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En julhel&fting. 

Juten fir en kär, dyrbar och myc
ket efterlängtad högtid. Do kristna 
kyrkorna Bra henne med lust och 
gamman. Den svensk-lutherska kyr
kan har af ålder satt stort värde på 
depna fest och aktat henne som den 
kostligaste perlan i kyrkourets tfika 
skattkammare. Hela svenska na
tionen firar jul, hvarje hem i Sveri
ge firar jul. folen är således den 
svenska kyrkans, det 8 ve ask a fol
kets, det sveD&ka hemmets högtid. 
Svensk-amerikanerna hafva, ftfven 
de, julen kär, sä fram t eljesieke 
minnena från barndomens dagar i 
gammal fosterbygd, från hemmet i 
dal eller på höjd, från den landtliga 
kyrkan och från den friska, klara 
juldagsmorgonen i högan Nord helt 
och hållet förbleknat. Men *de plä
ga ju icke förblekna så snart, och så 
god t fir dets Barndomsminnena föl
ja en menniska hela lifvet igenom, 
och skulle än allt annat för henno 
blifva dystert och mörkt, så äro 
dock de ljusa och klara och stråla 
som vänliga stjernor — på afstånd. 
Mer än en ser tillbaka mot liingse-
dan flydd tid och återkallar dessa he
liga minnen uader den lifliga Ön
skan: O, att jag vore så lycklig som 
då, så ren, så fri från synd och be-
smittelse och så fri från bekymmer^ 
och orol Julminnena framtrolla le
ende tafior: ett hem, prydfc tiU fest, 
en gran i ljus-skrud, älskande och 
älskade föräldrar och glada spskon i 
tätt sluten familjekrets, "klappar" 
och dignande bard, kyrkofärden i 
arla morgonstund, pinglor och bloss, 
glittrande frost i trädens grenar, 
»åug och glam, det i ljus strålande 
temple^ psalmerna och predikan 
om det underbaraste barn som nå
gonsin blifvit fÖdt, julhelsningarne 
©. s. v. 

Dessa tafior åter uppmjuka hårdt 
och frostbitet hjerta, de smälta isen 
inomborda och framlocka tårar i 
ögat och l&agt&n inom sargadt och 
tomt brfisfc Heliga och dyra. min
nen 1 Våren I härmed frammanade! 
Besöken boningar och tempel, hem 
och kyrkor samt först och sist men-
niskors hjerta! Kommen för att 
väcka, värma, lifva! Kommen och 
locken och dragen likgiltiga och 
känslolösa syndare tillbaka till barn-
domens enfald och barndomens tro 
och barndomens hopp! Kommen, 
fördrifven kärlekslösheten och ha
tet och sorgen! Ljusa, glada min
nen! Tanden kärlekens eld på hjer-
tats härd, och låten glädjens strålar 
bryta främ ur själens djup» genom 
klart öga! Kärlek och glädje, ja. 

År icke julen kärlekens fest? "Så äl
skade Gud verlden, att han utgaf 
6in ende son." I Jesu födelse är 
Guds kärlek uppenbarad. I detta 
lilla barn älskar ban. hela verlden, 
Hvar och en som tviflar på Guds 
kärlek må nu under högtiden valU 
färdas till stallet i Bethlehem, be
trakta barnet i krubban och låta sig 
öfverbevisas om Guds kärlek i Kri
stus Jesus. Och detta barnet se
dan, hvad det ä!skar! Lseude sträc
ker det ut sina händer och armar, 
önskande att blifva upptaget i inen-
niskans famn och intaget i benues 
hjerta. Dess inre är fullt af kärlek, 
ömhet och nåd, det är en hel verld 
af kärlek, det är ett bottenlöst djup 
af kärlek. Kärlekens ljus strålar 
fram ur detta milda,klara och ösicyl-
äiga barnaöga, och en kärlekens an-
äedrägt banar sig väg från donna 
Bpäda mun. Öfver dossa rena läp
par skola kärlekens ord gå fram, ord 
soirt skola smälta fefirlekslöshetena is 
och släcka hatots glöd, ord som 
»kola loeka syndare bom till don fil-
ikancle Fadern, ord som skola brin
ga vår och sommar till bröst som 
härjats af vinterkyla och höststor-
inar, ord som skola komma hjertaö 
hviika knappast känt hvad kärlek 
dr att jublande öf ver (löda af kär-
»k. I dötta späda skQto ligger kar-

