och de vildaste krigare sto-
do kufvade, när dessa Ögon betrak
tade dem. 

Höfdingen upptog honom i stam
men, och han blef vald till medicin-
man. 

Höfdingens son var vuxen och 
skulle gifta sig med stammens vack
raste flicka. Allt var i ordning till 
bröllopet; men då var bruden borta. 
En gammal klok gumma i stammen 
sade, att den främmande medicin* 
mannen hade fört bort henne. Höf
dingen måste, ehuru ogerna, med-
gifva, att det såg ut som om hans 
vän hade bedragit honom. Tolf kri
gare utskickades för att taga reda 
på honom och drifva honom ut ur 
stammen; dräpa honom ville Ingen. 

Tidigt på morgonen begåfvo de 
sig åstad och varsnade snart medi
cinmannen, som gick uppför fjället 
så hastigt, att de knappt kunde be
hålla honom i sigte. Men han gick 
icke ur derus åsyn, och snart märk
te de, att han ledde dem till ett be-
stämdt ställe. Höfdingen sände oro
ligt bud, att de skulle stanna, men 
det kunde de icke, de måste följa 
den underlige främlingen.Hakt fram 
gingo de, med ögonen fästade på ho
nom. 

Höfdingens budbärare stodo på 

afstånd —, och plötsligt sågo de till 
sin fasa, att den ene efter den an
dre af krigarne föll död ned, när de 

kommo fram till- en underlig blå 
sten. Så blef Död$$tenen upptäckt." 

Så lyder sagan. Meddelaren till 
fogar, att klippans skiftande blåa 
färg anses kunna bero på att den 
består af kobolfcfOrblndelser^ Men 
dess dräpande förmåga är mera tvif-
velaktig, om den icke skulle kunna 
komma från atsettfk; den vulkani
ska värmen skulle "utveckla giftiga 
gaser. 

t Den hvita råsens framtid. 

Den hvita rasen är i denna tid 
stadd i en farlig urartning, angri
pen som den är af en rad svåra sam-
hälls8jukdomar< • Den mest härjan
de bland dem är industrialismen, 
hvilken l sin ohejdade utveckling 
förstör menniskorna till kropp och 
själ. Vidare minskningen i frukt
samheten,som nått sin spets förnär-
varande i det franska tvåbarnssy-
stemet. Vidare utvandringen, som 
i synnerhet tömmer Europa på dess 
lifskraftigaste blod. Vidare alko
holismen. 

Den g ula rasen åter, med de båda 
väldiga östasiatiska kulturfolken, 
kineser och japaner, i spetsen, före
ter icke dessa oroande urartnings-
tecken, så vidt man vet. Och den 
hvita rasen i Europa och Amerika 
hotas från detta håll af en ruineran
de konkurrens så väl med hänsyn 
till varor som i afseende & arbets
krafter, medan Europa tillika kan 
komma att möta dem på slagfältet 
med en för-vesterländingarna nume
ra högst oviss utgång. 

Det är grundtankarne i den märk
liga inledande afhandling, Viktor 
Rydberg skrifvit till BenjaminKidds 
arbete "Den sociala utvecklingen". 

Denna afhandling torde vara Vik
tor Rydbergs sista arbete,eller kan
ske det näst sista. 

Den väldiga Grofettesångens skald 
har mer lin en gång i flammande ord 
varnat för de olycksaliga följderna 
för själ och krppp, der ett samhälle 
går upp i ett hetsande, jäktande in 
dustrielt förvärf med konkurrensens 
gissel på ryggen. Och han återkom 
mer till sainmä$$miie här samt moti 
verar sin varning med statistiska 
siffror, sammanförda från skilda 
håll. De stora städerna och indu-
strimedslpunkterna äro förbrän
ningshärdar för ^biMftclig lifskrUft 
De slägter, som råkat der in, urarta 
och upphöra efter några led; landt-
befolkningen förser härdarne med 
det nödiga bränslet, för att eldeh 
skall kuuna uppehållas och ökas. 
Att urartning eger rum visar sig 
exempelvis af den österrikiska re
kryteringsstatistiken, som visar un
der blott ett årtionde en fruktans
värd ökning i antalet kasserade, 
hvilken ökning var störst i industri
trakterna. Från Tyskland höres 
motsvarande klagomål. 

