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Påfvens speciele representant i 
Amerika mgr. Satolli har vederbör
ligen installerats i kardinalembetet 
éch fått den så länge efterlängtade 
kardinalhatten på bufvudet, bvilken 
apokgörande händelse timade förra 
veckan i katolska kyrkan i Balti
more. Detta är ju endast hvad som 
var att vänta, men att de engelsk-
Kmerikanska tidningarne offrat flera 
Spalter för att förherrliga ceremo
nien, synes oss vara att böja sig allt 
lör djupt for den påfiiga stolen. Det 
talas så mycket öfver katolikernas 
öfver handen tagande inflytande i 
detta land, men man har icke stor 
rfttt till klagan så länge den ame
rikanska pressen sjelf hjelper till 
att öka detta inflytande. 

Sko.krånglet i Manitoba har slut
ligen ledt till en ministerkris. Att 
denna kris icke kommit förr är be
synnerligt, dä meningarne inom det 
eanadiska kabinettet varit delade 
hela tiden. Premierministern Sir 
McKenzie B o well har hållit flera 
rådplägningar med de qvarstående 
medleram.xrno i kabinettet,innan det 
lyckades honom att fylla de afgång-
aes platser. Administrationen har 
beslutat att full&lja sin politik och 
upprätta katolska skolor i Manito
ba. Är detta verkligen fallet, torde 
Bowel ls ny et administration icke 
blifva af läng varaktighet, då majo
riteten af de engelska konservativa 
medlemmar ne äro på det högsta 
•mot, att tvångsåtgärder blifva an-
Tända mot Manitoba. 

närmaste framtiden, ehuru man i de 
östra staterna näver bekymmer, på 
grund af de dåliga utsigterna för att 
kongressen skall uppnå hvad som 
anses nödvändigt för en göd finan-
Siel lagstiftning. Hvetemarknadeu 
visade en något fastare tendens me
dan utförseln var i tilltagande. Ut
förseln af hvete från begge kuster
na af Förenta Staterna uppgick un
der veckans lopp till 3,965,731 bush, 
mot 3,457,000 bushels veckan förut 
och 3,142,000 bushels under motsva
rande vecka förra året. Hveteex-
porten var förra veckan större än 
någon vecka förut sedan september 
manad 1893. Utförseln af majs var 
äfven gauska stor» uppgående till 
3,227,000 bushels, hvilket är den 
största majsexport för någon vecka 
på fyra år. Sammanlagda beloppet 
af bankernas ntvexlingar genom 
landets Clearing Houses uppgick un
der veckan till $1,020,042,409, hvil-
ket är öfver sju procent mera än un
der motsvarande vecka förlidet år. 
Antalet konkurser i Förenta Stater
na var 403 mot 322 veckan förut och 
373 under motsvarande vecka 1895. 
Antalet kommerciela konkurser för 
förra året utgjorde enligt Dun & 
Comp:s rapport 13,197 att jemföra 
med 13,885 under året 1894. Sam
manlagda beloppet af konkursernas 
skulder uppgick till $173.196,000 
mot $172,992,856 under året 1894 

öfvfr Kapkolonien, samt direktö-
rerne för det sydafrikanska kompa
niet, och det synes väl, att kan kän
ner sig oroad öfver ställningen. Der-
till finnes äfven skäl, ty England 
står icke allenast ensamt, utan det 
har verldens mägtigaste nationer 
emot sig. 

Storbritannien i knipa, 

Under hela förra året kunde na-
tionalregeringen icke fä debet och 
kredit att gå ihop, utan utgifterna 
Ofverstego inkomsterna betydligt 
för hvarje månad. Derföre väckte 
det ett visst uppseende, då rappor
ten för förliden december manad ut
visade en inkomst af $26,288,937,me
dan utgifterna endast uppgingo till 
$25,814,317, hvadan således ettöf-
verskott af $474,620 var för handen. 
Sedermera har det kommit i dagen 
att flera förfallna förbindelser före-
lågo, och om regeringen betalt dem 
skulle slutresultatet blifvit en be
tydlig underbalans. Begeringens 
månatliga utgifter under förra året 
uppgingo i medeltal till $30,000,000. 
Kontanta behållningen i skattkam
maren uppgick den 1 januari 1896 
till $1,780,270,200, hvaraf 56,000,000 
tillhörde guldreserven. 