lekens makt förborgad, en makt 
som skall tämja vilddjur och betvin
ga alla fiender, en makt för hvilken 
de mest hårda brottslingar skola 
böja sig, éh makt som skall trium-r 
fera ÖFver allt öndt och brottsligt 
och rädda millioner själar till den 
eviga kärlekens hem. Men denna 
kärlek, som är uppenbarad i Jesu 
födelse och som utflödar från den en-
födde, måste särskildt Under julen 
besjäla menskligheten och isynner
het dem som i Jesusbarnet hafva sin 
fröjd, sin ögonlust, sin frid, sitt 
allt. Kärleken till honom, hvilken 
kom för att göra väl o.h hjelpa alla, 
bör påskynda församlingens och den 
enskildes gång i hans efterföljd och 
bevinga de kristnas steg på kärleks
verksamhetens vägar. Konur»-jen i 
kärlekens rike, kärlekens Majestät, 
barnet i krnbban, pekar nu på de 
förlorade, de arme, de fattige, de li
dande, dé dfvergifne och förskjutne, 
han pekar på armodets tjäll, på 
barnhem, på sjukhus, på diakoniss-
au stal ter, på fängelser och andra, 
barmhertighetsinrättningar och sä
ger till dem som bekänna och älska 
honom: "Sen der, viljcn I nu åda
galägga eder kärlek till mig, så
som jag och min Fader åda
galagt vår kärlek tift eder? G ån, 
uppsöken, hjelpen och rfidden det 
förtappadef Hvad I hafven gjort 
en af desså minsta mina bröder, det 
hafven I gjort mig." Géhom sådan 
kärleksutöfning skatt en kristen till-
kännagifva* och på praktiskt sätte 
åskådliggöra, att han förstår, och? 
att han sjelf erfarit innehållet af ju-: 
lens evangelium och julens stora un-; 
der. Derigenom förskaffar han sig, 
och andra, 3a t. o. m. Herren sjelf 
rik glädje. Stadd i kärlekens vfirf 
och såsom en julens ängel gående 
omkring i kärlekens tjenst kan en 
kristen vara glad, och det särskildt 
under julen, som ju ftr en glädjens 
fest. 

t/a, julen år en glädjens fest "Sé, 
jag bådar eder stor glädje," sade 
äögélén. Glade blefvo herdarne på 
marken, glade blefvo Simeon och 
Hanna, de vördnadsvärda åldringar
ne, som iiyllade Jesus i templet, gla
de ined dem blefvo de månge som 
i Israel längtatefter och väntat på 
förlossning. Den glädje som änge
len förkunnade och som Jesus förde 
med sig tiiji sorgedalen har blifvit 
millioner menniskohjertans egen
dom och saliga besittning. Hvar 
och en som beredt sitt ineé till bo 
åt Jesus, julens största glädjeämne 
och julens största gåfva, kan i san
ning sjunga: 

"Har jag Jesus i mitt hjerta, 
se, då har jag glädjen all, 
som mig evigt hugna skalL" 

Har julglädjen denna orsak och 
detta innehåll, så är han verklig, 
bl if vande och -salig. Den glädje som 
söker sin orsak och sitt innehåll i 
verldens yra och flärd, i SU3 och dus, 
i dryckenskap och "sinliga nöjen" 
är ingen verklig julglädje. Den ät* 
blott en tom, grann bubbla, som 
brister vid minsta vindfläkt och som 
försvinner med sjelfva njutningen, 
och som lemnar endast tomrum 
qvar. Ingen glädje är större och 
renare fin glädjen öfver Jesu födelse, 
öfver frälsningeus visshet, öfver 
Guds bärlek och välbehag, öfver 
Frälsarens boeude i hjertat och öf-
ver hans däjelighet och nådefullhet. 
Men likasom en kristen är skyldig 
att ådagalägga sin kärlek» så är han 
ock pligtig ätt visa sin glädje. Jul
glädjen bör ses och höras, icke blott 
i kyrkan, utan äfveniocb utom 
hemmet, t umgänget, bland verld 
och vänner, i ord och gerning. I 
synnerhet under julhögtiden böra 
Jesu bröder oeb systrar sprida gläd* 
je omkring sig, icke någon mask-
stungen glädje, utan äkta glädje, 
som fiör till andens frukten. Det 
tillhör dém att med mun och Hf upp
repa änglabudskapet: "Se, jag bå
dar eder «t$r glädja/*" det tillhör 
dem att öfverbringa glädjén till far 
och mor, syster och bror, vänner 
och grannar. Ja äfven fiender,olyck
liga varelser, menaiskor, som ingen 
glädje tyckas ha, gråtande enkör 
och barn, svidande och sörjande 
hjertan böra af dem få veta, att det 
fins en som kan fylla äfven deras in
re med fröjd, att det fins glädje, sto* 
glädje äfven för dem. 

Denna tidnings läsare tillön
skas en god jul, en jul, rik på 
kärlek och glädje. Fylle dessa 
tvä: kärlek och glädje hvarje 
hem och hvarje hjerta och göre 
dem»rika samt lyckliga! Kyrkor och 
församlingar tillönskas en god jul! 
Må församlingarno få fira kärlekens 
och glädjens.fest i salig frid uti sina 
tempel! Må våra landsmän och 
landsmaninnor i Guds hus helsa Je-
susbaratffc, frälsaren välkommen# 

God Jul! . 