"Så långt industrialismen sträc
ker sig och i den mån befolkningar
na öfvergå från åkerbrukarens lif 
till industriarbetarens, härjar urart-
ningspest den hvita rasen." 

Aftagande barnafödelser äro af 
gammalt ett tecken på, att folk be
gynner urarta. Det fornhelleniska 
folket gick under på invandringen 
till storstäderna och aftagande bar 
nafödelser. Först minskades befolk
ningen på landsbygden, derefter —-
genom den minskade tillgången på 
"bränsle" från landsbygden — också 

w<m&. 

i'Ett verldskrig mellan den hvita 
och den gula rasen förestår". Och 

om 
få 

hela Grekland i städerna, så att 
led af barnlöshet och mennisko-
brist". Medan ensamt Pelodonne-
sus under perserkrijget uppställde 
mer än 70,000 krigare kunde sex 
hundrade år senare hela Grekland 
endast åstadkomma 3,000 soldeter, 

Tvåbarnssystemet, hvaraf Frank
rike lider, "ärsåmyéket lömskare, 
som det dödar j»tt folk, utan att de 
Individer, af livilkå folket består, 
känna sig lida deraf. De tvärt om 
finna det främja sitt eget och sina 
närmaste efterkommandes bästa"* 

Utvandringen har för Europa med
fört en ofantlig förlust af kraft. Den 
kan ersättas mycket fort, der folket 
har en jemförelsevis talrik åkerbru
kareklass med fysiskt oförderfvade 
qvinnor. Men nu undanryckes för 
Europa denna förutsättning för 
hvarje år. Europa sjelfäter sig som 
de gamla hundarne". 

Till sjelfätningen bör alkoholismen 
.hvilken hos oss är en vida värre sam-
hällssjukdom än den jemförelsevis 
vida mindre utbredda opiiförbruk-
ningen är för söderns folk. 

Vidars är också den gula rasen 
jemförelsevis förskonad från ett an
nat ond t, som t£r den hvlta rasens 
lifskraft: lungsoten rr-bo9 oss spridd 
i soldat- och albetlrekasäraer och 
ined komjölk, söm blifvit farlig, se
dan boskapsskötselnr; börjat bedrif-
vas industrlelt öch . ̂ orna behand
las enbart som mjölk< och köttal-
stringsmaskiner. 

hvilka blifva den hvite mannens ut-
slgter att best-å i denna kamp, 
de nämnda urortningstecknen 
fortfara och utveokla sig? Dessa 
utsigter blifva icke bättre derför 
att de gå jemsides med en moralisk 
urartning, härledd deraf, att den 
allt genomträngande förvärfslystna 
den och jagande konkurrensen upp 
höjer kortsynt sjelfviskhet till till
varons lag och låter smutsiga medel 
i vinningslystnadens tjenst fördra
gas, till och med förenas med åtnju
tande af högt anseeude, blott det 
lyckas. 

"Är det verkligen värre nu? För 
mig ser det ut, som om det blifvit 
buttre på höjderna, men värre der-
inunder." 