Förra året var ett ödesdigert år 
lör missionsarbetet bland hednin
garne och andra folkslag. De blo
diga förföljelserna i ' Armenien och 
andra delat'af Mindre Asien mena 
tydligt en kamp mot kristendomen. 
Något nederlag har kristendomen 
icke lidit, ty den står fast som klip
pan, trots alla verldsliga omhvälf-
ningar, men kampen bar ledt till ett 
afbrytande af arbetet i vissa delar 
af det stora missionsfältet. I Kina 
egde en allmän resning rum mot de 
kristne missionärerna, hvarunder 
ett stort antal dödades, under det 
missionsstalionerna ödelades. An-
siiftarne af blodsdåden biefvo vis
serligen straffade på anfordran af 
Förenta Staternas regering och vis
sa magter i Europa, men missions 
arbetet i dessa trakter fick en så 
hård stöt, att det behöfves flera års 
Arbete för att återvinna terrängen. 

Affärsställningen i Förenta Sta 
terna bar förra veckan prägeln af 
den stillhet som vanligen brukar in 
träda vid denna tid på året. Det 
visade sig en märkbar aftagning i 
varuomsättningen, på samma gång 
ialupna rapporter från de förnäm
sta handelsplatser i landet tyda pä 
att merkantila inbetalningar äro se
na och otillfredsställande, med un
dantag frän vissa platser i sydsta 
terna. I en-grosshandeln hoppa: 
man |>å en god omsättning i den 

Den store statsmannen Bismarck 
sade vid ett tillfälle: "Det behöf
ves endast att England slår på 
trumman för att framkalla en 
storm". Dessa bevingade ord sy
nas vara på väg att få bekräftelse. 
Den storm, som turkiska frågan och 
Venezuela-frågan uppväckte, har 
icke ens hunnit lägga sig, förrän 
krångel yppade sig i den sydafrikan
ska republiken Transvaal. 

Denna kris förorsakades genom 
den främmande befolkningens i 
Transvaal kraf, att hafva samma po
litiska rättigheter som boerna. Pre
sidenten för den sydafrikanska re
publiken, mr. Kruger, förklarade, 
att regeringen är i favör af att gir-
va utländingarne full frihet i tal och 
skrift, såvida dermed icke åsyftas 
uppror, men är på samma gång för
beredd på att qväfva hvarje försök 
att omstörta lag och ordning. En
gelsmännen ha städse förorsakat pre
sident Kruger besvärligheter. Slut-
ligen gjorde dr. Jameson med en 
styrka af 800 man af The British 
South Africa Company ett infall f 
Transvaal. Så snart president Kru
ger hörde detta, gaf han genast be
fallning att angreppet på republi
ken skulle tillbakavisas med vapen-
magt. Handling följde på beslutet. 
En blodig strid uppstod* hvari den 
engelska styrkan led ett afgjordt 
nederlag. Dr. Jameson blef fången, 
och är nu i president Krugers våld. 

Underrättelsen om dr. Jamesons 
nederlag väckte stort uppseende i 
England, medan engelsmännens an
grepp väckte förbittring i Tyskland. 
Kejsar Wilhelm sände ett person
ligt lyckönskningstelegram till pre
sident Kruger, hvari han uttalade 
sin sympati för det kraftiga sätt, 
hvarpå Kruger värnat om republi
kens oaf hän gighet, 

Kejsar Wiihelms telegram mot
togs i England med förvåning, hlan-
dad med harm, och den engelska 
pressen kan icke nog gifva luft ät 
sin förbittring. Time» säger, att 
kejsar Wilhelm gjort sig skyldig till 
en oförskämd inblandning i E in
lands affärer. Tyskland har tågen 
rätt att sätta sig emot Englands-öf-
verhöghet i Afrika, man tror att 
Tyskland endast passat på ett till
fälle att förödmjuka England. Stan
dard säger, att England aldrig skall 
tåla, det Tyskland blandar sig i hvad 
som rör Transvaal. 

Synbarligen är England försatt i 
en allvarlig knipa under sin politi
ska stormlöpning mot vissa svaga 
nationer, hvilka tröttnat på att vara 
Englands lydiga vasaller. I turki
ska frågan drog England sig fegt 
tillbaka efter'att hafva funnit ut 
ställningen.^I gränstvisten med Ve-
zuela förde England i början en hög, 
hotande ton, men då det märkte,att 
Förenta Staterna och andra magter 
stälde sig pä Venezuelas sida, ned 
stämdes tonen betydligt. 

I sydafrikanska frågan är Eng
lands ställning föga bättre. Det är 
en öppen hemlighet, att Salisbury 
var väl underrättad om att dr. Ja 
meson ämnade anfalla Transvaal 
Affären i Afrika har utan tvifvel 
gifvit Salisburys regering en £vär 
stöt. I alla regeringskretsar- ut 
vecklas en ifrig verksamhet. Salis 
bury håller den ena rådplägningen 
efter den andra med kolonialmini 
stern Chamberlain, f. d. guvernören 

Det nya statslånet. 

Demokratiska administrationen 
har förvaltat landets affärer så, att 
ett tredje statslån är behöfligt för 
att kunna hälla regeringsmaskineri
et i gäng. Dä kongressen samman
trädde och fick del af ställningen, 
insåg den genadt att något måste 
göras. 