FeÖJDjBPULL fjjhi 

Att lindra nöden i fattigmans kor 
ja är långt mera förtjenstfullt och 
ädelt Än att strö Ut dyrbara - julpre
senter, der intet bebof förefinnes. 
Välgörenhetsanstalter och kristliga 
skolor borde äfven ihågkommas med 
någon julgåfva. 

M y-fllV' 

Klaga icke öfver att det fins mån
ga tillfällen att öfva barmhertighet. 
Det vore olyckligt att vara i en så
dan ställning att maa aldrig kunde 
hjelpa sin nUsta. 

Det är bättre att sköta ett göro-
mål väl än att syssla med mångt 
och mycket, men aldrig fullborda 
något. Ett ordspråk säger också, 
att den som har många jern i elden 
brännersfiågot. 

Verlden fir full af sådana perso
ner, hviika anse sig kallade att ge
nomföra reformer i ett eller annat 
afseende, men de fieste förgäta dock 
att reformera sig sjelf ve. Sopa 
först rent Vid egen dörr! 

Senator Knute Nelson från Min
nesota har redan låtit hörasinstäm
ma i Förenta Staternas senat. Då 
Knute Nelson talar lyssnar man till 
honom, med samma uppmärksamhet, 
som då han såsom kongressman ta
lade i representanthuset. Man vet, 
att det fir ett folkets man som talar 
för folkets intresse,- och det Sr just 
detta sona Vtckér. röspékt.. Knute 
Nelson har väckt förslag om att få 
en bevillning på #20,000 för en ny 
regeringsbyggnad i Fergus Falls, 
Minn. Vidare ett lagförslag som 
bestämmer, ått nationalbanker, somr 
direkt eller indirekt göra sig skyldi
ga till att fordra högre räntor än 
statens lagar tillåta, skola vara un
derkastade det straff, som berörde 
stats lagar derför bestämma. Äfven 
har Knute Nelson väckt förslag om 
att settlare, som-mellan augusti 
1887 och januari .1889 upptogo land 
under Homestead- och Preemption-
lagarne i det så kallade indemnity^belt 
å Northern Pacific banans landgrant, 
skola tillåtas att upptaga nytt land, 
som nu eller senare kan komma att 
öppnas för settling under cämda 
lagar. 

Affärsställningétt i landet fir fort
farande trög och synes vara öfver-
mättad på grund af för stora inköp 
då priserna voro i stigande. I nä
stanalla handelsgrenar, stå behåll
ningar, som vänta på omsättning, i 
vägen för nya beställningar, medan 
konkurrensen mellan de produceran
de krafterna trycker ned priserna, 
hvilket äfven medfört svårigheter 
för nya inköp. För närvarande är 
det smått med nya beställningar, 
men behållningarne af gamla beställ
ningar äro ännu så pass stora, att 
de fiesta fabrikerna hållas i full 
verksamhet Emellertid visade det 
sig under förra veckan i vissa délar 
af landet, isynnerhet i Nordvesterp, 
en stigande aktivitet i affärslifvet, 
men måhända denna e'ndast var till
fällig. Hvetemarknaden visade för
ra veckan en stigande tendens,trots 
tillförseln till Vesterns marknad 
var nära dubbelt så stor som i fjor, 
och utförseln från Atlanterhamnar-
ne större än förra året. Utförseln 
af hvete från begge kusterna af För
enta Staterna uppgick till 3,156,000 
bushels mot 2,460,000 bushels vec
kan förut och 3,011,000 bushela un* 
der motsvarande vecka förra året. I 
jernmarknaden råder fortfarande 
slapphfet. PHsnoteriögarne åro i 
genomsnitt åtta procen t un dér hög
sta punkten i september, men verk
liga affäre? afsflutas ofta till lägre 
priser än de noterade. Sammanlag
da beloppet af bankernas utvexlin-. 
gar genom landets Clearing Houses 
uppgick under veckan ttll $1,247,-
194,990, hvilket är sju procent mera 
än under1 motsvarande vecka förra 
året. Antalet konkurser i Förenta 
Staterna uppgick under veckans 
lopp till 334 att jemföra med 385 un
der motsvarande vecka förra årft 

