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Julen kommeri 
"Ä ' T' " * - ' ' ' 
•i^QVetid kommer med gamman och fröjd. 
v Helige englar frun himmelens höjd 

sjunga om barnet i Bethlehems stall, 
sjunga om Jesus, hans frälsarekall. 

t 
Själen, som ängrar sitt fall och sin synd, 

i' gör fal i krubban ett kosteligt fynd: 
"Enfödde Sonen" i mennisk'oskick, 
Rrälsarn med nåd uti hjeria och blick. 

K&r du, betungad af iihgs^an och sorg, 
- ilör tili krubban» du finn'er din borg, 

borg, som ej nås utal fiendehand, 
_• frälsande mur-emot sorger"och band. • 

. Trälande ande, af arbetet trött, -. 
liyllär i Bathleheméuudre* sä sött, 

' känner i Je6iw sig lugnad och nöjd, 
högt Öfver verld och fuläriglighethröjd. 

<. Bäfvan du böftigt för mörker och natt, 
se* uli Bathlehemskrubban din skatt,-
skatten, som ly^er i härlighets glans, -
.flans ined den Jjufvaste värme som funs! 

- -Salig-a högtid, som fyller mitt bröst 
" -rikligt med hugnad och -sällhet och 

" gläd'je"-och renBaöde vind", 
.törka bort tåren, som brianer min kiud! 

Dyrbara httgtkU i fröjdefull fést 
salig jag hyllar min.härlige gäst. 

- Ban ar min frid; och han-skänka' mig 
skall 

och ljus.under vinterdag kall. 
•- - - - E. It-^d. 

xt 

Prv/ii 

- \ Juldagen. 

Eoglaröater saligt »blandas-
iinder nattehs.tysta t i ra ris a, - . . 
klar én morgon rodnad randa» * 
Divan jordens qvalrn öcb dimma. . 
Jjjtr är fröjd soui &turauaér sangen, 
det är "salighet och.fr id ,.»**' . 
t den viina morgontid, *. 

" /fm pä jorden är uppgången. 

Ära vare Gud i höjden! * • -
•JIan tiled "karlek pä Os^ tänkte. 
£ra vare Gud i'hgjdenj . " 
|Ian sin salighet oss skänkte. 
tfu en son ät jorden föddes, 

„l'ivrnet, som Ö3S lofytidt var; 
f lerradömet, som hdn b?ir, 
i^igtfpu baus skuldra_ a lod des, 

:,S?, jag bådar frid pä jorden", 
ljudet* ifrån ängelns tuögä 
€>p ii do näclcfullu ord ii n"; -
»H*a evigheter sjunga. 

i- öuds natur med -vår förenas; 
"hvad ett syndigt slägtö bröt,.' 

"" -. af ett barn i-jungfruns sköt ' 
- buresför att en gäng renas.-

- fYötnmä tterdar medMaVia 
gömmEf orden, gömma sängen: 

.löftets ord, som skall bufria ' 
-verlden, uti.gynden fången. 

" Övad de höra, de béryk.tar . _ • 
' v - Fudeina goda vi 1 )eiug\' . -
i ...frihetens,och ljusets dag ' 

lör-de fångar o<?h betryckta. 

O, du barn,af himlen gifvet, „ . • 
~~2jr burét här i mensklig smärta, 
• ~ tänd hoä mig det sanna llfyofc,. 

lät dig födas i mitt hjer tal • 
Dä jag tänder juleljuset,. . 

~ . läi tnig.blifva barn sonq^du, 
först i nudéticlon^nu, ^ ' * 

v ^se'n hos dig i fadershuset ! 
' * •' Th. Sternberg. 

oss. 

Ett jul min he. 

Bérättdjtåe af Albrekt Segevste^t.' 

t Aw-; 

Detlåg alnsbögt med snö p& maft*-
ken, var aderton grader kallt i luf
ten och firilt' med folk pä gatorna, ty 
julett tiUstiindåde. *• . 