Finansministern Carlisle har nu 
utbjudit ett så kalladt populärt 
statslån på $100,000,000, hvars obli
gationer skola löpa med 4 procents 
änta. Populariteten skall ligga 

deri, att hvar och en har rätt attj 
teckna sig, dock icke för mindre be
lopp än $50. Subskriptionen utgår 
den 5 februari. Obligationerna skola 
betalas i guld eller med guldcertifi-
kat. 

I motsättning till de föregående 
statslånen, som denn«regering upp
tagit, är detta lån öppet, medan de 
andra afslutats med syndikat inför 
stängda dörrar. Det var meningen 
att följa samma politik äfven denna 
gång. Rogeringen hade träffat af-
tal med ett syndikat af kapitalister 
med Pierpont Morgan i spetsen för 
upptagandet af ett guldlån på $200,-
000,000. Syndikatet hade redan 
dragit försorg om att anbringa 
! >25,000,000 i Tyskland, och det på-* 
stiis att detta belopp i guld redan 
ankommit för att anbringas i Bonds 

öfverensstämmelse med regerin
gens aftal med Morgan. 

Kom så Förenta Staternas senat 
och förstörde hela planen, till stor 
grämelse för Cleveland och det 
hjelpsamma syndikatet. Senator 
Shermans förslag och protest mot 
hemliga statslån har nödgat regerin
gen att afstä från öfverenskommel-
sen med Morgan och i stället utbju
da lånet såsom ett "folklån". Huru 
lånet vill gå i denna form, vet man 
ännu icke med säkerhet, men bör
jan ser ganska lofvande ut. Det är 
visserligen något nytt, men inga 
hinder ligga i vägen hvjrför icke 
dylika statslån kunna här i landet 
upptagas lika väl som i Frankrike. 
Frankrike har en stor statsskuld, 
men står icke i skuld till främmande 
nationer. Behöfver franska »rege
ringen penningar, lånar den af na
tionen, hvilken med förtroende lem-
nar sina besparingar i regeringens 
händer. Det berättas, att Morgan-
syndikatet redan tillförsäkrat sig en 
betydlig del guld i den amerikanska 
marknaden. Är detta fallet, kom 
mer det att lägga hinder i vägen för 
det nya statslänet. 

Betecknande är, att bvarken Cle
veland eller Carlisle hafva förtroen
de till "folklänet". Största delen af 
landets guld är i bankernas händer. 
Skall folket gifva lånet, måste det 
draga pä statskassan för guld, hvil
ken skulle pä detta sätt förlora lika 
så mycket guld, som den skulle få 
in genom lånet. Mången kritiserar 
att i vilkoren för subskriptionen 
icke finnes någon bestämmelse att 
långifvarne icke må draga på stats 
kassan för guld. Beloppet af det 
guld, som Morgan-syndikatet säges 
hafva uppköp^ anslås till 200 a 500 
millioner dollars. 

vändas till speclel förmån för något 
visst religiöst samfund eller någon 
kyrklig inrättning. 

I öfverensstämmélae med de af 
kongressen bestämda vilkore» inne
håller konstitutionen en s. k. Ordi
nans, söm icltékaåi upphäfvas utan 
samtycke af Tören ta Staterna och 
befolkningen^ s tften. Denna ordi
nal} s bestämmer, att en obetingad 
tolerans skall lika garanteras hvarje 
religiös öfvertygéJse. Ingen statens 
innebyggare *får hotas till person 
eller egendom förjdenna sin öfver-
tygelse, meniander alla omständig
heter är månggifte förbjudet. Ordi-
nansen föreslvrifyer äfven upprät
tandet och uppehållandet af offent
liga skolor, hvilka skola vara till
gängliga för alla barn i staten, men 
de skola vara fria från sekterisk 
kontroll. 

Utahs befolkning synes bafva 
känt nödvändigheten af att antaga 
speciela bestämmelser i saker som 
annars falla af sig sjelfva, hvadan 
de sålunda bestämda garantierna 
böra anses vara tillfredsställande i 
ordalydelsen. Allting är nu i laglig 
ordning och ser bra ut på papperet, 
men fara är för handen, det mor-
monelementet skall försvära garan
tiernas uppfyllande. " Det är icke 
utan, att innebörden i vissa bestäm
melser redan sökte tillbakasättas af 
den rådande kyrkan i Utah vid sjelf
va det val, hyarigenom konstitutio
nen antogs och statsembetsmännen 
valdes, i det mormonerna under val
kampen ingingo kombinationer med 
ledarne i ett politiskt parti. 

I första hand åligger det befolk
ningen i den nya staten att noga 
tillse, det bestämmelserna i stats
konstitutionen Jill alla delar efter-
lefvas och tillämpas, ty deraf afhän-
ger dess lycka och statens välfärd 
åsom medlem^f staternas stora fa

milj. 