Alla uudérrättelser, man eger om 
japanerna, framställa dem som ett 
synnerligen härdigt folk, dugtigt 
att uthärda köld, hetta, strapatser. 
Kinesiska folket likaså, om det ock
så i närvarande tid ej lagt i dagen 
några krigaredygder. Men hvem 
vet, hvad kinesiskt soldatmaterial 
skulle kunna förvandlas till under 
japansk ledning. I mer än tillräck
lig grad finnes det redan till hands. 
Att för Kina uppställa en million 
soldater motsvarar uppställandet 
för Sverige af 12,000. Skola icke 
sådana härmassor en gång kunna, 
uader en skicklig ledning, hvilken 
tillegnat sig europeisk fältherre 
konst och europeiska förstörelsered 
skap, blifva en fruktansvärd mot
ståndare, ej blott till Europas jette
store, men af tvinsot lidande gräns
vakt, Ryssland, utan äfven till det 
samlade Europa sjelft, om det går 
till kampen i demoralisation och 
kroppslig urartning samt med sjun
kande folkstock t 

På den ekonomiska täflans fält 
ställa sig utsigterna sämre ändå. 
Den europeiska industrien undan-
tränges redan af den till Iudien ut
vandrade engelska fabriksindustri-
en på grund af de billiga och till allt 
villiga arbetskrafter, hvaröfver man 
der förfogar. Samma gyusamma 
förhållanden möta i Japan och Kina. 
Nästa steg är, att de billiga östasia
tiska arbetskrafterna sprida sig till 
Europa och Amerika samt undan
tränga dessa verldsdelars hvita ar
betande befolkningar, med den på
följd— derest utvecklingen får fort
gå ostörd—att äfven de båda verlds-
delarne till sist varda den gula ra
sens hemvist och egendom. Mera 
behöfves knappast än att Ryssland 
uppslukar någon större del af Kina, 
hvarmed kineserna må^tefåfri flytt
ningsrätt inom riket. 

Viktor Rydberg har ej stått en
sam om dessa fram tidstan kar, som 
man vet. Senast hafva de allego
riskt uttalats af ingen mindre upp
satt man än kejsar Wihelm af Tysk
land. 

Räddningen för denna hvita ras, 
hvars högre andliga begåfning dock 
gjort den till "menniskoslägtets ari
stokrati", finner Rydberg dsrl, att 
Europa—när dess storindustri du
kar under för en växande asiatisk — 
skall hafva att genomgå en svår 
kris. "Men krisen skall, som jag 
vågar hoppas, medföra dess återin
trädande i ett sundt och foikbeva-
rande, i stället för ett folkförstöran 
de produktionssystem. Förutan det* 
ta synes en sedlig och fysisk pånytt
födelse vara för Europa omöjlig. 
Först och främst omöjligt att beva
ra nationernas Ufskälla: den fria 
sjelfegande jordarbetareklassen." 

Räddningen finnes 1 återvändan
det till lydnad under den samhörig
hetens lag, hvilken &r uttalad som 
verldsåskådning och inskärpt som 
sedebud i- den kristna religionens 
urkunder. "Hon finnes der lik en 
skrinlagd skatt, som ej gjorts frukt
bärande, lik en bunden kraft, som 
ej gjorts lefvande i medvetandet 
hos de kristna folken och deras le
dare." 

sig i halmreden, och huru svårt det 
är att vid varmt och fuktigt väder 
bortdrlfva eller utrota dylika insek
ter, som kunna blifva en svår plåga 
för ligghönorna. I torfmullsreden 
förekommer deremot denna ohyra 
nästan aldrig, och man kan der till 
nyttja sådana reden hela året ige
nom, utan att någon obehaglig lukt 
uppstår. Jag låter inrätta torfmulls
reden både för värp- och ligghönsen; 
rufbalarne böra eadast vara något 
djupare. Underst lägges ett lager 
aska; derpå utströs litet svafvel el
ler insektpulver och till sist kommer 
en några tum tjock bädd af torfmull. 
Hönsen vänja sig ganska snart vid 
dessa reden, emedan torfmullen lem-
nar en lika mjuk bale som halm. 
Sammanpackas slutligen torfipullen, 
så att reden blir för hård, är detta 
lätt hjelpt genom att öfverströ den 
med ett laster frisk, mjuk torfmull. 

* * 
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Det är ej otroligt, att hvetepriset 
kommer att stiga, blott börsspeku
lanterna i Chicago sch annorstädes 
hunnit få årets skörd i sina maga
sin. 

