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på dess sida. Artiklar i kyrkliga "dmnen; j Pen iilSré af die två, sona 'till .att1 träffa' _ 
jemte kyrkliga och religiösa underrättelser med haft såbrådtomt att jffihk eW'ända $å. 

' Minnesota Posten framträder nu första ^ nyheter fr4n orter vjlja vi intaga' i ån tillvaro r flodens vatten, lade nu liifcHi | 
KDfl. gången f jr allmänheten, och hoppas med tidnjngeB Att tänka, skrifra och handla på dényngrés häftighet. ' (löredrogoé i> mitt Btäöe. 

kristligt i det en i fallet som d_t andra 
skall vara vårt sy .lem il. 

Åkerbruk, vetenskaper och konstar vilja 
vi lemna så mycken upj m' r!. samhet, som 
tid och förmåga medgifva, och allmänna 

sin upprigtiga afsigt att arbeta for det all
männas goda att blifva en välkommen 

$l.eo 
0.5» 

Vi äro medvetna af de hinder som ligga 
i vägen for en ny tidnings utgifvande, och 

Till dem, sora godhetsfullt vilja åtaza «ig att ; 
samla och »ända oss »ubskriptiouer. rilja ri för ; deras undanrödjande ; dock 
»tx bttnldn txemplar Itmna ett gråtit. 

Sfref tillställas oss utider ailross:— Red. af .Vin-
Hctota /'uttal, litd Wing, Goodhue Oo.t Minnetotu, 
Box 58. 

penningar tilinändas oss i goda sedlar; be
lopp under $1 kunna sändas i "postage stäpps.' 
Större penmngcbtlopp kunna sändas antingen jpsd 
säkert bud, eller i voxlar å gmlkända banker. 

Falska och värdelösa sedlår återsändas. 

i det arbete och den möda som fordras för enskilta nyheter skola icke heller tär- taga afsked af lidret på detttt 

HiH; herred" éadé hari, xÉaåée det tians d%hetef vom sited« &»; i»A mStmj,-
matta öga fSreÖkte att betrakta kamratens ( men n^&miljeställniagr var i ft(Bkoi«££t 
anletsdrag, så godt det skinn-ande1 ljuset_ fyttkHgi 
af den riäifmaste lyktah tillät, — "BTsH, | \Ot gedhefc oofeöoch g*t-
min herre; ni tyckes mig aHtför ung att i 

A* this is the only nowspaptr in Minnesota, 

äro vi väl 
till mods och tro att dessa äro öfvervin-
nerliga. Man vill naturligtvis nu yrka, 
att det är alltf ör svara penningtider f ir 
att hålla en tidning. Att det är svåra ti
der veta vi väl, men vi tro med säkerhet 
att de icke blifva bättre genom att und
vara en tidning, utarr hellre värre. Sedan 

summas. • Från Sverige vilja vi skaffa 
oss någon tidning jemte korrespondenter 
för att vara istånd att underrätta om de vig. 
tigaste tilldragelserna der. Dock, vi vilja 
icke förtiga att såsom vi lefva i Amerika, 
så kommer vår tidning också att vara mer 
amerikansk. Den kommer nemligen att 

. . .  _  .  t i l l  e n  b e t y d l i g  d e l  l e f v a  o c h  r ö r a s  u t i  de | 
published in the Swedish language, it will afford a . . , . ... i j ; " . _ , „ • , ' 
pood opportunity to Merchant», Mechanics and är priset å var tidning, jemfordt mecl dess amerikanska förhållandena 
other business man, to spread their advertisements 

:n 

before the numerous and industrious Scandinavian 
population. 

i RATE3 OF AltVEHTISINQ. 

Oao square, first insertion, 
Each subsequont " , . 
One Column, por yearT 

i" « aix months, . 
Half " per year,. ; . 

* " " • six months, 
Fourth-" per year, 

" " six months, . . 
" : " three months, . . 

i 'Sanness Cards of ton lines er less, per year 
, _ <4, I, jjTa .< " " « 

AH changes in advertisements, charged at the 
Tate of 30 cents per 1,000 ems. 