Utah stat i unionen. 

Ändtligen, efter att i flera åf baf
va klappat på kongressens dörr, har 
det lyckats Utah att blifva uppta
get såsom stat i unionen. Efter det 
Utahs befolkning i enlighet med 
kongressens beslut antagit en stats 
konstitution i samklang med Fören
ta Staternas konstitution och i en
lighet med de af kongressen före-
skrifna vilkoren, utfärdade presi
dent Cleveland en speciel proklama
tion, hvari Utah förklaras för stat 
med samma rättigheter somde öfri
ga staterna i unionen. 

Utah är den 45 staten i unionen 
men det kommer nu att visa sig, om 
den nya statens befolkning kan hål
la de garantier som utlofvats, så 
att konstitutionens anda likaväl 
som dess bokstaf kan hållas vid 
makt. 

Med hänsyn till religito frihet Sro 
bestämmelserna i Utahs konstitu
tion särdeles bestämda. Konstitu 
tionea förklarar, att samvetets rätt 
aldrig får kränkas, att ingen lag får 
antagas, som förbjuder fri religions-
öfning, samt att ingen förening 
skall ega rum mellan stat och kyr
ka. Vidare- får inget kyrkosamfund 
beherska staten eller inblanda sig i 
dess angelägenheter, lika litet som 
offentliga medel få beviljas eller an

te 

Arbetsförtjänsten går till 
krogen. 

•sa. T , 
m. 
•a -i 

Ij—D. 

En samtida^berättar följande san-
t n0 2 na historia: 

stor?** *jxianufak turbolag i •Ett 
Massachusetts^ betalade nyligen en 
lördags afton sina arbetare 700 st. 
10-doHars bvlfka alla dessför
innan hade bfffvit märkta. Följan
de tisdag biefvo 410 af dessa märkta 
sedlar af stadens krögare insatta i 
en bank derstädes. Fyratusen ett 
hundra dollars hade således under 
lördags och söndagsnätterna för
svunnit från arbetarnes fickor och 
händer utan att lémna dem annan 
behållning än hufvudvärk samt fat
tigdom i deras hem. Dessa män 
hafva i sanning skäl att ropa till 
staten: fräls osar från oss sjelfva! 
Och deras stackar»hjelplösa hustrur 
och barn kunde hafva anledning att 
bedja: rädda oss frän våra män och 
fäder åtminstone pä Herrens dag!" 

Bakom dylika historier, som upp
repas litet hvarstädes i såväl gamla 
la som-nya verlden, se vi hjertslitan-
de syner, verkligheter af den djupa
ste nöd och sorg: bleka hustrurs an
leten med tårar i ögonen, utmergia-
de barn i trasor och smuts, brist 
och armod, en raglande man, som 
skriker och svär, slåss och bannas 
samt talar obegripliga ord. O, hu
ru många hem finnas ej, der husfa
dern till följe af sitt dryckenskaps-
begär uppför äig Som ett vilddjur, 
der det är knappt ,med brödet för 
dagen, der hustrut» får lida och för
saka, der barnen -få vara i saknad af 
passande kläder oefx skodon, af upp
fostran och undervisning, af vår
dande kärlek oöh rén fröjd, der lif-
vet är mörkt o6h kallt och hemskt, 
der all glädje är bannlyst, och deri-
från frid och hopp för länge sedan 
tagit till flykten. __Attfolk i allmän
het, och de k?i$fepa isynnerhet, så 
föga tänka pä, ta&rom och behjerta 
dessa sorgliga förhållanden kommer 
sig dels deraf, att detta dystra 
och förfärliga lif så mycket som möj
ligt hålles dold t, eller att nattens 
slöja vanligtvis är utbredd deröfver, 
dels och förnämligast deraf,att mak
lighet, likgiltighet och brist på män
niskokärlek hindra en från att se, 
och höra samt att £& den räddande 
kärlekens ärenden. 

Här fins sannerligen mycket att 
göra för hvar och en som hatar 
mörkret och mörkrets gerningår, för 
hvar och en som älskar ljuset, för 
hvar och en som Ömmar för med-
menniskors välfärd och lycka,glädje 
och ro. Och från detta högst ange
lägna och ärorifca arbete bör ingen 
välsinnad, barmhertig och behjertad 
man eller qvinna hålla sig undan. 
Fram, fram! Tilliikamp mot kro
garne, mot lastett t Till strid för 
frihetens sak I 1 Till kamp för arbe
tarnes frigörelse f^n krogens och 
brännvinets tyranni! Hvad båtar 
det att lefva*i att fritt land och i 
fria politiska, |elijlösa och sociala 
förhållanden, om man ändå till kropp 
och själ är bunden $ de allra nesliga
ste af alls bandi syndens eller la. 
stens? 