Konflikten mellan Storbritannien 
och Venezuela, här genom Förenta 
Staternas uppträdande i saken, gif-
vit engelska pressen anledning till 
skarpa uttalanden emot president 
Cleveland och hans kabinett. Denna 
bitterhet från Englands sida bar va
rit rådande äu.da sedan statsmini
stern Olney med stöd af Monroe-
doktrinen .förklarade, att Förenta 
Staterna aldrig skola tillåta^ någon 
europeisk magt att med våld föröka 
sitt landområde pä den amerikanska 
kontinenten. Nu trodde man, att 
president Cleveland i denha punkt 
var enig med sin statsminister, men i 
sitt budskap försöker Cleveland bära 
kappan på båda sxlarné och refere-

ket omskrifna och omtalade doktrin, 
består af tre hufvudpunkter: 1. "Att 
den amerikanska kontinenten Icke 
får betraktas såsom föremål för 
framtida kolonisering af någon éuro 
peisk magt. 2. Att då vipa rättsprin
cipens grundval förklarat ÖSs for de 
amerikanske republikernas oafhän 
gighet, kunna vi icke betrakta en 
inblandning från någon europeisk 
magt med syfte att undertrycka el 
ler på annat sätt kontrollera berör
de republiker på annat sätt fin så
som étt fiend ti igft uppträdande mot 
Fören ta Staterna. 3. Det är omöj
ligt, att främmande magter skulle 
kunna utsträcka sitt regeringssy
stem på den amerikanska kontinen
ten, utan att sätta vår fred och lyc
ka i fara, och derföre kunna vi icke 
med likgiltighet se en sådan in
blandning". Ingen af dessa Monroe-
doktrinens hufvudpunkter innehål
ler något om skiljedomstol. Tvertom 
innehåller doktrinen bestämda för
bud och hotar med krig om dessa 
öfverträdas. President Cleveland 
föreslår deremot sakens afgörande 
genom skiljedomstol. Hah förbju
der icke England nugot landområde, 
utan säger, att England gerna må 
bafva det omtvistade landområdet, 
om det kan inför en skiljedomstol 
bevisä Shi äganderätt. Cleveland! 
önskar se gränstvisteA afgjord på 
detta sätt, synnerligas t som Vene
zuela är i styrka så underlägset 
Storbritannien. Egentligen är der 
intet att säga emot C fe-velands-plan, 
men den öfVerensstämmer icke med 
regeringens för Ät uttatade iärigt t 
frågan. 

.rar endast indirekt till Monroe-dok-

rtrintffe - t Sföflfföéf wfé> ftréh dftWäggåfnfl. 

Å annat ställe i tidningen fir 

nfimdt, att generalprokurator Ohilds 

fällt det utslaget, att bönen "Fader 
Var" icke får läsas i statens skolor. 
Och har han såsom skäl derfetr an
fört Sec. 16, art. 1 af statens konsti-
tion, der det heter: MIcke heller 
skall någon tvingas att besöka, upp
föra eller underhålla någon som 
helst plats för gudstjenst". Mot 
detta utslag har Rev. E. Edgar 
Saupt offentligen och kraftigt upp-
trädt, och hans uppträdande har 
haft till följd, att en af St. Pauls 
amerikanska tidningar på ett gan
ska hänsynslöst, myndigt och delvis 
dumt sätt tagit den religionslösa 
skolan, den hedniska skolan i för
svar. Så långt bar då det fria Ame
rika kommit i frifeet, civilisation och 
kultur, att en lärare ell^l* lärarinna 
i de allmänna skolorna icke har fri
het att tillsammans med sin klass 
bedja Herrens bön, och detta der
för, att de hedniska och kristen-
domsfiendtliga elementen ej skola 
saras. Så långt har det fria Ameri
ka kommit i sin frihet, att icke blott 
all kristlig undervisning utan till 
och med bönen är bannlyst från lä-
rosälarne. Att olika konfessioner 
der icke få läras eller meddelas, det 
är lätt att förstå, och såsom orsak 
dertill har alltid, och det med rätta, 
anförts, att de olika kyrkosamfun
den i så fall skulle komma i kollision 
och strid med hvarandra; men al
drig har någon förrän hu hört, att 
man af ömhet för de religionslösa 
och gudsförnekande makterna i sam
hället måste låta bli att högt i skolan 
bedja till den himmelske Fadern,eom 
alla kristntrkyrkor dyrka och tillbed
ja. Hvilken välsignelse och hvilken 
frukt kan man vänta af publiksko
lan, då till och med allt sken af kri
stendom och gudsfruktan, hviika 
dock utgöra kunskapens och Upp

fostrans sanna och rätta grund, må
ste undanrödjas från henhé och hen
nes verksamhet, såsom vore guds
fruktan någonting farligt och kri
stendomen ett fruktansvärd t spöke? 
Icke hade heller mrChilds behöft ty
da den der koustitutionsparagrafen 
på det sätt som han gjort. Aldrig 
var det lagstiftarnes mening att 
man till platser för gju^atienät och 
tillbedjan, dit ingen, fäf tvingas, 
skall hänföra skolorna, s& framt i 
dem "Fader Vår" läses. Och icke 
gör heller läsandet af "Fader Vår'* 
en skola till "a place of worship"? 
dit ingen får tvingas eller nödgas. 
"A place of worship" är en kyrka 
eller en plats, upprättad för det sär
skilda ändamålet, "for worshipping". 
En skola är en skola d. v. s. cn plats 
för undervisning och kacrfcldrig hän
föras till gudstjeustlökalj så framt 
icke gudstjen8ten der blir hufvud-
sak, det egentliga innehållet och 
målet. Skolarbetets helgande oller 
invigande med bön gör icke skolan 
till en "Worshipping-place",och icke 
förändrar det heller i något afseende 
skolans karakter af att vara en un
dervisnings- eller uppfostringsan
stalt. Denna fråga är af den natur 
och betydelse, att hon med skäl kan 
och bör blifva föremål för våra lag
stiftares uppmärk«amhet>4* jjröfnicg 

&#.•' 

Islam kan lek© uppehålla ött 
modérnt statsförbund. 