All advertisements continued until ordered eat, 
•and charged accordingly. 

All bills payable at the ond of the quarter. 
< Ilia—** 

E F T E R F R Å G A N .  

$ i ot 
25 

6» 0» 
3d 00 
ii 00 
25 •• 
26 00 

15 0» 
9 00 
• 0* 
5 01 

storlek ganska billigt. Man har dessutom 
skäl att tro det penningfebern snart skall 
vara öfverstånden. Vanliga fördomar e-
mot en ny tidning äro ett hinder, som äf-
ven ligger oss i vägen. Detta kan endast 
derigenom upphäfvas, att man subskribe-
ror-å, och läser tidningen,.hvilket vi .hop- j 

pas af våra landsmän. 
Men såsom man redan liar två svenska 

tidningar i Amerika, torde man dock anse 
utgifvandet af denna icke just vara så ser-
deles nödvändigt. Att nägre skola så tän
ka är mer än möjligt, men vi skulle blifva 
ledsna om detta vore allmänna meningen. 
Utan att på minsta vis vilja nedsätta nå-
gondera^af de omnämnda tidningarne, u-
tan tvertom fullt erkännande deras värde; 
tro vi dock att de icke äro så vidsträckt 
spridda och uträtta så mycket for allmän
hetens goda, att icke Minnesota Poeten 

är rädd att ni handfar obetlLn ksamt; lifvet 
måste ännu hafva några ljusa utsigter fur 
en man af er ålder." 

"Ljusa utsigter! Nej, men förrattad-
se och förfall, lögn och bedrägeri, laster 
och förderf! — Kom, lätom oss göra en 
ända derpå." 

''Och likväl så ting! Er erfarenhet 
mftpte hafva varit ganska sorglig, eftersom 
ni har anledning att betrakta alla menskli-

•pp-

Sven&kamas 
stdllnin? kan verkligen ickeblifv« t Åt tref-

O ^ ^ j 
lig i detta lanl förr in de-äro amerikanisera- f ga va.relser såsom ett ormaslägte." 
åe. Men denna förändring bör bevakas si j "Ha, ormar äro ädla varelser jemförda 
att de icke uti densamma förlora hvad soto med menubkor, de följa driften af sin na-
är ritt och godt uti deras trosbekännelse éL tor; de äro inga skrym tare, som bära dyg-
ler karaktär. Minnesota Potten vill egna den på läpparna och lasten i hjertat." 
sig åt det uppvAxande slägtet och önskar "Jag beklagar er af hela mitt hjerta; 
f öreträdesvis blifva de ungas vän och följe- j men det gifves visserligen många nndan-
slagare under deras öfvergång frän ett; tag från denna sorgliga skildring." 
svenskt till ett amerikanskt folk, 

Utgifvande denna tidning företrädesvis 
för våra landemän i Minnesota, kommer 
den dock att innehålla saker af allmänt in
tresse för svenskar i andra delar af Ame
rika. Och att göra den så mycket låsbar 
som möjfigfy skafl bliftia vår ^ppiigtiga 
stråfvan. » 

: "Jag har ej funnit något/' sade den un
ge mannen. 

"Då kan det vara en tröst, ehuru svag, 
att ni har funnit ett i denna vigtiga tim
ma. Huru mycket än menniskor må vara 
benägnatill falskhet, så äro de likv» ft, 
som ljuga i dödsstunden med evigheten i 
sigte. Men hvad mig sjelf angår, så har 

/ 

Maja Kajsa Fjotter önskar underrätta sin man 
Klaes Person fnin Östergötland, Vålnää socken, 

;att hon nu är iRed Wing mvdsina barn. sonen Jo- ; , , c.. •_ , 
han Magnus och dörtvarna Karolina och Kristina OCksa skulle finna en plats I^r Sin verk-
Margreta. llou lemuade ltockford, ill., uen 17 samhet. Med serskilt afseende på Minne 
och kom till Red Wing den 22 Ok t. Mannen blef l 
eftcåt i Koekford. Hon har sedan hört att han gått 
nppit Minnesota. Emedan hon Ur utan medel och 
iilumln befinner siej i tryckande omständigheter, 
anhåller hon hos dtin som hafva nåiron kunskap 
om honom, att de ville härom underrätta honom, 
eller sända henne hans adress i bref till Rod. af 
denna tidning. 