Mlnneapolla-Krönlka. 

Snart stundar Minnesota-konfe
rensens årsmöte, och just det manar 
oss till att taga vår ställning såsom 
samfund i något närmare öfvervä-
gande. Vi hoppas att ingen tager 
till misstycke, att en så ringa per
son som undertecknad vågar uttala 
några tankar rörande vår allmänna 
ställning. Vi hafva så länge hört 
talas om våra samfundsskulder och 
orsakerna till desamma; så ofta 
sjungit jeremiader öfver än det ena 
än det andra' och understundom 
gjort kraftiga försök att vräka skul
den på vissa personer blott för att 
lätta vårt eget samvete, att mig sy
nes tiden nu vara inne att förgäta 
det tillrygga är ccli sträcka oss ef
ter något som ligger framför oss. 
Icke förbättras vår ställning genom 
att fortfarande bråka om de förra 
årens misstag, att vi såsom konfe
rens bygt alltför mycket på pap
persbeslut, beslut, som af en del an
setts för opraktiska och derför ring
aktats, af andra betraktats såsom 
högst obilfiga och kärlekslösa, och 
till följe deraf ej efterlefts i flera 
församlingar. Om vi blott hädan
efter rådpläga, besluta och handla 
så, att den broderliga kärlekens eld 
får uppvärma det hela samt sätta de 
krafter i rörelse som finnas ibland 
oss,så sKola snart alla gamla synda
skulder blifva utplånade, yära in
rättningar erhålla det understöd de 
med rätta förtjena och missionskas
san icke mera sakna erforderliga 
medel för missionsverkets bedrif-
vande både här hemma bland' 
våra egna landsmän och ute i hedna-
vertden bland de folk, som ännu 
icke känna frälsningens väg. 

* * 
* 

Den SOBI tänker bygga ett bus ser 
noga efter att grundvalen blifver 
säker. Är blott grundvalen väl 
lagd och tillförlitlig, så kan man se
dan med trygghet uppföra äfven det 
största hus. Detta gäller äfven 
med afseende på vårt samfunds olika 
verksamhetsgrenar. Minn. konf. 
har i Herrens namn åtagit sig ett 
stort andligt byggnadsarbete sär-
skildt bland landsmännen i Nordve-
stern, och det är utaf den största 
vigt att arbetet så utföres, att det 
omsider vinner den himmelske afsy-
ningsmannens godkännande. Vi 
hafva erhållit uppdrag att förkunna 
evangelium i öfverensstämmelse med 
reformation sky rkans bekännelse, att 
deltaga med i det uppväxande släg-
tets fostran,att herbergera de sjuka 
och nödlidande och att amma de fa
der- och moderlösa barnen upp för 
Herren. Under våra första år, och 
innan ännu verksamheten vunnit 
den utsträckning som den nu bar, 
kunde man kanske utan någon syn
nerlig fara neddrifva experimentets 
stödjepelare vid förekommande t>e-
hof, men skola icke våra företag hä
danefter sönderslitas af kända och 
okända storm vindar, så måste de ega 
en tillförlitlig och bepröfvad finansi-
el grundval, som hvilar på sunda af
färsgrundsatser. Att så handla stri
der icke emot den sanna gudsfruktans 
behof, att af Gud utbedja sig både 
små och stora gåfvor, ej heller för-
qväfves derigenom en evangelisk 
kristendom. Gud är ordningens Gud, 
och det skulle icke anstå hans för
samling på jorden att tanklöst eller 
på måfå utföra sitt uppdrag. På 
hvad sätt nu hela saken skall ordnas 
förstå våra ledande män bäst. Vi 
hafva endast önskat väcka försam
lingarnas uppmärksamhet^ på frå
gan. 

höga brandsoldater hållit sig i när
heten af rådstugan är det svårt att 
säga huru det hade gått. Men hva<? 
var då på färde? Jo, en ny chef för 
alla stadens brandsoldater skulle 
väljas, och att en så fet, om ock våd
lig syssla skulle sökas af mer än en, 
säger ju sig sjelf t. Det gräusar dock 
nästan till det löjliga att man för ett 
vals skull af öfverste för brandkåren 
skall skrika och larma som om hela 
staden stode i ljusan låga. 