^urkiska.fikets vara etler icke va 
ra bar länge stått pä dagordningen. 
Man har läst och hört så mycket om 
de europeiska stormagternas ingri 
pände, men hittills har föga eller 
intet blifvit gj6r<H Dd ha endast 
känt hvarandra på pulsen för att 
finna ut hvilken af dem, som verkli
gen menar allvar. Under tiden har 
det ena blodbadet gräsligare än det 
andra föröfvats mot de kristne i Ar-
menien, hviika tydligen visa, att 
sultanen hvarken vill eller förmår 
upprätthålla ordningen i sitt rike.' 

Den tid är för länge sedan förbi, 
då turkiskra riket existerado géhom 
egen kraft. I öfver 100 år har det 
haft Europas elastiska tålamod att 
tacka för sin tillvaro. Under de si
sta årtiondena har detta tålamod 
icke varit nog, utan Europa har 
fatt anstränga sig för att uppehålla 
det turkiska riket. Än har det 
sändt officerare till Turkiet för att 
or<Jna turkiska hären efter nutidens 
fordringar, och än har det sändt fi^ 
nnnsmän för att ordna penningvä

sendet. Europa har visat en så ut
präglad omsorg för Turkiets Iifj som 
om ottomaniska r^ket varit én nära 
slägting, hvars död bktrile - lörorsaf 
ka en djup sorg. 

Synbarligen är det ej endast ömhet, 
som bevekt Europa till denna skon-f 
samma bshundling<af Turkiet; utan 
spelar hänsyn ta£&aå6& till egna in4 
tressen hufvudroHen. Störtade, turk-i 
väldet i Europa samman, skulle der* 
af blifva följden en skakning, hvars 
verkningar hvarje stat skulle hafva 
känning af. Spörsmålet, hvad som 
skall sättas i stället för Turkiet; dä 
detta en gång uppMr att existera, 
kan ing;en statsman besvara. Man 
kan förutse, att de riken, som göra 
kraf på arfvet, skola råka i oenighet 
och gifva klaven till ett krig, hvars 
utsträckning ingen kan bestämma. 
Det är icke gerna möjligt, att arf
vet efter "den sjuke mannen" skulle 
kunna delas, utan stora omkostna
der och blodsutgjutelse. 

Emellertid artar sig ställningen 
så, att alla Europas ansträngningar 
för att hålla låf i Turkiet .göras för-
gäfves. Dan sjuke mannens drag ha 
aldrig framhållits på ett sä skräck-, 
injagande sätt. Statsmagtens hjelp-
löshet och van magt ha ännu aldrig 
uppenbarat sig i en sädan nakenhet, 
som nu> är fallet. Blodiga slagsmål 
mellan kristna OGh muhamedaner 
höra tili ordningen för dageii, utan 
att de turkiska myndigheterna, än 
om de ville, förmå afstyra dem. Än 
heter det, att det är den muhame-
danska fanatismen, som är driffje-
dern till blodsdåden, och fin att det 
är de kristna, som resa sig mot öf-
verheten. Att armenierna gjort 
uppror mot myndigheterna, är san t; 
äfvenledes är det sant, att de gått 
till ytterligheter, men de gjorde icke 
detta förr än deras hårdt pröfvade 
tålamod var slut. Om turkiska re
geringen ve'at och haft magt att 
upprätthålla ordningen, hade sådant 
aldrig skett, men denna uppgift är 
regeringen icke vuxen. 
Det är tydligt och klart,att Islams 

kultur icke förmår uppehålla ett mo
dern tstatstörbund. Der det gälleratt 
höja fullkomligt barbariska folkslag, 
kan Islam möjligtvis ännu finna 
plats, hvilket synes af de rötter,som 
Islam slagit i Afrika och Australi
en, men då det gäller att bringa 
folkslag till en högre intellektuel 
utveckling, förmår l^lam ingenting. 
1 Europa är det tydligt numera in
gen plats för ett muhamedanskt 
herradöme, ätt om Europa skullé 
fortfara att försöka uppehålla det 
äjunkande statsskeppet. Den tid 
måste komma, då kristendomen drif-
ver ut muhamedaniämen ur Europa, 
då halfmånen måste gifva vika för 
korset, och i detta tecken skall se
gern slutligen vinnas. Ju förr det
ta sker, desto bättrré föf ftgfo éen 
kristna verlden. 