A F F Ä R S - K O R T .  

W. «. HAWKINS. G- B. BAKER. 
HAWKINS & BAKER, 

MÅLARE OCH « T, ASM AST ARE. 
jlus. eTsyltar, åkdon och rullgardiner miilas. Or-

namjnt - -ft n.n , -rlasarbetec, färgber: dnirg, 
marmon') . * och tax»;ts>?ring. Office å Bush i 
g t., midtemi>t Beunet's hållstall, Ri:d Wing, ltf 

FOOTS \TYA KLADESBOD j 
0€H III RRIRS RLADESM.1GASIN | 

"är beläg-1 p» Mainstruet, Lawthers block. 3:dje : 
dörren vest^r om Tepi.-etonka hotel. j 

Kora och so det »törsta varulager som p4 denna ! 
plats någonsin blifvit till salu utbjudet. 

1-tf S. B. FOOT. 

sota våga vi påstå att en tidning ibland 
våra landsmäu hår är beböflig, så väl i 
borgerligt som kyrkligt hänseende. j Emellertid vilj a vi göra det bästa vi kunna» 

Sk.m linaverna3 antal har i detta teiri- r<>ch iemna berömmet åt dem som kunna 
torium, som nu står på den vigtiga punk- ! 8^ bättre. 

Kännande och erkännande vår olörmåga jag aldrig sagt en osanning i mitt Iif, och 
attgöra-röttvifaåtfc retaget, v< r» vi nä-:tan jag ville icke för något i verldén beträda 
benägne att lata det bero, men dä vi äteri- dödens mörka vag med en lögn på mina 
gen sågo på behofvet fattade vi nytt mod läppar; och deri\»re, då jag gäger er att jag 
och det sä mycket mera isynnerhet som det icke är någon bedragare, såsom ni tyckes 
demokratiska partiet försöker få en svensk vilja anse mig, utan en redlig och upprig-
tidning af dess egna äsigter på lotterna, tig menniska, så säger jag ej annat än 

TEPEETONKA IIOTEL, 
(fiirut lted Wimj Hotute) 

•J. F. DEyNET Proprietor. 
REDWING, MIN. 

Dotta stora hotel ii ar bliiwlt iulistiindist repa-
reraut o"h möbljradt, och har nu aft bjuda 

pi !>eqwämH^heter som ej öfwerträffas af något 
hotel i Nordwestern. 

Erfarna knakar m d vragrar äro alltid tillhands 
att skjutsa passagerare med deras effekter till och 
ifrån bitarne, fritt. 1-tf 

IIALL & PARKER, 

MÅLARF. 
Hu», Åkdon och Skyltar malado. 

RED IVISG. MISSESOTA. 

. GOINd'd 
Amhrotype 6«;li HI ;lainotype Ram 
MAIN STREET, RED WING. 

CHAS. H. CONNELLY, M. I). 
HED wu .. - -

Samma offict 
haft. 

- - *- MINXESOTA. 
m Dr. Brooks förut inno-

1-tf 

 ̂ C11AKLES McCLURE, 
iiTokat och R id^ifvarc i lagfragor 

samt 

C EN ER A L-LA XD-A GENT. 

OFFICE i L;iwters by»gnimr, en trappa upp, 
RjI Wiasr, (J > > Ihua ca., Miuuesjta. l-tf 

* )f ;T 
I  J j J  S O N  HOUSE; 

£1) i'.'.Afy, . . - - . - JttJlJ.L»Vt#iAi 
OPl'NAD«X DEN 16 SITT» 1^57. 