* •  *  
* 

Af lätt begripliga skäl vill jag 
icke i tidningen lemna någon redo
görelse öfver sjelf mordens antal här 
i staden under det förra året. Att 
de vore måuga, som buro hahd pä 
sig sjelfva, veta vi alla, men hvem 
kan utgrunda och fatta den djupa 
orsaken tili hopplösheten hos nitton
de århundradets slägte. Det ser 
emellertid ut som om detta årskulle 
komma att te sig något annorlunda 
än det förra. I fall vi med dessa 
rader skulle nå någon som lider af 
missmodighet, någon som tycker 
sig vara öfvergifven af både Gud och 
menniskor, så vilja vi tillropa eu 
sådan: Gif dig icke utöfver,ty Her-
reus fadershjerta lågar äunu af för
barmande för dig,och hans band är 
ické förkortad,att han ej hjeipa kan. 
Anförtro blott dina bekymmer åt 
honom som med ett ringa förråd 
förmådde mätta tusenden och ur 
hårda klippan framtvingade vatten 
till tvistens stillande hos ett emot 
sitt rätta hemland tågande folk! 
Hoppas oeh bed! • Kil. 

ooh latinska uttryck, så naturkunnig
heten i alla dosa utgreningar, tå dog-
matikan, kyrkohistorien p. s. v. Ooh 
medgifyaa måste att dessa uttryck säga 
mer än långa öfversitttningar ooh om-
skrifningar. Men det är ej vår mening 
att denna gång diskutera denna öppna 
fråga. 

Prof. J. P. Uhler har varit gjuk om
kring en vecks. Han är dock nu nä
stan återstäld. 

Ett femtiotal nya studerande hafvt 
infunnit sig. Dd gamla äro temligen 
mangrant tillbaka. På flera ställen 
hafva fOrsamlingarnit qvarhåitit- deift 
öfver böneveokan. i 

Pastor J. P. Seadoff gjorde oss ett 
kärt besök vid skolans öppnande den 7 
jan. och höll för oas en innehållsrik 
predikun, hvars hufvudtanke, "Beth* 
lehemsatjernan", det väl anstår oss att 
både gifva akt uppå samt följa. 

sairv 

U T L A N D E T .  

Blygsamt Vill jag i detta samman
hang uttala min mening om ett och 
annat med afseende på ofvan 
omskrifna sak. 1 Skolan. Skolan bor
de enligt mitt förmenande hafva en 
affärsföreståndare som å direktio
nens vägnar och i öfverensstämmel
se med dess beslut skötte affärerna. 

Från bråk med dessa stycken 
skulle skolans rektor vara helt be
friad.— Så skulle ock affirsförestån-
daren vid lägliga tillfällea aflägga 
besök i församlingarna för att göra 
behofven kända samt väcka intresse 
för skolverksamheten. Men till 
hans pligter skulle äfven höra att 
vid alla lägliga tillfällen verka för 
erhållandet af en fast lönefond. 

2. Missionen. — Med afseende på 
missionen, att så vidt görligt är alla 
anslag för denna verksamhet göras 
af konferensen vid dess årsmöte. Att 
konferensen ej hålles ansvarig för 
missionsdistriktens löften till arbe
tare inom deras områden. Att mis-
sionskomitén så väljes, att den re
presenterar alla delar af konferen
sen. Hospitalverksamheten går 
sakta men' säkert framåt, och s& län
ge "Olle" och hans fryntlige sekre
terare regera barnhemmet i Vasa, 
slippa vi nog höra några klagovisor 
från det hållet. Barnhemmet har 
under alla tider varit församlingar
nas synnerliga skötebarn. 

3. Konferenskassören bör hädan
efter ställa vederbörlig borgen för 
sig. Att jag icke härmed uttalat 
något misstroende emot vår gamle 
trotjenäre Gustaf Bodin förstår hvar
je tänkande menniska. Ja ha, si så 
der tänker undertecknad, men det 
står läsaren fritt att tänka precis 
hvad han behagat* 

#  # "  • 
Nu kunaen X tro att bftr bar va

rit ett fasligt oväsen i staden igen, 
och det är nästan ett under att icke 
våra ål derm än och en del andra män 
brunnit upp. Om icke så många 

Gustavus Adolphus College. 

Ett godt nytt år tillönskas alla våra 
vänner, studerande,'föräldrar och måls
män till studerande samt alla som in
tressera sig för kyrkans skol- och upp-
fostrings verksamhet. 