* # « 
Skogssköflingen i Förenta Stater

na bedrifves så hänsynslöst, att det 
snart vore tid för våra lagstiftare 
att ingripa. Det är af stor betydel
se för landets jordbruk att något 
göres i detta stycke, innan det blir 
för sent. 

F A R M E N .  

Nyttan af torfmull i hönshus. 

Fördelen af att begagna torfmull 
såsom ströämne är vida större ttn 
man i allmänhet tror, och har man 
en gång börjat att använda torfmull 
härtill, säger en författare i Deut
sche Landwirtschafftl. Presse, så 
upphör man sannerligen icke der-
tned. Här vill jag emellertid fästa 
uppmärksamheten på ett slags an
vändningssätt för torfmull, hviiket, 
sä vidt jag vet, hittills ännu icke 
blifvit pröfvadt af den stora allmän
heten, . nemllgen begagnandet af 
torfmull i hönsreden. Mina försök 
hafva visat, att intet annat ämne så 
väl fyller sitt ändamål, och detta 
vare sig det gäller balar för värp-
eller ligghöns. Hvar och en, som 
uppfödt fjäderfä i större skala, vet 
genom en sorglig erfarenhet, huru 
fort löss och andra småkryp föröka 
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Mlnneapolts-Krönika. 

Om landtmannen tycker om att 
titta in till staden nu och då, så nju
ter stadsmenniskan i icke mindre 
grad af att få aflägga besök på lan
det under hvilken tid af året som 
helst. Detta är heller icke under
ligt. I åkermannens lugna ochtref 
na tjäll får man ett rätt begrepp om 
hvad ett hem på jorden är. I säll
skap med några vänner gjorde un
dertecknad en liten utflygt ut pä 
landet härom dagen och om jag nu 
ord kläder mina intryck, så är väl 
det förlåtligt. 

* # 
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I, mina älskade och aktade farma-
regubbar, I ären de bäst lottade 
menniskor på hela jorden, om ni 
blott tagen eder till vara för "pedd-
laro" och maskinagenter. Om I, 
såsom tillbörligt är, flyn dessa ska 
dedjur, troget tjenen eder Herre och 
Gud och i rätt och betimelig tid ut 
rätten edra jordiska sysslor, så gö-
ren I väl och skolen aldrig behöfva 
att biifva menskoträlar på samma 
sätt som handtverkaren och daga
karlen i staden. Då skolen I ock 
allt mer och mer förstå, att eder ende 
mästare är himmelens och jordens 
Herre. I plöjen och sån eder åker 
och vården med omsorg eder boskap, 
~ förglömmen aldrig att före höst
stormarnas inbrott tillse att hvarje 
litet krälf, som öfverlemnats i eder 
vård, har sitt tillbörliga krypin un
der vintern, men för all eder möda 
vänten I dagspenning af ingen an 
nan än hela skapelsens konung. Du 
som fått dig ett hem på landet,glöm 
ej att taoka Gud derför! 

# * 
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Men medan j&g var på landet, 
sporde jag äfyen att en och annan 
åkermän icke är fullkomligt nöjd 
med siu mästare* aflöning. Somliga 
tyckte, att det icke mera betalte sig 
att odla potatis och trädgårdsväx
ter och isynnerhet ansägo de det så
som lönlös möda under ett år sådant 
som detta, när jorden burit en så 
riklig skörd. Andra knotade lite 
smått öfver att de nödgas sälja hve
te och hafre för ett vrakpris blott 
derför, att den himmelske husbonden 
under detta år betalt en ovanligt 
hög dagspenning till alla sina arbe
tare i hela Nordvestern. Åter an
dra föreburo sådana stycken som jag 
såsom stad8menniska icke alls be
grep, men det förstår jag, att miss
nöje och otacksamhet gör lifvet 
glädjelöst samt är en stor synd, och 
att om endast hvar och en sin syss
la sköter, så går allt y&l ehvad oss 
möter» 