-Dstta xta och ståtliga hotfl ur nu i or-.', 
nins: för publiken. D:t har blitvit inrtdt och 
möblerat i ele^jvnt stil endast m;d ett öra för 

,-j. gjUtors brtnviliuiisrhet och makti lict. Anord-
nii^ar Ur o fullständiga och egaren är beredd 
att ick»; spara na'^ou mö la för att göra det till 

' ett af de bästa hotelier i landet. Dot. Ur det 
största i staden. 

- , P.vSsa^trarj skjatsas till och ifrån ångbåtar n-
^ taft betalning. : ;i * 

,c» l-ly W. D. CfllLLSOJt, 

•I 

WAR LIEN BRISTOL, 
^ Advokat o<-k Eåägifcare i Iwjfsåyor, 

It^P' WIISG, - - r - - - WIN. 

CANNON FALLSTAFTÄRS-KÖRT 

Ebl ELL^WOiii ii, 
FÖRSÄLJER "dry goads.'' Fök r varcr, Sti nkärl, 

. F^rdigpiori'a kläder, S'olior oih skur, m. Bi» 
CaJjeon Falls, Minnesota. y. - 1-lj^-

J. R. MARliNS, 

?f- T 

. •, JERNKRAM-HAKDEL OCH STOVAB,' J 

JERXfLÅT- OCH A' OPP A Ii SL Ait EKS. 
BESTÄLLNINGAR af alla sias; l örande till hui 

hMdtveik. utforaf fort och skickligt. - Cannon 
l-ij 

ten att upnh ijas till stat, på de sednareåren 
betydligt * rökat sig och kommer utan tvif-
vel fortfarande att så gön». Deras inflytande 
på de politiska, frågornas bestämmelse bör
jar redan göra sig kännbart. IIuru vigtigt. 
är det icke. att detta inflytande måtte gö
ra sig gällande fur det allmännas som det 
ensl-iltas li.Ma: J a att nötte ske, 
är nödigt att våra landsmän blifva bekanta 
med lagar och inrättningar, samt med de 
politiska frågorna; endast så kunna de va
ra pä det rätta. Häraf nödväudigheten 
af en tidning. Vi neka visserligen icke 
att detta ämne af de andra tidningarne 
blifvit till en del behandJadt. I ftta har 
dock skett mera på ett allmänt sätt och 
säkerligen icke fjr att möta det semkilta 

i behofvet af Minnesota, icke heller hafva 
| vi fordrat det. På vårt territorium just 

, nu är vid den tidpunkt då det skall blifva 
stat, och ganska vigtiga frågor lV.r folkets 
afgörande äro det med förenade, kiinr.es be
hofvet af en tidning härstädes mer än nå
gonsin:—octi vi äro angelägna om att vå-

, ra landsmän mätte begagna sin politiska 
j magt för det goda och det rätta. j ! 
| T kyrkligt, vetenskapligt och literärt 
: hilnseende. hafva sv< nt>karne i Minnesota; 
också sina bchofver och angelägenheter. 
Vi behöfva ordnade f rsamlingar. skolor 

. och bildningskrestar: ty ut;m gudsfmktsn 
j och sann bildning finnes ingen varaktig 
1 sällhet hvarken i samhället eller i famil
jen. Pet lilla vi förmå i den saken, skall 

j icke blifva försammadt. Vi ämna frambära ' 
landsmännens i Minnesota sak, sä långt .vi , 

i kunua. Men att framlägga fera grun
der för behofvet af en tidn ng hUr kan vara 
on kligt — framtiden skall bäst utvisa det. 

j Något om vår standj unkt och om den väg 
vi ämna gå böra vi säga. \'i äro hvarken 
köpta at'eller sålda 4t nAgot politiskt parti; 
vi äro fria uti uttalandet af våra egna poli. 
tiska och religiösa åsigter. och fc-ckå Gaid -i 
fjr sådan frihet. 'Varande fuMkomllgt öf-
ertygade om rigtiglieten af det- re; ubli-
kansk-a partiets närvarande grundsatser, 
rvilja vi framställa och fursvara desamma.; 
dock utan något politiskt svunjieri. Vi 
hilla det så^oni • én n dvltndrg sak att.' 
vart. folk lärer aig känna lagar och .mrätt-
iiingar i Förenta Staterna i allmänhet, och ! 

i den stat de lefva i.r,Bnei;het, på det de 
må undfly faror ocii sk inli £ .rdelar. hva-
dan detta ämne ieke kominer aitt' uraktht*. 