En kärkommen öfverraskning bered
des oss vid skolan lördagen den 28dec., 
under det vi voro sysselsatte med ar*' 
bete pä lässkeraat för vårterminen, då 
mr N. Kosenquist, åtföljd af pastor J. 
H. Bandabl samt något senare af sin 
son Oscar, kom för att öfverlemna en 
gåfva pä $1,000 frän sin förliden vår 
aflidno son William A. Quist. Tidnin
gens läsare torde påminna sig, att den
ne William A. Quist, hvilken för flera 
år sedan bevistade vår skola härstädes, 
belt hastigt fick nedlägga vandrings-
stafven. Han hade kommit hem till 
föräldrahemmet krasslig, hade gått 
uppe och hjelpt till med h varjehanda 
smäbestyr nästan hvarje dag, hade si
sta aftonen suttit uppe och samtalat 
med sina syskon till sent på aftonen, 
hade så gått upp på &itt rum, men kun
de ei hvila, hade tagit fram sin bibel 
och lemnat den öppen vid det ställe, 
der Hiskias sjukdom och tårar omtalas. 
På ett papper hade han méd blyerts 
nedtecknat något om de inre strider 
han genomkämpat, • innan han kunde 
tro sina synders förlåtelse.samt slutade 
med att uttrycka, att en viss snmma af 
hans qvarlåtenskap skulle skänkas till 
Gustavus Adolphus College och en viss 
summa till missionen. Derpå hade han 
vändt sig mot väggen ooh insomnat för 
att ej vakna förrän på uppståndelsens 
morgon. Ingen i huset visste något 
förrän man på morgonen fann honom 
död. Då nu hela familjen var samlad 
kring hans bår, beslöt man enhälligt, 
att hans sista önskan skulle troget ef
terkommas. 

Vid samma tillfälle beslöt man, att 
denna summa skulle åsidosättas såsom 
en grundfond (endowment fund), hvaraf 
blott räntan finge ärligen användas till 
lärarelöner. Gifvaren är villig att låta 
denna sammanslås med Alumniförenin-
gens fond, som nu uppgår till omkring 
$600. Den som skrifver detta föreslår, 
att fondens namn blir: "The Quist 
Alumni Endowment Fund", allden-
stund den aflidne W. A. Quist varit 
studerande vid skolan. Detta år ett 
förslag blott. Alumniföreningens fond 
torde snart nog kunna höjas till $1,000, 
och då hafva vi redan en inkomst af 
$140 pr år efter 7 proc. Detta tar bätt
re än de många hvassa tidningsartik
lar, som riktas mot vår skolverksam
het. Mod I skolans vänner! Vi hafva 
först en rik Gud, sedan hafva vi, om ej 
rika, dock uppriktiga, bjertliga vän
ner, som i lif vet och till och med i döds
stunden ihågkomma skolan. Skulle vi 
icke kunna, om ock med små summor, 
donera vår skola, så att hon kunde utan 
så mycket tiggeri hålla sig uppe och 
till och med genom stipendier eller på 
annat sätt hjeipa de många fattiga, men 
pä samma gäng värdiga studerande. 

Vi uttrycka härmed vår innerligaste 
tacksamhet till familjen Rodenquist 
(Quist) för dess stora gäfva. 

En andra öfverraskning bereddes oss, 
i det löjtnanten vid Förenta Staternas 
armé, hr John A. Lundeen, genom sina 
slägtingar öfverlemnade en jul- och 
nyärsgåfva på $25. Samme person öf
verlemnade förlidet år en gåfva på $50 
till skolans behof. Han har ett par 
gånger förut ibågkommit skolan med 
frikostiga gåfvor. Vi sända honom 
vårt hjertliga tack. 

Flera af skolans lärare bevistade 
"The State Teachers AssociationM-,som 
höll sitt möte i statens kapitolium i St. 
Paul den 31 dec.—3 jan. "College Sec
tion" inom densamma, hvilken gren vi 
tillhöra, lofvar att bli till nytta för sta
tens högre uppfostringsväsende. Denna 
gång ventilerades något frågan om de 
döda språkens plats i vårt skolväsende. 
Kunde blott enighet vinnas, torde be
tydlig afprutning kunna ske i studiet 
af dessa. De både hafva haft ooh kom
ma att behålla ett stort värde i elemen
tarkurserna, men det går så lätt att 
öfverdrifva detta värde. Detta ligger 
naturligtvis hufvudsakligen deri, att 
de äro ooh förblifva språkstudier. Hvad 
de gamle författarne hafva tänkt och 
sagt, kunna vi lära känna genom över
sättningarna. Vore det icke så, att 
snart aagdt alla vetenskaper hafva be
gagnat de döda språken såsom språk
underlag, ginge det lättare att skilja 
sig vid dem. Så begagnar sig läkare
vetenskapen i alla arbeten af grekiska 