Vid jen dylik fest känner den en
samme ensamheten dubbelt tryckan
de. Mina närmaste voro dödä, och 
från mina återstående slftgtingar 
skildes jag af -femtiomila vÄgar. Jag 
hade således dén utsigten, att fä 

'iällbringä julaftonen pä källaren.fjär-
"ijan frän glädjen, som jublade kring 

- äe tända, julljxjsen. Jag. afundades 
'éje päpelsade landtbor, som skynia-

. dc förbi mitt fönster, angelägna att 
fö uträttadt och hinna hem i tid pä 

'^. iqviillen. Jag tyckte, att nägra för-
ttldrår till'mina lärjungar bcrde haf-

JjL va fövständ och bjuda mig . hem till 
sig den följande dagen, som var sjelf-
va iuLaftonen. Bäst jag satt fördju-

Jt pad i dessa icke synnerligen glada 
betraktelser, öppnades dörren och 
eu snyggt klädd dräng inträdde. och 

' \ Irägado, efter vederbörligeli försig-
- Stången helsnjng: ;• : ; ' 
* >r ' ' 'Dä ä' fällo , 
' Som jag ;ej kunde anuat än be

kräfta deiiqa förmodan, dök den 
>*främiuando ner i sin bröstficka" och 

di •og upp on mängd räkningar och 
£ 4'notor*'med mera och tog ur detta 
£*rl;iv Tram e.tt bref, som han räckte 
f mig. Det "Vftr adresseradt till. mig 

och lydde: - .• ; 
r Mia käre brodtörl / 

Som jag var en af din aflidne fa
ders bästa vänner, anser jag mig 

; hafva rättighet att under den kom
mande helgen få glädja mig åt ditt 
sällskap och beder dig derför följa 
|&ed_budet; hit ut på en tid,såvida du 

ej hittat på något bättre. Kommer 
du, som jag hoppas, hit, så är du 
hiertligt välkommen. Din faderlige 
vän 

Anders Sjöblom. 

Välkomnare kunde en bjudning 
sällan komma. Om prosten Sjöblom 
hade min far ofta talat, såsom varan
de en af hans bästa vänner. En 
prestgård på landet hade alltid före
kommit mig som det bästa ställe, der 
män kunde tillbringa julen. Jag ha
de så när slutit drängen i min famn. 

"Herrn följer fälle mämej ut?"frå-
i»ade han sedan jag slutat läsningen. 

Ja visst", svarade jag. "När re
ser du?',* . 

Så der . bortat fyrati'n ska' jag 
hålla här utaföre. Ja ä' ensammen 
inne, .så vi behöfver-mte vänta på 
na'n." . ~ 

Jag gladde mig - nästan som ; ett 
barn åt bjudningen och förse^de 
in ig med några småsaker, passande 
till julgåfvor åt familjens* medlem
mar;', bland'hvilka jag visste, att . en 
fullvuxen dotter ot;h en, omkring 
16 år gammal,. Son befunno sig. Jag 
hade for ö.frigt .ej sett-hVarken dem 
^ller de gamla.. Min färd stäldeS så
lunda till ett obekant land, och ined ; 
ungdomlig glädje motsåg jag de upp- ' 
täckter, jag..der skulle göra., • ; ' • 

Min körsven klatschade på sagdan 
tid. med sin piska-utaneÖr mitt .fön-

.•stér. Jag satte* mig upp i den be-
qväma släden och ilade, glad som» 
en lössläppt fogel, bort från 'staden. _ 

Det var on vinterqväll, sådaa . som-
blott norden .kan erbjuda. Sjernor-
nä tände så småningom sina strålan-
dö ljns o.ch-^lyste så klart genom 'den . 
friska luften;. Snön knarrade under 
släden^ hästar ne frustade,, och" deras 
andedrägt stod som- en rök ur deras . 
näsl5grrar. Bjellror och ^klockor 
pinglade framför och bakom oss, ty 
yiigen var befaren med talrika hemåt 
väudand.e-laudtboar, I de stugor^vi 
foro* förbi, bruuuö trefliga brasor på 
hardarna, och bes bäli samma husmö
drar rörde sig fram och åter, syssel
satta med brådskande julgörömrél. 