De som önska subskribera & tidningen 

simpla och rena sanningen." j 
"Verkligen ? —-Nå, det viur dl. intres

sant. Oeh således får jag möta den enda 

terlrftin 

sta ytterligheten, oeh 
hsrfver taaba på ril <let 
barn i verlden skall HpfnÉMt för «n 

onyttig staekwe. å l̂ai T 
faU ieke ha lång tid att h&* 

oeh jag hoppas att Herran vjft j&riåt» mig 
att jag afkortar min Ufttid and någrtv da
gar eller veckor, för att der*ed el
ler förlänga min kän Ber&haa." 

, 'f«Ni är en lycklig-nan, min vän," otro-
pade ynglingen, "jag har aldrig sett en 
mera lycklig man. - Hvad m kallar er olyc
ka är bara prat, oeh kan. blifva botad med 
ens. I morgon vill jag gon mitt testa
mente, då skall ni blifva, arfringe till kela 
min egendom, ochi i morgon natt gör jag 
språnget ensam från Mainbryggan ned i 
strömmen. Men innan jag lemnar denna 
verldén for jag Iof att se er Bertha, ty j<tg 
är angelägen om att se på en sådan, som 
är värd namnet af en mensklig varelse." 

"Men .hvad, kan ha. gjort er så olycklig, 
min herre, vid en sådan tidig ålder ?" frå 
gade den gaail<e mannen, iSbI.4 jnedli-
dande. 

"Jag tror det var min faders rikedomar. 
Jag är ende sonen till en af de rikaste 
baäkirer i Frankfurt. Då jag nämner 
mitt namn, vill ni på en gång blifva öf-
vértygad om sanningen af mina ord. Min 
far dog för 5 kr sedan oeh lemnade mig 
arvinge: till en ofantlig förmögenhet. 
Från denna tid har hvar o«h cn sökt att 
bedtaga och skada mig. Jag var ett o-

.  ,  . . .  i i A „  i  s k v l d i s t  b a r n ,  f n l l m e d  t r o  o c h  h o p p :  m i n  upprigtiga menniska jag sett i verlden, | J
- 

h ' . , . i.f' 
böra med aldra första göra så och insända jllst då jag står vid punkten att lemna den, uPPfostran llade 1C _ cr blifvit fbreum-
sin dollar med rigtig adress: postoflice 0ch det i hennes sällskap till och med!" j mad, och jag egde mm moders älskande 
county och stat. Inkommer icke betal- I <»Låt mig gå ensam, men stanna ni qvar ; ^erta- '^a» 8okbe att vinQa inträde 1 S0' 
ningen sedan bladet blifvit sandt en eller j — tro mig, det finnes många goda ech är- | ädla menniskors kärlek och vän-
par gånger, upphöra vi att sända det vida- liga menniskor, som kunde förljufva ert ' ^P' men ja^ fan11 endast »krymtare och 
re. Om pris och vilkor, se ofvan. 4^. — Sök dem. och ni skall finna dem." , bedragare, som låteade vänskap för intet 

Vi innesluta oss härmed i allm«^thetens ja. den företa har jag redan fnnnit. *nll,ltl ändamål »n att ko^ma åt min f r. 
åtanka och hoppas att dess valvilja skall ]yfen om Hfvet visar sig i så klara färger mogenhet och hafva njutningar på min be-

' för er. sä furvånar det mig att ni vill lem- kostnad- Mina vänner eller snarare mina 
»> i bedragare dem jag misstog för vänner och 

"Ah. igii^ulast <m ittig sjok man, ! hyilka öppnade mitt hjerta, bedro-
(»kicklig att f jrtjena någonting, och som 8° oc^ skrattade sedan åt min enfald,, 

gifva framgång åt företaget. 