Afrika. Transvaalförhållandena sy
nas blifva rätt allvarsamma. Tyskland, 
Ryssland och Frankrike tros hafva in
gått allians mot England för att. hindra 
eller släcka des* inflytande dernere. 
Portugal kommer att iakttaga en väp
nad neutralitet. Situationen tillspetsar 
sig mer och mer. — President Kruger 
säges komma att hälla dr. Jameson i 
fängsligt förvar, till dess den s. k. Lon* 
donkonventionen är förklarad afskaf-
fad, hvilket åter skulle vara detsamma 
som upphäfvandet af Englands öfver» 
höghet i Transvaal—22 medlemmar af 
reformkomitén, bland ~ dem öfverste 
Rhodes, Sir Drummond Dunbar och an
dra högt stående män, arresterades i 
Johannesburg sistlidne fredag, ankla
gade för högförräderi. Do fördes till 
Pretoria.—Dr. Jameson och större de
len af hans nnhang hafra nu öfverlem-
nats till de engelska myndigheterna 
för att öfverföras till England och der 
stånda ansvar för de brott de begått 
derigenom att de åvägabringat krigi
ska demonstrationer tnot en stat som 
står på vänskaplig fot med England.— 
Sir Hercules Robinson, guvernör öfver 
Kapkolonien, har förklarat dr. Jame
son afsatt frän befattningen som admi
nistrator af Mashonaland; F. J. New
ton, sekreterare för den britiska kolo
nien i Beclinaualaud, år utnämnd i 
hans ställe. 

England. Krigsmoln~ Man arbetaf 
uti verkstäderna i London dag och natt 
för utrustning af de fartyg, som höra 
till den s. k. "flygande" sq vad rönen. 
O.'antliga massor af patroner tillver
kas, och skattkammaren är strängt an
litad. 

Hopp om fred mellan Tyskland ooh 
England hyser man enligt senaste un
derrättelser. En ganska allvarsam 
ekriftvexling lär ha pågätt mellan kej
sar Wilhelm och drottning Victoria. 

Frankrike. Bykte cm örlig. Det 
innersta innehållet af ett mellanFrank-
rike och Ryssland ingånget förbund 
skall, - om ryktet är sant, vara: Ryss
land får Konstantinopel eller hvilken 
hamn som helst i persiska viken, ooh 
Frankrike får Elsass-Lothringen. Stors 
planer! 

Japan. Bättre förekomma än förekom' 
mas. Den japanska regeringen har 
gifvit Ryssland tillstånd att utan nå
gon inskränkning förlägga krigsfartyg 
i hvilken japansk hamn som. helst. Man 
anser att ett Sådant medgifvande skett 
för att om möjligt få den brummande 
björnen att tystna i fråga om hans a» 
språk på en hamn i Korea. 

Kina. Teskörden säges blifva i de 
bästa distjrikten af Kina i medeltal 300 
och 400 pund per acre. 

Kuba. Slagne på flykten af tfpanske 
gen. Navarro biefvo insurgenterna nyL 
i trakten af Guanaja i provinsen Pinar 
del Rio omkring 40 mil söder om Ha
vana. En annan spansk general Val-
dez, som upphann de retirerande insur
genterna, anstälde bland dem ett gan
ska 6tort blodbad. 

Persien. Jordbäfningar inträffade 
nyligen uti distriktet Khalkhal, en af 
dem natten till den 2 d:s, h varvid sta
den Janjabad. och flera andra städer, 
den förra helt och hållet, biefvo för
störda och omkring 300 personer döda
de, den andra åter den 5 d:s, då staden 
Goi förstördes, flera småstäder leda 
stor slcada och omkring 800 personer 
dödades. En hel mängd boskap hav 
ock omkommit. - • 

Ryssland. Myteri egde nyligen rum 
ä den l'yska kryssaren Rurik, medan 
den låg i Algiers hamn i Afrika. Upp
roret undertrycktes af de franska myn
digheterna på plat&en, och 30 af de 
olyckliga ledarne skola arkebuseras I 
Cronstadt. ^ 

Tyskland.. Befolkninqen i Berlin 
har under det senaste året icke ökats| 
förut har vanligtvis en ökning af en» 
kring 50,000 om året egt rum. 

Österrike. Märkvärdig upptäckt 
Professor Routgen vid Wurzburgs uni
versitet i Bayern har till fotograflen» 
fromma gjort en upptäckt, hvarigenom 
det är möjligt att genomtränga ved, 
kött och andra organiska föremål Pro
fessorn porträtterar föremål, som ligga 
t tillslutna träaskar, samt benen i men* 
niskokroppen med allra största lätt* 
het 

Sand Minnesota Stats 
Tidning till Sverigel 

Tiden att förnya prenumerationen till 
Sverige är nu inne för dem somrcqvireral 
tidningen för 1895. Under hopp att in
om loppet af ett par veckor få höra från 
dem, som skickat tidningen till slägtingar 
och bekanta i fosterlandet, fortsattes sän
dandet till den 15 instundande januari. 
Prenumerationspriset för MINNESOTA 
Sl'ATS TIDNING till Sverige är $2.00 
pr år och erlägges i förskott. Hemma
varande anhöriga uppskatta säkerligen 
fördelen au få läsa en god svensk ameri
kansk tidning, och mången kanske äfven 
på detta enkla och billiga sätt lean visa 
sin tacksamhet för hemma i Sverige rönt 
välvilja. Vi hoppas oAtfå höra icke blott 
från gamla utan äfven från många nya 
prenumeranter. 