•V-id^n furd, sädan som dennaf--då, 
ke"n friska, kyliga luften fläktorkciag ; ,/r 
pannan och bortblåser bekymrea för 
dagen, är det likfeom ?jä!en finge- en 
sats af-det jern, -det verldsberömda 
svenska jern, som h v il ar i ;de berg, 
öfver hvilka vinden blåst fram. 

Raskt gick det undan,' ty hästarna 
voro ypperliga träfvåre och väntade 
hem till de fyllda krubborna. • Skogs
dungar, stugor och milstolpar ilade 
förbi oss" i snabb fart, och snart åter
stod ej mycket af de tre milen, som 
vi. hade att resa." 

' |Der ha' vi körka", upplyste Gu
staf, och mellan björkarnas stammar 
.visade sig i det klara stjernljuset det 
på. "en kulle liggande tejnplet. . ' * 

"Bara vi nu kommer för bfr de här 
?bräua, så får vi se rrrestgålu", fortfor 
had.- "Hörherrn, Kastor är allt ute 
och sir ätter oss! Dä ä' någe te skall 
hän har, d€n der- hunn!- Tjo, poj
karna, trafva unnån nu, så får" ni 
komma iinrier "tak!" ' 
."Med en högljudd gnäggni^g * be-' 

svarade hästarna hundens skall och 
'fördubblade sin 'snabbhet. _ Vi sågo 
en oredig massa byggnader med 
upplysta fönster, ̂ syllngdé förbi råt
skilliga-hörni och *' weti; framme * vid 
trappan, * . : * 
' På heflne-stod en hög gestalt, .Som 
slöU. mig i sin famn, sägande:, • • . 

"Hjertligt välkommen, du" min 
älskade, väns sonl"' 
- Sedan jag, på sätt, som mitt hjer-, 
ta förestafvade mig, besvarat deiina 
helsiiing, förde mig min värd uppför.' 
en gammal, • ärevördig trappa • och 
öppnade dörren till ett rum, • der en 
vänlig brasa flammade i kakelugnen. 

' Här är ett litet bo, dit du kan 
drpga dig undau, här du finner, oss 
för tråkiga der öere", sade prosten 
ooh tryckte äterSnin hand-så hjert-
ligt, som om-, fi^n varit min far,' 

Jag kunde nu betrakta honom. Han 
var,som jag förut nämiit,en högväxt 
man med ett fmbildadt ansigte,' som 
upplystes, jag säger med flit upply
ste3, af ett pär eldiga, 'mörkgråa 
ögon. Håret var rikt. och silfver-
hvitt. pannan hög och ädelt formad. 
Jag har sällan sett ett ansigte, på 
hvilket ordet "intelligens" "varit så 
tydligt skrifvot, som på detta. .När 
éii sådan person med öppnad faran 
kommer en till mötes, skall män - va

stora taflan med sina rediga siffror 
blickade så trohjertadt, som den 
svenska redbarheten, ned på de in
nevarande. Möblerna vora gammal
modiga, bastanta och äfven något 
klumpiga, men den gamla kakelug
nen skulle hafva skrattat åt dem,om 
de tagit på sig några modiga fa
soner. 1 

Då" vi inträdde, fans blott en - enda 
person i rumme,, en ung herre, som 
blef mig föreställd såsom häradshöf-
ning - Dalström. Ha i helsade helt 
vänligt öch nedlåtande; som det an
står en rättvisans hfcjrre eller, kan
ske rättare, tjenure. Häradsh^fding 
Dalström var ortens tillföroränade 
domare och hade inackorderat sig i 
prestgårdén Öfver vintern. För öf-
rigt, och-för ätt fatta- inig kort, var 
han" en mycket-^gentil-'' karl. 

