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Julen kommeri 

^Futatid koratner med gammaq och fröjd. 
^ Heliga englar frun himmelens höjd 

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

g 
Själen, som ångrar sitt fall och sin synd, 
gör fål i krubban ett kosteligt fynd: 
"Enfödde Sonen" i mennisköskick, 
frälsarn med nåd uli hjeriaoch tyick. 

Kär du, betungad af ängslan och~ sorg, 
Öår tili krubban, du finner din borg, 
borg, som ej näs utaf fiendehand; 
frftlsande mur-emot sorger"och band. 

Tr&lapde ande, af arbetet trött, : 
hyllar i Bathlehetöfeuudre* så sött, 
känner i Jesus 6ig lugnad och nöjd, 
högt öfver verld och faläriglighet böjd. 

Bäfvar. du häftigt för mörker och natt, 
se-uti Bethlehemskrubban din skatt,-
skatten, som ly^er i härlighets glans, -
4>lans med dep ljufväste värme soin fans! 

-ffeliga högtid, Bom fyller mitt bröst 
rfkligt bied. hugnad öoh-sällhet-och 
rÄgjfc;~ tvös% 

n'mad glad'je~-och rensaftde vind", 
.t&rka bojpt turen,som brinner min kind! 

Dyrbarä högtid! I fröjdefull fé9t ' 
salig jag. hyllar-min.hurlige gäst. 
Han är /min frid» och han- skänka mig 

skall 
TÄrme och lju3.under vinterdag kall. 

• . * E. 

x j 

-  \  Juldagen.  . 

Eoglaröster saligt-bla'ndas. 
under nuttéhs.tysta timma, . ... 
klar én morgon rod o ad runda» * 
éfvan jordens qvalm öcb dimma* 
pit är fröjd som &turanker, sangen, 
det är salighet-och.fr id ,-v*; . 
i den vä na morgontid, *. 

- pä jorden är uppgången. 

Ara vare Gud i höjden!* " - • 
• -Jlan med "karlek pit Oss tänkte. 

,^ .ra  vare  Gud i* höjde a l  .  *  

^lan sin salighet 03S skänkte. 
H en Bon ät jorden föddes, 
•4 " „Varnet, som oss lofytidt; var; - -
L^V ; .erradömet, som hån b̂ Mr, 
hS.. ' »t is t» pä hans skuldra stöddes. • 

*—» ' ' ' ' * :~"* - "jie-wi 

jag bådar frid päjorclpn", 
* ljuder ifrån •engeljos tuagå 

de nådofulla ördérpf -1 ' ~ 
»Ila evigheter sjunga. 

- dads natur med -var förenas; 
"hvad ett syndigt slägte bröt, 

- af ett barn i-jungfruns sköt ' 
^ bäres för att en gäng renas.-

^ jfrromhiä h'ordar -ra.ed Maria 
Ifömrmf Orden, gömma sangen: 

.löftets ord, som skall befria ' 
^ ̂  " -verlden, uti.synden fängen. 

* Hvad de höru, dö beryktat . 
Fadems goda vi l >ehagj! .. -

' 1 frihetens^och ljusets dag * 
^ för-de fångar o$h betryckta. 

^ ; O, du barn,af himlen gifvet, . 
.1- - burét här i mensklig smärta, • 

. tänd ho3 mig det sanna Ufvot,^ 
^ -'låtdig födasi mitt h'jerta! 
§§^^Dä jag tänder juleljuse^ 

'låf uiig.blifva barn sotqyiu, , 
tf * tr' först i nädétitLen^nu, 
^ - ifcetn bos dig } fadershuset! 

I 
Th. Sternberg. 

- Ett jul mi 0 ne-

Bérättdée af'Albrekt Segcrstadt.' 

Det-låg alnsliögt med snö på msft*-
V ^ ke.11; var aderton grader kallt i luf-
^ ' ten och firilt' med folk pa gatorna, ty 
i, jul ea tills tun d äde. 
^^•^Vid en dylik fest känner den en-
i samme ensamheten dubbelt tryckan-

'äe. Mina närmaste voro döda, och 
från mina återstående slägtingar 
skildes jag af -femtipmila vägar. Jag 

-I -j;häd.e således den utsigten, att få 
. ̂  '^llbringä julaftonen på källaren.fjär: 

"ran från glädjen, sonj jublade kring 
- de tiluda julljusen. Jag.-afundades 

/4e påpelsade landtbör, som skynda
de förbi mitt fönster, angelägna att 

uträttadt och hinna hem i tid på 
,:vij'vällen. Jag. tyckte, att några för 

Uldrår till'mina lärjungar borde haf-
Ta förstånd och bjuda noij . hem till 

~I sig den följande dagen, som var sjelf-
|."-va julaftonen. ' Bäst jag satt fördju-
\ pad i dessa icke synnerligen glada 
^ "betraktelser, öppnades dörren och 

en snyggt klädd dräng inträdde, och 
\ frågade, efter vederbörligeli försig-
' ̂^ången • helsnjing; 
' " ' "Dä ä'fäll o herrn' s 
' * Som jag ejj kunde annat än be-

g kräfta denna förmodan, dök den 
^ "främtuando ner' i siii bröstficka" och 
v' drog upp on mängd räkningar och 
'/ ^notor' med mera och tog ur detta 

> arkiv fram e.tt bref, som han räckte 
- mig. Det var adresseradt till. mig 

*- ^ ach lydde: " ; ; .? 