Ur Mi—ionaty. 

B E R T H A :  
eller språnfjet frun MaMryggath 

KAPITLET I. 
Det var midnatt;—• lamporna p& sten

bryggan. söm leder öfver MainHoden vid 
Frankfurt i Tyskland, lyste ännu, fastän 
fotljudet af de vandrande på dess sten-
gängar hade längesedan tystnat — dä en 
yngling närmade sig bryggan från staden 
med hastiga steg. På samma gång kom 
en annan, en äldre man, och vände sina 
steg ät Sachscnhausen, den väl bekanta 
förstaden, som låg midtemot pä andra si
dan floden.- De två hade aldrig sett hvar-
andra förr. Den sednare vek af frän gån
gen och närmade sig ledstången med syn-
barliff afsist att kasta sig i strömmen frän 

icke längre kun i* ,rdraga att se mitt enda 
barn, en ängel till dotter, arbeta natt och 
dag för att underhålla mig, och stundom 
äfven förse mig med läckerheter. Nej» 
min herre, jag måste våra en tyrann;- ett 
vilddjur för att tillåta detta längre." 

"Hvad, herre!" utropade den andre, 
nästan förskräckt, "ni har en enda dotter, 
som uppoffrar sig så för er skull ?" 

"Och med hvilkét tålamod, hvilken 
mildhet, bvilxen kärlek, hvilken uthåll-

men med tiden samlade jag mera erfaren
het, och mitt sinne uppfyldes af misstro
ende: Jag blef f rlofvad med en rik arf-
tagerska, som egde alla fksionabla egen
skaper. Jag tillbad henne med entusiasm: 

i jag trodde att hennes kärlek skulle godt-
' göra mig Lr dia svikna förhoppningar. 
Jo vackert: — jag fann snart att hon ej 
| var annat än en stolt dåre, som önskade 

göra mig till sin slaf och. dessutom spänna 
alla andra för sin triumferande vagn. 

samhet! Se henne sjunka under mödor Jagafbröt förbindelsen och valde i. stället 
och försakelser och intet enda. klagande en B*®® förtjusande flicka en söt, 
ord undslipper hennes bleka läppar! Hon och, som jag tänkte, oskyldig varelse, hvil-
arbetar och hungrar, men har ändå alltid ^en skulle blifva mitt lifs egen ängel. 
ett or 1 af kirlek. ett leende a£ välvilja för ^en ^onnc en med t4iar 

§in fader." ' och kyssar taga afsked af én ynghng som 
hon älskade. Hon hade emottagit mitt 
tillbud endiist för mina rikedomars skall. 

W? Tr** ^ 

må**i*jpak m 4fi^§a«a 

bryggan. 
Vnglingen, skyndade dit och fattade tag ' "fich ni tänker be^ sjelfmord, pun 

i  h o n o m :  " M i n  h e r r e j "  s a d e  h a n ,  l i j j « : . i ' l w w J  Å r  n i g a l e n ? "  v ,  ' » i - ! '  V j . ,  . .  .  .  . . .  -

trw ni tanker drlnka etS - i i "Vågar jag mörda denna ängel ? Blot- ! ^ Jf?S t jaS 
' Ni tror rätt da, herre; n»e»h*ad'*ng4* >*'tanken derpå genomskär mitt hjerta sår tode» med mm ̂ lestädes 
* —1 ' • ' gem op ' ^ cfeii mannen fäDiijag samma tomhet, samma bedriigen, 

-V" , T T T ! sfenima uselhet. Summa : jag blef ledsen 

hcrjl iji måste ta-_a Cn butelj'vS, vi4.'lifVet och beslUt ^8»» «* ^ Pfc 

mig.' järd^hi^s öppe.^ 

dpt er ?" i • - . - jj 
ftjls; j4g mpnte t blott^ bedja 

er vara eeA * .infci ett par uiiaiUei'. o«h 
tillåta »»'j ytt tr >a "i anWcn-
pä ait ra t .r 1. n i ij iii<*!l < n ilififc-, 
les ob- kaut. som kommit /jr.sauinia aiid^-
mui är verkli-ren intressant. Jai; har vei ki 