Prostens son kom in strax eftér 
Han var én sextonårig.gymna

sist, frisk och glad som ett vintérny; 

utmärkt sätt några glada upptåg, 
som han och min far hade, liaft för 
sig under sina studentår. 

"Jag borde väl inte tala om så
dant, så att du hör det, G-ustaf",sade 
han, "men, ser ni, pojken hänger i 
och när jag så att säga återser en 
ungdomsvän, sådan han var i de för
flutna tiderna,då glömmer jag nästan 
bort prostfars värdighet" 

Då bordet v«r; I ordning,, sade 
prostinnan: v -

"Gå ned du, Gustaf, och bed"m»-
jister Ljung komma up]>. Jag för
står ej, hvarför han inte i qväll; som 
vanligt, kommit in till oss«" * " 

"Jo, det skall jag säga dig, min 
gumma", svarade" prösten. "Han 
skall bland annat bereda sig för fyra 
predikningar till helgen.- Jag får 
nämligen inte", tillade- hän, vänd 
till mig, "predika sä länge den der 
kyrkan- vätor, ty jag.l&rha.ft éÉ li» 

"Jo, Gud ske lof, det är rätt bra", 
^ade prostinnan och såg sjelf ut, som 
o\ji ett litet berg af bekymmer fallit 
fråh hennes bröst. • "Jag var riktigt 
ifrig den här gången; för jag trodde 
nästan att undervärmen var för 
svag". . 
. Ett annat och åter ett annat slags 
bröd skars, och allt befanns lika lyc-
kadt. De båda fruntimren sågo på 
h varandra med triumferande blic
kar, och dea kring bordet församlade 
iiämcfétf gafmed ord och gärning till-" 
kännä; att allt lyckats förträffligt. 
Häradshövdingen fick sålunda den 
angenäma pligten att- afkunna ett 
mycket vackert utslag. 

"Men, min bäste häradshöfding, 
det "utslaget innehåller bestämdt för 
många granna saker", sade prostin
nan leende. . ' 

"Du förstår dig ej på lagkarlar
na, kära mor3*, sade prosten skrat
tande. * » . 
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ra ett isstycke, om mat> ej flyger i 
de utbredda armarna. ' • • • •• , 

Se^aö jag peisat af.itnig,. ginjjjo' ,vi 
ned. • "" ' . . • 

"Du f&r förlåta fauntirören, cjn de 
ej äro inne", sade grostie^;. . "Jul-
stoket är ännu ej- slut, och de ha' 
mycket att bestyra öm, som fru 
Lenngren säger". I^ v 

Det var ien treflig,^gammal' s^l, 
i hvilken vi inträdde. • Vinterqväl-
lens sol, den ovärderliga, eldbrasan, 
sprakade i den stora kakelugnen. En 
stor klocka af Anders Matssons i 
]Vf ra välkända fabrik knäppté: lång-
s^,.dt och säkert i ett hörn, och den 

Han kom från sjön. der han höll på 
att skotta undan snön' för att „.få en. 
skridskobana i ordning. Skridskois 
var, enligt hans asigt, nåjföt alldeles 
nödvändigt för "jul trefnaden> 

Vi h'ade knappt slagit oss ned vid 
brasan, då en, åt de mindre rummen' 
ledande dörr öppnades och. prostin
nan.inträdde, åtföljd af dottern. Den 
förra, ty modern bör man ju 'fram
ställa först, var en hjertans vänligj 
liten qvinna, och naturen syn.tes vil
ja gifva henne i- omfång,- det hon 
vägratr henne i längd, en ersättning, 
som ofta bestås prostarnas fruar. 
Hon såg ut att. "höra till det slags 
qvinnör, "söm glädja sig då maten 
velat lyckas, pchleså godt då nå-