- ' Min käre broder! 
Som jag var en af din aflidbe 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 
med budet hit ut på en tid, såvida du 

^3 

* v 

ej hittat på något bättre. Kommer 
som jag hoppas, hit, så är du 

hjertligt välkommen. Din faderlige 
vän 

Anders Sjöblom. 

Välkomnare kunde en bjudnmg 
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-
(»ade han sedan jag slutat läsningen. 

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

"Så der bortåt fyrati'n ska' jag 
hålla här utaföre. Ja ä' ensammen 
inne, så vi behöfver-inte vänta på 
öå'n." . „ 

Jag gladde mig - nästan som .' ett 
barn åt bjudningen och förse£de 
toig med några småsaker," passande 
till julgåfvor åt familjens medlem
mar;, bland." h vilka jag visste, att . eii 
fullvuxen dotter ot;h en, omkring 
16 år gammal,. Son befunno sig. Jag . 
hade for öfrigt .ej sett-'hvarken dem , 
£ller de gamla.. Min färd stäldeS så
lunda. till/elit obekant land, och med : 
ungdomlig glädje motsåg jag de upp
täckter, jagjder skulle göra.• • •' - • 

Min körsven klatscha.de på sagdan 
tid. med sin piska- utan'ör mitt .fön- . 
•står. Jäg satte*mig upp i den be-
qväma sllden och .ilade, glad som» 
en lössläppt fogel, bort från staden. J. 

Det var en yintörqväll, sådaa . sorii-
blott norden kan erbjuda. Sjernor-
nä tände så småningom siöa strålan-
dö lj'ns oclrlyste så klart genom 'den . 
friska luftens Snön knarrade under 
släden, hite tar ne frustade,. ö<5h~ deras 
andedrägt stod som- en rök ur deras 
näsborrar. Bjellror och klockor 
pinglade framför och bakom^oss, ty 
yägen var befaren med talrika hemåt 
väudände*landtboaiv I de stugoi^i 
foro" förbi, brunuö trefliga brasor på 
härdarna, och bestälisamma husmö-
drar rörde sig fram och åter, syssel- v 

satta med brådskande julgörömål. 
Vid en färd, a^dau. som denn% d& 

icle'n friska, kyliga Inf teg. fläktar j-rrring 
pannan och bortblåser bekymren för 
dagen, är det likfeom själen finge "-en . 
sats af-det jern, det verldsberömda 
svenska jern, som hvilar i ;de berg, 
öfver hvilka vinden blåst fram. 

Raskt gick det undan," ty hästarna 
voro ypperliga trafväre 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 öu-
stäf, och mellan björkarnas stammar 
.visade sig i det klara stjernljuset det • 
på. "en kulle liggande tepipletr . 

"Bara vi nu kommer förbf de här , 
träna, så får vi se prestgålu",;fortfor 
had. - "Hör herrn, Kastor ur allt ute 
bch sir ätter ossl Dä "ä'_ någe te skall : 
hän har, dén der- hunnL Tjo, poj
karna, trafva unnån nu, så får " ni , 
komma unner 'takl" •" " . * * 
-"Med en högljudd gnäggning * be-' 

svarade hästarna hundens -skall och 
"fördubblade sin'snabbhet. _ Vi sågo 
en oredig massa byggnader med ; 

upplysta fönster, .svängde förbi ̂ åt
skilliga hörn och* i framme » vid 
trappan, , , 
' På heffne-stod en hög gestalt, .som 
sl&t mig i sin famn, sägande:. . • . 