3ess uselhet den här natten." 

den,ort.v.  Kom, ni m4stc berätta er hi- f "Oly^liga jf^png," sade den and» 
.storia tur-mig. och sedua. ourni ieke har , 

me4 tårar, af medlidsamhet, "jag ömkar 
något emot det. vill jag berätta er min. 

ligen icke pä länge upplefvät någonting ^eu sä mycket kan Jag säga er på förhand 
så rörande jag hade aldrig tänkt att en —ni har ingen orsak att hoppa i ström-
sådan angenäm tilldragelse skuile ega rum Ja-? är.eri guiska fönn.igen inan; 
i min sista tiuima. Ilör. min herre, jag oc^ oni s^kén förhåller sig som ni sagt. 
har f r mänga år icke framställt én. begär skall er dotter ej behöfva träTa och 
ran till någon mensklig varelse, förneka, el behöfva svälta." ,» h 
mig ieke denuä, som måste bliiva min si
sta. Jag kan försäkra er, jag kommer 
icke" ihåg, att jag någonsin har kostat sä 
många ord på någon begäran," 

Sa sagdt, h ill ynglingen fhun sirt handr 

hvilken hans kamrat'fattade, och fortfor 
vidare med ett slags entusiasm.:' "Ske allfc-

, Gubben tillät sin kamrat att. draga ho-
.nom med sig. Efter några minuter sutto 
dé vid ett bord på värdshuset, med ful
la glas framför sig, nyfiket betraktande 
hvarandras anletsdrag. -

ITppfriskad och muntrad af videts ver- ' man. 
laibegjittdeD grualeMlBA: ^Xl; 

mig.af hjertat öfver er. Jag måste be
känna att .jag varit lyckligare än ni. Jag 
hade en hustru och. en dotter, som f am-
komrao rena och obefläckade ur Skaparens 
hand. Pen ena har återvändt till honom 
i sins själs hvita dragt, fdh sä skall tät 
den.andra girar." * ! 

"Vill ni ge mig er adress, min godé 
gubbe, ecl)i ,till»ta_ mig att bes ka er dotiter 
i morgon,? Men ni måste gifva mig ert 
hedersord på att ni icke vill gå något siftt 
underrätta henner att.jag «r. en lörmögen 

'Jag kan 

Pfcll*, Miaxsccota. 

.så; ari^ i,axat,—och nu jåtam oss skynd^ ! f "Min historia är sijart berättad. Jag tx&kuuået • Jjg • k* qw [tf% 
tas i Vår tidning. ^ med saken; det är verkligeii intagande tillhör den handlande kiaasan men lyckan, tifvortygf, jrg Hif 

I kyrkliökt hänseende ämna v uttala att känna ett menJUigt hjerta nära sig i Jog aldrig emot mig! Jag hade inga pea- [ Mittpamq ^ ^ 
h^YÅ tropä det tttt-yii^ nutte skiym. , dc^a sista stunder, jag frågar icke hvad ningar sjelf, och jag blef k?fr i och (' fi-'—'n .rob pf honnm 
ta. Innerligt tiilgifha den lutherska be. ni är, god eller ond—. kom lätom-os» nu mig med en fatt^ flicka. Jag jkunda._jd- Ipisam^ft JTrCThir 

I kilnnelsen, måste vi i kyrkliga ||ågor ståjkastao»nti."^^ ^ ; 3 : ^ tdng: degynaå å£ii«E tyr rikaia^. -['drogog^ur «p ficks. y 

-v ^ t X#25ii;|S' • 9z*dbhi md ii& nj&sm f 

I - " i 

r 1+ ^ 

r~, 
Hdnraa hsfva p& 

föMradta%, 
ra hviökinffB-Bitiri 
tiskt afseende p*g* 
aBt «k»l alt vSnta 
gar i de ffaaSm mhttiåtåML 
Hören f§ leda nflrkniiuiimil filt iliyf J 
ska folkets sanna -n i 
par utdrag af enskilt* bw^aom ipi 1 
ankomim fr*n Sverige. -, fem .'fife 
Vexiö stift Bkrifver f ljaade r • 