.gon vill ha' mer"; taed ett ord, hon 
liknade den persönifleräde gästfrihe
ten och bad, "att sonen till k&ra 
gubbens kära vän"' skulle- Söka att 
finna sig som hejnm.a här, något,som 
faller sig helt lätt, dä .värdinnan är 
sådan, som hon var. " , 
.Dottern, var. faderns afbild, en 

högväxt, smärt gestalt med mörka 
lockar. Hjertligt' och-okonstladt, 
som hade hon varit en syster, bad 
hon främlingen vara välkommen, 
Rvarefter hon skyndadé att ordna té-
bordet framför soffan, ett bestyr, 
hvaruti "häradshöfdingén ville bistå 
henne; men hon förklarade skämtan
de, att manlig hjelp vid ett sådant 
arbete var alldeles förbjudet i lagen. 

Vi pratade, skämtade och skratta
de inom några minuter, som om vi 
varit gamla bekanta. Prosten skil-
rade bland annat på ett .verkligen 

4&n släng, af'lunginflammation för en 
tid sedan"! 

Pastor Ljung, som . härefter, .in
trädde, hade ett allvarligt, blekt an
sigte med stora, djupt liggände 
ögon. Vid sidan af den '""fiffige" -hä
radshövdingen, som alltid visste att 
hålla sig framme, föfekom Ljung nä- f 

stan blyg, men han kunde bådq tala £öl\ utbredd 
och skratta, som jag snart märkte, 
och hans röst var syanferligen både 
manlig och behaglig. 

*Ju längre utslag", ju större -lösen, 
och derfqr begagnar Dalgtföm sådan 
der dragstil". . • * . ' 

sen, med en lång stång i ena handen 
och en stor otröskad sädeskärfve i 
den andra. Kärfven fästades vid 
stångens spets och reste sig om en 
stund högt öfver marken, inbjudan
de fåglarna under himmelen att del
taga i festens glädje. Olle steg, se
dan detta var gjcrdtj in i köket och 
utkom med en hop brödkakor, som 
medtogos till stallet och ladugården. 
Äfven djuren vid.krubban skulle ve
ta att det var jul. 

Jag stod öch drömde ända tUl dess 
skymningen redan inbrutit. Der. 
nere lade fruntimren den sista han
den vid anordningarna för den stun
dande helgen, det visste och hörde 
jag. Som jag ej ville störa dem,tän
de jag mitt ljus för att läsa en stund 
i ett litet häfte nyss utkomna dikter 
som jag köpt strax, före min afresa 
från staden. Författaresignaturen 
var mig alldelgs obekant, oaktadt 
jag -har temligen noggrann reda på 

' vår nyare skönlitteratur. _Men att 
den nybegynnare—om han så var— 
som i-det lilla häftet- gifvit ällmän-
hetéå förstlingen af sin lyras toner* 
var en skald, ej en rimmare allenast, 
•detröjde sig pä ti varje blad. 

Det vackraste stycket, i boken var 
ötvifvelaktigt ett, sofia hade till *öf-
verskrift "Flickans ögon". Jag lä
ste och läste om" det igen, och jag 
ve?t éj, hufu det kom. sigi mea Ag
nes'' blid framträdde allt -tydligare 
för mig, ju mer jag läste. *'Man 
skulle verkligan-kunna tro. ätt det 

• äc henne, som 'skaldéii Öet^ungit", 
tänkte jag. * .. 

Min läsning afbröts "at en knack
ning på dörren. Det .Var pistor 
Ljung, som inträdde. 

"Nu skall du följa méd dit ned", 
sade han, • '-'Folket kommer in för 
att enligt- gammalt,^ vackert bruk 
här i huset få öina julgåfvor!" 

"Strax, strax. .Har du läst det 
här lilla häftet?" " 

"Ja", svarade han och lade looken 
tillbaka på bordét. 