• # 

strömmar af blod redan flutit för 
förtryckets undertryckande, skall 
detta land, frågar jag, förvandlat 
till en penningearistokrati, i hvil
ken erbetarnes frihetsklooka gått 
ner? Låtom oss tänka på frågan så 
länge. — Jag — slaft trål, — nej al* 
drigl 

# • 

Den tredje december var det just 
ett år sedan svensken Claus Blixt' 
utförde det hemska dåd, för hviiket 
han sjelf blifvit dömd till llfstlds 
fängelse i St i water och hans m ed-
brottsling, Harry Hay ward, att med 
lifvets förlust försona sitt brott. 
Min mening är icke ntt i denna vec
kokrönika relatera mordet och rät
tegången, ej heller att uttala min 
mening om orsaken till de handlan
de personernas olika dom, utan en
dast af det skedda hemta några lf r-
domar till varning för oss alla. Vi 
böra i främsta rummet häraf lära att 
sky spelbordet och alltsiags "gamb
ling", emedan spelaren med nödvän
dighet dödar all rättskänsla och ge
nom spelets spännande nervretning 
ofta förledes till att begå de svarta
ste brott. Vi böra ock af detta lära 
att fly dåligt sällskap samt att till
sluta vårt öra för lisuiarens förgifta
de ord. "Om skalkar locka dig så 
följ icke" ar ett gammalt och välbe-
pröfvadt råd. Och menska, om du 
ännu hjerta har, så se och lär hvil
ken hemsk makt rusdrycken har till 
•att försoffa både ung och gammal, 
lär att aldrig smaka de brottslin* 
gars dvala kalk. 

Men först och sist böra vi af ällt, 
detta lära att icke lefva öfver våra 
tillgångar. Den första orsakrti till 
båda dessa muns djupa fall fåviove-
dersägligen söka i ett högt lefveme. 
De kunde ej tillfredsställa sina dag-
•iga behof med frukterna af sina 
händers arbete utan valde för detta 
ändamål andra medel. Hur mången, 
för öfrigt hygglig menniska handlar 
icke alldeles på samma sätt och 
tanklöst drager vexlar på framtidenl 
Hur mången har icke just på denna 
väg förlorat heder och ära och icke 
sällan äfven sin frihet! 

* • 
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Till sist en hjertlig helsning till 
allas vår vän O le i Vasa. Tack att 
du åter tänkte pä oss med ett bref. 
Du kan icke tro huru många vänner 
du genom ditt bref bar fått här i 
stade». Inom kort kan du vänta 
ett besök af Kil. 
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De store arbetsgifvarne både i 
stad och på land äro allt bra sam
vetslösa emot sina tjenare och vi 
kunna ej annat än med en viss ängs
lan fråga, hvad af oss såsom en na 
tion varda skall? Jag tänker nu 
närmast på det allt mer och mer 
tilltagande söndagsarbetet, hvarige-
nom den vid skapelsens början ned
lagda ordningen om en hvilodag för 
aktas och den efter Gud intet frå
gande arbetsgifvaren tvingar den 
fattige arbetaren att trampa tredje 
budet i Guds heliga lag under sina 
fötter. Först började "storfarmar-
ne" att så, skörda och tröslca alla da
gar lika och snart lflrde många af 
deras mindre grannar samma konst, 
och isynnerhet ser det för närvaran
de så ut, som om endast få fromma 
och gudfruktiga menniskor skulle 
hafva någon del 1 tröskmasldner. I 
städerna är tillståndet om möjligt 
ännu värre; De så kallade mäktige 
göra gemensam sak med h varandra 
för att förvandla hvilodagen till en 
arbetsdag för den fattige, men för 
den rike till en förlustelsedag. I hvad 
förhållande jernvägs- och spår
vagnsarbetare stå,känna vi alla, men 
icke alla ana att mången handtver-
kare nu mera tvingas genom hotelse 
att på söndagen förrätta sina vanli
ga görcmål. Vid åsynen af allt det
ta tvingar sig den frågan på oss: 
Skall vårt kära Amerika, frihetens 
förlofvade land, det land, hvarest 