endast gäl t att tala reson med en 
liten obetjrdlig stat, då hade nog 
ord och handling åtföljts lika ha
stigt som blixt och knall, men nät 
frågan angår den mäktige turken,då 
synes ingen hafva nog moralisk 
kraft till alt föra den yxa, som för
mår afhugga den gordiska knuten. 
Äfven.inom kyrkan har vid mer än 
étt tillfälle ett liknande förhållande 
egt rum. Det är förenndt med sto
ra svårigheter att förmå församlin
gar till att alltid behandla de fatti
ge och rike lika, och blir det frågan 
om disciplin så betyder det ndgro^att 
vara något * 

MfnneapoUs-KröniicÄ. 

haé Uldkt Hvem~jåf htétn? 
Jo en sådan naturligtvis som önskar 
att yian skall gå men ej sjelf vill 
hålla i skaftet,äfven om han af både 
Gud och menniskor insatts att så 
göra. Mången önskar reform både 
inom stat och kyrka, kanske äfven 
beder derom, men lägger sedan ar
marne i kors och väntar att verket 
skall utföras af en annan. Man ser 
och samtalar om missförhållanden 
som borde rättas, men alltför ofta 
fät det stanna dervid. 

Alldeles på detta" sätt går det till 
derborta hos Turken. Icke i smyg 
så att ingen vet derom, utan öppet, 
hånfullt och trotsande slagtas de 
stackars armeniörna dag efter dag, 
under det do så kallade stormakter
nas representanter vexla gråtmilda 
notes, betygande inför all verlden 
deras innerliga önskan att få slut 
på dändei Vi få ju antaga att de 
feen* livad de sags? Tönk om det 

Pastorssällskapet har tinder vec
kan hållit sitt månadsmöte hos past. 
Hocanzon i St. Paul. Mötet var 
särdeles treftlgt, och fastän föreläsa
ren för dagen lyste med sin frånva^ 
ro, upptogs dock den förut bédtäim 
da frågan till'öfverläggning. Man 
samta'aJc derför om kristendoms' 
lifvet under medeltiden obh gjorde 
derunaer äfven jemförelser mellan 
tillståndet då och nu. Intressant 
var samtalet, väl värdt att refere
ras, lust saknar jag icke lieller der
till, men alldenstund allas vår "On
kel Jones" hade infunnit sig, troligt
vis blott för att fiska efter nyheter, 
så lemnar jag allt refererande till 
honom. Vi hoppas dock, att "den 
vördadé gubben icke allt för strängt 
nagelfar våra ord. Till fru Hocan-
zoU vill jag å hela Sällskapets väg-; 
nar säga ett fejertligt tack för godt 
gästabud. 

» « * . 
Höt hfé^emS förmti hgen firäcle ea 

lyckad' Gastaf Acrolfsf&str på qvtUftnj 
den 9 dennes. Programmet var^au 
ska ran g t men af ett så om vexlända 
innehåll, att tiden ändå blef kort.; 
Äiiå utförde sin sak bra. Aftonen9 
festlåbré var pastor Johnston från 
Sf. Paul, hvilken framdrog de mest 
betydande tilldragelserna i den sto
re hjeltekonungens lif. Vårt kära 
foster-and har fostrat många* kriga-i 

re, men endast en Gustaf AdoVf. Jor-: 
den har under tidernas lopp burit 
mångeu tapper härförare, in för hvil
ken folk och nationer nödgats böja 
sig, men de senare århundradenas 
häfder véta blott om fii. som vågat 
allt hvad kärt i verlden vara kan för 
att åt menskligheten förskaffa bor
gerlig och kyrklig frihet. Att vi 
såsom svenskor känna oss en smula 
stolta öfver denne ädlé mans hjelte-
dater är ju helt naturligt-, men lå-
tom oss icke heller förglömma att af 
hans exempel lära lefnadsvishet. 
Behjertansvärdt är härvid det kän
da ordspråket: "Yfs ej a! ffidréns 
ära, enhvar har ju blott sin." 

* * 
# 

Söndagen den 8 dennes jordades 
stoftet af frö Amanda Kristina 
T urn blad, hvilken Herren efter en 
lång tärande sjokdom.båstlgtbädau-
kallade pä morgonen dén 5 öfenues. 
Icke alldeles oväntadt kom dödsbu
det, ty, såsom redan sagts, så tär
des fru Turnblad af den smygande 
sjukdomen lungsot. Sjelf väntade 
hon med frimodighet hembud frän 
vännen Jesus, ty hon höll med en
faldig troshand sig fast vid fräls-
ningsklippaa. Alldenstund hon i 
lifstiden var en älskad och aktad 
medlem af sv. luth. Zions församlin
gens syförening, samt var den för
sta som genom döden 'fick utträda 
ur densamma, så önskade förenin
gen såsom sådan betyga sin kärlek-
till den afiidna och sitt deltagande 
med de sörjande. Såsom ett yttre 
bevis häruppå nedlade föreningen 
ett skönt ankare af doftande färska 
blommor på hennes kista saint nä-
ätan mangrann t infann sig vid be-
grafnihgéö. 