"Känner du,hvem författaren ur? ' 
" * Han niekade och ställde sig .vid 
fönstret. ' 

• Manligt vackert stycke!" 
. , Hän vände sig om, och; jag slög 

ilPP den ofvan n imnda sången. "l)et 
rekommer mig", fortfoK jag, - "som 

om det vore skrif-vet-.till Agiiös!' 
• "Så, ah så du ;pratarj" Det flög 
en rodnad öfver hans bleka ansigte, 
och han vardt ytterst förlägen*;" men 

• lör mig gick liksom ett ljus -upp. 
"Det är du, som är författaren 

utbrast jug. . * 
' 'Tyst för all del, tyst", bäd han 

och fattade min-hand. "Jag" skäms 
som en skolpojke för 'mina rimmeri-
erl Jo, det är just -en skyddande 
anonymitet", fortfor h^n leende. 
"Din spjufver att .du så skulle 
kunna blotta mig.' Men du .ar- -ju 
-lyst, fullkomligt tyst?'.' ^ ' -

- , "Ja, "jag skall tiga, som en af dina 
egyptiska medbröder", " försäkrade 

• jag, i det vi gitigo ned» 
. En slund efter det vi inkommitCi 
salen -hördes från förstugan train-

- pandet af en mängd fötter. Dörren 
Öppnades och gårdens alla t jen are. 
"sa gifta som ogifta, inträdd^ .med 

• rättiu-eh ..i,spetsen, och hjertliga 
. Jielshingar vexlades m el'aii-dem och 

husbondefolket: L.ingst ned"vid dör 
• ren stod Oile och sökte stryka_den 

linfärgade, Btyfva luggen ur ansig-
tet; men han lyckades ej. derutL 

[Forts. o. si ut-i u!l>ta n:r.J . 

o nengkligare sätt än förr martert 
och mörda de kristne. Då blef rya* 
sen åter rasande och ett nytt krig 
utbröt(1877—1878.)Då var den "sju« 
ke mannen" nära att stryka med, 
men England, som lånat honom 
mycket pengar, lade sig åter ut för 
honom och behöll honom ^ld 1 if, och 
nu rasar han värre än ni go »sin, ty 
han vet att England häller honom 
om ryggen och då våga sig ^-«odre 
icke på honom. Derför -fortsättQ. 
turkarne med sina illgerningar mid t 
för näsan på héla verldens kristna 
nationer och i trots af den väldiga 
flotta, som stormakterna samman
dragit i Medelhafvet. 

. n. 
- Hat.dju, käre läsare, gifvit akt på 

den egendomliga stämning, som. lig-' 
öfver én julqväll ."•• på 

landsbygden? Det, är.,. synes det. 
mig,, söm skulle på denna dag- still
heten :och friden sväfva ned från 

Vid bordet visste' häradshöfdingen ,te«moI«iro<A vtoa* sig jorden mer 
att helt skickligt eröfra platsen vMi.^ mer.-jultagre det lider mot «f-
sidan åf dottern i huset— ^ lteimes •*»**: Arbetet.och stöket stannar 
andra sida . satt prosten — och: jag 
tror ej, att jag misstager, mig,. då 
jag säger, att han efter detta lyck
ligt utförda drag,kastade en hågot 
utmanade blick på den unge presten, 
söm dock cj syntes, det minsta be
kymrad öfver denna - omständighet; 
kanske tänkte* han ej .ens derpå. 
. "Du kanske icke vet", sade pro
sten, vänd till mig, "att detta är en 
vigtig stund -för gumman mor —- obh 
för Agnes, med hvilken du^också läg
ger bort titlarna. Vi skota nämli
gen sätta oss till doms öfver julbrö
dets duglighet. Du får nu tillfälle att 
visa din .juridiska skicklighet, Dal
ström, och vänt "S en oväldig dom". 
' Agnes-fattade den'-stora ' knifven 
öcli skar"en äf de doftande bullarna; 
prestmör lutade sig fram för ätt med 
kännäremin beskåda, huru det såg 
ut efter krtffye»y och häradshöfdin-
gen såg på embetet.s väguap noga 
på brödot — oil^r. på: handen^ som 
höll brödet. . ' -

småniflgonxaf; det blir så tyst och 
och högtidligt, En öch annan van
drare syu*és på afstånd; de skynda 
framåt med raska steg, de vilja hem, 
innan mörkret inbryter. "Frid", 
hviskar soleri. och.gömmer sista kan-
te i Uf sin skifva bakom skogstoppar
na i vester. "Frid, frid^, svarar 
äll naturen, och "Herrans frid" klin
ga heigsmålsringningeus toner, som 
sväfva hän öfver berg och; - däl från 
ternpeltöfnet å kullen. : 