"N%ot om  ̂vår s. k. moderkyrka. X^n 
kungliga propositionen om re|igions£rilket 
i landet går ej igenom vidden*» rikaå  ̂
konventiåel-plakatet, det: gamlå apiiiî  
kommer v«F att försvinna. Statskytka» 
tyckes gå sin upplösning till mutea wzt 
och mer; fä egna sig åt det statekyrkligft 
prestembetet; med svårighet kuma gwb-
tjenstenia upprätthålla* i •î raunlingarna 
tör den stora prestbristens »Ml. Många 
bland de öfverste prestérna m<Mte u-
tan adjunkter och beskSnna 1% deröfver 
svärliga. Baptister ooh septtatirtsrVsza 
till j m»ngd; man räknar tusendetala såda
na. De aro för närvarande ntom oeh ut-
öfrer lagen och ga öppeioeh fritt tillvSga. 
Jag hörde i hufvudstaden|liŝ iöwäk om> 
sterna huru de bestämt sadé titt iitt de vo
ro baptister eller separatist̂ ; den h'«n a-
rande Evangeliska AHiaösefttx^prta endast 
af sådana; de kristne is om statskyrkan. haj 
l' rdcnskull sett sig tvungne att der*r "(t 
alliansen) utgå, oeh hafva i stallet 
sig till den så kallade Evangeliska; 

landsstiftélscn. Denna bar en; Blags w» 
sionsskola eller institut,, der personel otodC 
kristliga tänkesutt u^dervisas af' 
lärare, f r att bildas dels till prester ^det 
förstats, de skola sedan fullkomnas oeh ta-
ga sina examina vid akademierna), déla 
till kolportörer. dels till skeÄmnl». De^vrll 
ock söka anställa kristlig» reöeprediki|it«r 
i landet, allt utan att upphäfva' statakyr̂  
kan eller att verka i motpats till dcaa föi^v 
handen varande institutioner. Stöta'ae&\ 
märkvärdiga väckelser förekomma pä Åt
skilliga ställen i landet och kristendomen 
har i var tid blifvit en magt, som. måste 
respekteras.- Den Ur numera ettaKff^riigt 
samtalsämne äfven i högre kretear odr s^lir 
skaper. Med spänd väntan afbidas slutat 
af denna riksdag. Man tror ätt en aöVMfeV 
sam krisis i kyrkan derefter skall 
just med afseende pä de många afljdtttÉk 
från statskyrkan, som skett. Jag oeh n^~. 
na vänner i var krets ropa tiil H« 
vår Frälsare, att vi allenast md värds 
ne i Honom, att framför &!!t våra 
md vara hans tempel, hans kyrka, att 
genom fröna må ho i oss, oeh oss mer ocfeT 
mer uppräjta och hörsamma göra, s* var»? 
da vi hulpne och behullne huru: det ä» 
rnä gå med .statekyrkan; den tr dotsk gfa 
som appenbarar sig, ett menmskaverk, <*& 
blir yäl såsom hvarje ann t̂ -»"t 
tid om intet. LefvederftJ» MM r̂k f̂ 

ttdrag or. ett. e^lult ,-bret 
Ndrrahd &ter£åt J 

'̂ ber 1857: • 

"ity-rkuhenlea Vilander i _ 
sökt derifrån till Nora i Ug^uid 
n't det. Han<piaadé icke i en- ftj 
son^ jf spjittnid et^ll^h så. Waga . 
som. 3erp|D: Komministern 
vann i stället'Bergsjö oeh 
embete<fenIteajl859. Gud, 
dinfft/rmåga -att éköta sitt 
Han? krafter komjna ̂  
gen socken ictm Norra 

a* många och påkamti 
**•&* éektérftcm 1 

Htad^fct: 

• Mt; 

& 1 