Pastor j. O. Cävallit» höll fcä kört 
lllvpredikan-méd ledning af Jesu ord 
till sina sörjande vänner: "Dat år 
jag, våren icke förfärade", hvarefter 
stofthyddan invigdes åthvilau. Frid 
öfver hennes minne! Detta va^* an
dra gången som hr Maguus Turn
blad nödgats följa etf älskad mraka 
till graNén; •. 

I dag, deh ffienafi k£ Sfocli 
3 på morgonen utkämpades sista 
kampen—- för närvarande -—idet 
hemska drama, som undéir ett helt 
år utgjort samtalsämnet irittn och 
man emellan icke blott hä* i staden 
utan öfver hela landet. Med mig 
uppsänd^ utan tvifvel i dag många 
en lättnadens suck. attänd ti igen slu
tet har kommit, i&ak 
som denna mordhistoria 
mit mig att tänka på;ln'öti'Sn;.någon-
sin tillförene och det är tryck frihe
tens missbruk. Fråa den 4 dec. 1894 
allt intill denna dag hafva de dagli
ga tidningarne täflat med hvarandra 
att i ord och bild hålla fram för all
mänheten desse grymme illgernings-
mäns illdåd. Att omtala hvad som 
händer, såväl ondt som godt, är ju 
tillbörligt, men att förvandla den 
dagliga tidningspressen till en läro
bok i missdådarevetenskap är att miss
bruka tryckfriheten.- Jag har blott 
vid detta tillfälle velat väcka upp
märksamheten på frågan, någon 
gång framdeles skola vi taga dén i 
närmare öfvervägande. Vi hoppas 
ock att saken i någon form kommer 
upp i vår nästa statslegislaiur. 

# * 

Julen är nu snart inne och i hän
delse undertecknads nästa krönika 
icke skulle nå tidningens ärade läsa
re före dén stora högtidsdagen, så 
vill jag härmed taga tillfället i akt 
att tillönska alla en glad ocÅ fröjdé-
full juli 0»f möta» vid Jesu 
krubbafr . . ^. til 

U T L A N D E T .  

Egypten. Vetenskaplig expedition. 
Egyptiska regeringen har bayiljat en 
summa af omkring 450,000 kr. i och för 
lltndets geologiska undersökande. Ar« 
betet, som skall ledas af en britisk in-
gehiörcfBcar, kommer att påbörjas 189Q 
och yåntaa vara fullbordadt Inom lop
pet af två är. 

Frankrike. JBiirnetallistisk konqresi 
pågår Kr nHrvatftlÄ i'^ari?,'der dole-
^ater infunnit sig från Storbritannien, 
Frankrike cch Tyskland. Dalegationen 
har haft företräde hos republikens pre
sident Faure, konseljpresidenten Bour
geois och finansministern Doumer; 

Dödsfall. Friherre Gustavo- Adel
svärd hur nyligen aflidit i Paris i en 
ålder af 52 ar. Fri b. Gustave A. var 
äldste son till kaptenen i franska gene
ralstaben, frih. Osdar Adelsvärd och 
dennes afiidna m^ka, född Steiner. Han; 
var brorson till framlidne svensk-nor»; 
ske ministern i Paris, frih.- George N. ; 
Adelsvärd. Hela denna gren af ätten 
Adelsvärd har blifvit så godt som full
ständigt naturaliso.i!aiL, fransyska om*' 
den än städse bibehållit de bästa och: 
hjertligaste relationer med fostorlan--
det. —F. d. utrikesiTilnistörö Buvthe-
lemy de S:t Hilaire afled i Paria.i. slu
tet af förra månaden. 

Kina. En jernvägslinie till Peking, 
200 mil lång, har ett amerikanskt syn-
dikat af den kinesiå&t t'fieg^ringen faftl -
t i l l s t å n d  a t t  b y g g a s • ,  .  -

Korea* Fritt frän japaneserna m V •' j 
ste Korea bli. M-akte'rna hafva'gifvil ^ 
dem befallning alt med snaraste bryta 

. upp der ifrån. ^ ^ 

Madagaskar, "^rprcfr-titfcrötförra 
,veckan. En hop—på 6*000 menniskor • 
Turstörde missionsstationen vid • Rama- * > i' 
irandro. Missionäreu ochT bans familj," 
hade lyckats Öy undan;' innftä ;färödel« 
sen hOrjade. Alfa-europee^ dét tyek> 
nemirgen vkrå dem som uppresningen "f"'; 
gäller, hafva biff vit uppmanado a£S'.v>s 
s^-hda till hWvudsfääen. oc& öTe frän-
ska trupperna häfv& fåfefcordénttfc-qväf* 
va upprorets. •- ' H 