Detta allt kom mig så lifligt före, 
der jag stod i mitt rum i den gäst-
vänliga prostgården och såg ut 
kring nejden. Minnen väcktes från 
flydda tider, "då morgonens dagg 
läg på lifvet qvar". De logo, 
de nickade, de'.ljufva bevingade 
ändeväsendena och hvi$kade så myc
ket skönt, som' stämde h-jertat tiil 
på en gång glädje öch vemodj' \ 

Ooh se der, ännu ett minne upp
väckt! Gud välsigne dig, Olle! Han 
stod midt på gården, Olle, dränggos-

- Här och der. 

Hvad skola nu St. Pauls och Min< •_ 
eapolis dagliga tidningar få fatt I 

för att tillfredsställa en nyfiken.och > 
skandalhuugrig publik, sedau bof- r 
ven Hayward utstått sitt välförtjen- r 
taTBtraff, och de icke längre kunna 
fortsätta méd sina utförliga ber&t-
telser om' den uslingen. Ea- ömkli- •» 
gare företeelse kan.man icke tänka, 
sig än désse tidningars, förgudände *. 
af samhällets afskum. I stället för 
att motarbeta ondska och osedlig
het blifya de.dess ifrigaste befrämr 
jare och den säkraste Vägledare (ft 
brottets bana. .1 stället för att vara 
samhällets yälsignelsc blifva.de dess " 
förbannelse. Det står i sanning illa . 
till i ett samhälle^ der brott och 
ondska upphöjas och beprisäs, men • 
dygden glöm mes och föraktas. Men • 
så var ju också Hayward en "för-: 

oiäm" brottsling och hade. god t om ' 
pengar.. . 

. * . * 

När president Cleveland sändt sitt 
budskap.till kongresaeni tyckte han-
sig"utan tvifvel ha gjort allt, spm ,. 
^ehöfdes för landets"välfärd, och be- . 
gaf han sig derför ut på en jp.gttur. -
Att jaga.och låna pengar, synes vara 
Clevelands hufvudsäkligaste tids-r 
fördrif. 

* • *. K 
Det har blifvit'sed här i landet att 

skilja mellan "infödingar" och-"ut-
läntlingai'". Med "infödingar'' me
nas dä n^eräujdals.-sådana söm'.här» 
étatoraaffän engelske kolon is ter, som 
bitkomnw) i landets tidigaste dagar, ' 
ju tiöigare dess bättre. MeJ ";utlän-
^fingar" titer menas sådane, aotu här- -
stamma från eller sjeifva Uro invan- • 
drtfre från andra länder än England. ' 
"Infödingarne" göra anspnik på att; 

vara juit sjeifva gräddan af defe 
amerikanska folket och de hafv^ 

betydlig mån lyckats göra "detta 
Sitt anspråk gällaude. Måhga ,rut-
iändingar" söka derför ock så.a 11 för
neka och förgäta sin härkomst på"-
det att äfven de måtte biff vä aused— 
äe såsom "infouingar'J. Till och-
med mångh 'svensk-amerikaner ha 
gripits af en dylik galenskap. Är 
det dä någon synnerHg heder att -
härstamma fråu de engelske kolonl-
bterne? Knappasil Far man tro 
professor Briick i Breslau och Dr/" 
Freund i Koblenz, så är hedern gan-' 
ska ringa. Desse män arbeta neni-
ligfen jpäfttt förmå Tyskland ätt be- -
folk a en del af sina främajaude be-, 
sittningar med brottslingar och för 
att visa det fördelaktiga i ett dyiikt"'' 
företag,- hänvisa de -till Engländs 
framgång* i den^ riktningen. 
umeril^anske kotonierne, säga de, 
befolkades hufvudsakligec "med 
brpttsllhgar; från midten af ader-
tondfe århundj-adét till revolutiöns-
krigets utbrott sändes icke mindre 
än 2,000 brottslingar från England 
till de amerikanske kolonien:e.. Och 
ändå .är det amerikansika fölliet ett 