England. Qvinnofrågan i England. 
Kungliga läkarekollegiet i Loudon har 
möd 59 röster . emot 50 bealutit att .ej 
fiifvo några qvinnoi- tillträde till medi
cinska examina samt att ej utfärda 
några diplom ät dem. Då en liknande 
mröstnlng i samma fråga företogs för 
18 år sedan, voro 16 röster för och 69 
emot tillåtelsen för qvinnor att länder* 
gå läkareexamen. 

Skadeersättning. Kongostaten har be
talat 150,000 francs till England eåaom 
skadeersättning lör sitt oberättigade 
uppträdande vid engelsmannen Stokes 
afrättning. 

Frankrike. Namnkunnig författar* 
död. Alexandep Dumas afled den 27 
nov. i Paris, 71 år gammal. Dödsfal
let var en följd af förkylning. Damas 
hustru afled i april detta år. 

Washingtonsocli Lafaycttes statygrupp 
aftäektes den 1 d:s i Paris under strå
lande väder och stort tillopp af folk. 
Gruppen är modellerad af Frederick 
Auguste Bartholdi och skänkt till s(ar-
den Paris af Joseph Pulitzor, ufctgifya» 
re af New York World. 

Italien. Nu är det gjort. Påfven 
utnämde den 29 nov. oio st kardinaler, 
bland dem mgr. SatollL 

Kuba. Insurgenterna bruka dyna
mit, Det berättas, att insurgenterna 
nyligen i närheten af Nuevitas med dy
namit sprängt ett tåg i luften. 

Rebellerna slagna. Enligt telegram 
från Havanna blefvo rebellerna i slutet 
af förra veckan slagna af spanjorerna 
under det de föraökte göra ett aufall på 
"Fort Jicotea". 

Ryssland. Väldiga stormar hafva 
förstört land utefter Svarta Hafvota 
kust till värde af 40,000,000 rubel. Åt
skilliga fästningar hafva öfversväm-
mats, många fartyg hafva förlorats,och 
omkring 80 mennlskollf hafva omkom
mit. 

Turkiot Förlusterna, som armeni
erna lidit genom turkarnes framfart, 
uppgå enligt gjorda beräkningar i 
Anatolia endast till $50,000,000 i pen
gar och till 40,000 menniskolit 

Arabernas uppror sprider sig och till
tager i styrka. 45,000 arabar under an
förande af den tappre Sayyid och för
sedda med präktiga gevär stå n£ra 
Saano, Yemens hufvudstad. 

Hjelp behöfs. En amerikan som uppe
håller sig i Konstantinopel säger i ett 
bref till Boston, att armenierna äro 1 
behof af skyndsam hjelp, att tusentals 
af dom äro hotade af hungersnöd, och 
att eländet är stort och djupt. 

Syrien och Palestina lära öfverflöda 
af turkiska krigshärar, som bära 
Muhammeds, icke Turkiets flagga. 
Mellan Jaffa och Jerusalem äro oua-. 
kring 60,000 man lägrade. Ändamålet 
med fälttåget uppgifves vara drujor-
nas underkufvande. Emellertid befinn 
na sig de amerikanska missionärerna I 
Syrien och Palestina i stor ooh öfver-
hängande fara. 

Onkel Sam hotar Turkiet med bom- ' 
ber och granater, om det icke vill lem
na fordradt skadestånd för de förluster 
å amerikanska misssionsstationer som. 
turkarne genom sina våldsamheter 
åsamkat. 

Tyskland. Socialistklubbar till ett 
antal af elfva stycken hafva i dagar ne 
stängts af polisen i Berlin. Redaktör 
Poller, utgifvare ef en socialdemokrat 
tisk tidning i Kiel, har för majestät» 
brott dömts till nio månaders fängelse. 
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