Ryssland. '< Petersburg» flyttning-Vt ' ;• 
det.fråga ora.: Hufvudstdderi år éj tTTl« 
ruckligt skyddad mot OfveräVcimYitngar 
och sjukdomar. Fvh'Slag.Sr#fvaji&tiUdä 
om förlitggandet;af Ryaslands ^häfvud^ 
stad till trakten af Kief?. s ' 

Till Sibirien hafva under loppet af 
den förflutna sommaren 6,000 till dépor- \ 
tation dömda förbrytare afsänclts i 32 i 
afdelningar från Moskwa, hvarjemte 
till Sachalin öfver OJessa af sänd ta 
1,300. 

StörbritaniiiöW. i^fe)- ttlå. Vid en 
åkerbrukskongress söm i torsdags hölla ~ t 
i London yttrade earlen af Winchelsea, <• ; 
att 513,000 acres h veteland under förra 
året upphört med att gifva hvetle till J 
skörd, att landet derigenom förlorat " ' 
2,000,000 "quarts" af hemvöxtafödbäm- " 'i 
ne c, att 20,000 arbetare på så sätt för- ' 
lörat sin inkomst, cch att - följaktligen 
de och deras familjer, én såmmanlagd 
befolkning på 100,000 personer, blifvit 
drifna från landet. . 

Sammanstötning dé rum l biisdagé 
vid mynningen af Morsey flöden mellan 
".WhitéStar^linlenstångai-ö Crérmanic, 
som var pä vag från Liverpöol till 
Queenstown och New York, och den 
skotska kustångaran Cambria. Cambria 
sjönk och Germanic måste återvända 
till Liverpool för att reparera sina lid
na skador. löga menniskolif gingo för
lorade. Ombord å Germanic balann 
sig Lord Dunräven som 1 New York 
skullo bevista undersökningen i De
fender—Valkyrie målet. 

Ny tunnel under Themsen. 1 London 
arbetas nu åter på en ny stor tunnel 
under Themsen vid B.aekwail,förenan
de Poplar med Greonwick. Det kom
mer dock att ännu kräfva två år, in
nan tunneln kan levereras i fullt fär
digt skick. Arbjtst börjades i mars 
1892. Dops hela längd är1.600 ra., af 
hviika 1,100 m. äro utgräva under flo
den påpnevmatlsk yäg. Tt>b.n?ins dia
meter är 8,2 m., <oh i ditta afseenCe 
öfverträffiir den ut la submarina tunlar. 
Ouiko&inaderna äro inalles beräknade 
till 881,000 £. 

Skotska fisket Djskotika fl^korlerna 
förete under tiden januarl—oktobar föl
jande siffror: Sill," värde 0^8,046-% 
kolja 319,392 och torsic 139; 645. . 

Spanien- Tuå mi»istiur taga afskeé,. 
'Arbetsministern liospb fifih justitiemi- " 
nistern Romerobledo hafva inlomnat 
sina afskedsansökningar, emedan, som • 
det säges, folket är upprördt med an-
fedningaf deräs ställning till den -dåll- -
ga munioipalförvaltnlngen i Madrid. -

Turkiet. Sultanen ger vika. Han 1 

här nu nödgats gifva eftor för makter
nas gemensamma bestämdn fordran om: 
beviljandet af fri passage genom-Dar-
danellerna för flera krigsskepp till am
bassadernas skydd. En kejserlig "irad'' 
utfärdades i det syftet sistförfiutna 
vecka. , 1 -

Antalet af hemlösa armeitfet, i.nord ve-
stra Mindre Asien stiger enligt den 
armen pätrlttrkentl uppgift ttlf/ 
500,000. . ... ... li-

Kriget på Kreta. Tu^karno bleXvo én . 
dag förra veckan med förlust tillbaka-
slagna, då de aägrepo de positioner 
som de kristna innehado itdVrysefi 
Kreta. -
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Till Preiiumerantsamlrel 

Till dem soin genom anskaffandet al 
prenumeranter å MrxNnscyA Stats 

Tidning vill förse sig med god ocb 
bildande läsning hemställes följan
de anbud: • 

Den som anskaffar en helårsprenu-
m eran t erhåller Dr. C. A. SWen-
söns reseskildring 8 kI Sccrgc.'' 

För två h olårspren urnerantor Jesk 
Lif af Dr. Farfar. . 

För fyra •helårsprenumeranter Dr. 
Norolii historiska arbete Svenskar-
nes Historia i Amerika. , . . 

-Via req v isi tioner böra åtföljas 
köntant samt ställas till . 

Minnksöta Stats Tipjft&V 

187 E. Tth St. S6, MitlfiJ 
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