När Katarina II regerade i Ryss 
länd (17G2—1796) lät Bön .öfver en af 
staden Mosk vas södra- portar sätta 
följande inskrift: "Här går*- vägen 
till. Konstantinopel." Ifrån den da 
geh ha ryssarne qfÖFtrute.t arbetat" 
på att förverkliga Katarinas plan 
att bemäktiga sig Koiistantiaope 
och drifva turkärne ur Europa. Men 
under hela1 tiden har Eugland lika 
ifrigt satt. sig -deremot. Nikolas I 
sade vid ett tillfälle till engelska 
sändööudét i Petersburg: "Vi haf
va en sjuk man att sköta, en mycket 
sj.uk raäii (Turken, som sedan kallats 
"den sjuke man nen"), och det - vore 
förargligt om han en vacker dag 
skuile faila " ifrån, Isynnerhet om 
detta skedde in.nan de nödiga anord-
nfngarno vidtagits." För att nu fö
rekomma något" dyl'kt, så föreslog 
Nikolas ätt England ocii Ryssland 
s^iulje dela turlcarnes besittningar 
sinsemellan. Men det ville England 
icke gå in pa, utan fvlogsig att sjclft 
sköta den "sjuke:; i hopp om att en
samt omsider fä ärfva lionotn. Då 
rastiade Nikolas till och började 
krig, men Frankrike hjelpto Eng
land och ryssarjic lingo strylc. Det 
var 1856. " England och de öfrigc 
storrnäkterua togo do ktfistjio i Tur
kiet'under sitt skydd' och. tillsade 
turkärne att låta dem vara i fred. 
Men den tillsägelsen brydde turkar
ne sig alls icke om, utan började 
snart att på ett grymmare och 

ganska br.a folk och ""infödingarne" 
äro icke stort sämre än andra som 
kommit dit. Retta.faktum, attd?. 
engelska kolonierna här i landet-tiil 
stor del voro straffkoUjuier, förkla-
rar den tanke man ikmu har i Euro-. 
pa om Amerika,.att det år ett land 
för tjufvar och banditer och båd«-
England och "många .andra europei
ska länder hafva envist forfsaifmed 
den gamla praktiken att sända siua 
lagbrytare hit till dess.vårt land ge* 
nöin 1.ig stängt ute åtniiustOne de 
små. De stora komma ju ändå, ty 
fQr dem är ingen lag satt. — Nu rä 
visserligen våra "infödingar" icke 
iör att. dc härstamma 'från dylikt 
folk ej heller är det någon skam pre
cis, men någbn egentlig heder är dat 
väl heller icke. • ' -

* 
*• 

t)en ei)gélskc genöralpostmästa* 
ren, grefven af Norfolk, en arg ka« 
tolik,- var djerf nog att lägga beslag 
pa alla .bref och brefkort> som befor
drades med- engelska pesten fråu 
Italien och som handlade om festlig
heterna i Rom.till min»ue af. stadens 
eröfr-ing ifrån päfven. Han augal 
såsom orsak till sitt handlingssätt 
att brefvens innehåll var så miss
hagligt för päfven att denne hotat 
alla, som befordrade, och läste . bref-' 
ve», med bannlysning,- Sådan äi 
påfvens makt öfver. sura .fcffer! SA» 
dant sker i England cch sådant kon» 
<mer snart, att skoh&r. J. S. G» 
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