"Hjertligt välkommen, du" min 
älskade, väns soni"' - , 
- 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 
draga dig und^n, här du finner, öss 
för tråkiga der deré", sade prosten 
och tryckte återänin hand-så "h^irt-
ligt, som ofa-fiöii varit min far," _ 

Jag kunde nu betrakta honom. Han 
var, som jag förut nämnt, 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 famn 
kommer en .till mötes, skall man, va
ra étt Isstycke, om mat> ej flyger i 
de utbredda armarna. " * >r. ^ ^ 

Sedan jag pelsat af. mig,. gingo.' vi 
ned.' '• ' .• •; v 

"Da får förlåta fauntithrep, de 
ej ,äro inne", säde grostb^i. "Jul-
stöket är ännu ej- slut, och de ha' 
mycket att bestyra om, sorn fru 
Lenngren säger". '' ^.: -

Det var fen treflig, .^mmäi sÉ, 
i hvilken vi inträdde. • Vinterqväl-
lens sol, den ovärderliga, eldbrasan, 
sprakade i den stora kalceluguen. En 
stor klocka af Anders Matssons i 
Mora välkända fabrik knäppte lång
samt och säkert i ett hörn, gch den 

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 nå^ra modiga fa
soner. 

Då" vi inträdde, fans blott en enda 
person i rumme,, en ung herre, som 
blef mig föreställd såsoro häradshöf-
ning - Dalström. Ha » Selsade helt 
vänligt och nedlåtande, som d.et an
står en rättvisans hferre eller, kan
ske rättare, tjenare. jHäradshöfding 
Dalström var ortens tillförordnade 
domare och hade ipackorderat sig : 
prestgårdén Öfver vintern. För öf 
rig-t, och-för att fatta- mig kort, var 
han en mycket-"* 'gentil"'karl. . 

Prostens son kom in strax efter 
oss. . Han vår en sextonårig gymna 
Stet, frisk och glad som ett vinternyi-

utmärkt sätt några glada upptåg, 
som han och min far hade Jiaft för 
si# under sina studentår. 

Jag borde väl inte tala om så
dant, så att du hör det, Gustaf",sade 
han, "men, ser ni, pojkeu 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 var 1 ordning,, sade 
prostinnan: 

"Gå ned du, Gustaf, och bed mm-
jister Ljung komma upp. Jag föjr-
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 så länge den 'der 2 y C' 1 * 
kyrkan va^ ty jag-JiEir htdft ön lii 1 tände.-

"Jo, Gud ske lof, det är rätt bra", 
^ade prostinnan och såg sjelf ut, som 
o\n ett litet berg af bekymmer fallit 
fråti hennes bröst. • "Jag var riktigt 
ifrig den här gången; för jag trodde 
nästan att undervärmen' var för 
svag". 
. Étt annat och åter ett annat slags 
bröd skars, och allt befanns lika lyc
kad t. De båda fruntimren sågo på 
hvarandra med triumferande blic
kar, och dea kring bordet församlade 
nämcféri gaf med ord och gerning till-' 
känna, att allt lyckats förträffligt. 
Häradshövdingen flek 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 mor1*, sade prosten skrat-
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Han koin från sjön. der han höll på 
att skotta undan snön' för att „.få en. 
skridskobana i ordning. Skridskois 
var, enligt hans åsigt, något alldeles 
nödvändigt för jultrefnåden» 

_ 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 jii * fram
ställa först, var en hjertans vänlig* 
liten qvinna, och naturen syn.tes vil
ja gifva henne i- omfåug, - det hon 
vägratr hemie i längd, en ersättning, 
som ofta bestås prostarnas . fruar. 
Hon såg ut att. "höra till det slags 
qvinnor, "söm glädja sig då maten 
velat lyckas, pch.lesågodt då nå-

.gon viirha' mer"; med'ett ord, hon 
liknade den personifierade gästfrihe
ten och bad, "att sonen till kära 
gubbens kära vän'! * skulle éöka att 
finna sig som hemma här, något,som 
faller sig helt lätt, dä .värdinnan Sr 
sådan, som hon var. « 
. Dottern, var. faderns af bild, en 

högväxt, smärt gestalt med mörka 
lockar. Hjertligt' och-okonstladt, 
som hade hon varit en syster, bad 
hon främlingen vara välkommen, 
^varefter hon skyndade att ordna té-
bordet framför soffan, ett bestyr, 
livaruti "häradshöfdingen ville bistå 
henne; men hon förklarade skämtan
de, att manlig hjélp 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 

len släng, af lunginflammation för en 
tid sedan'"-; -* • 

-Pastor' Iiiung, som ^härefter, .in
trädde, hade ett allvarligt, blekt an
sigte med stora, djupt liggände 
ögon. Vid sidan af den 'tcififfige"- hä
radshövdingen, som alltid visste att 
hålla sig framme, töfekom Ljung nä
stan blyg, men han kunde både tala 
och skratta, som jag snört märkte, 
och hans-röst var synnerligen både 
manlig och behaglig. • * 

Vid bordet visste' häradshöfdingen t 

att helt skickligt eröfra platsen 

AJu 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 fåstades 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 gjordtj 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 och drömde ända till 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 alldeles 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-
heteö förstlingen af sin lyras toner; 
var en skald, ej en rimmare allenast, 
det.röjde sig på iivarje blad. 

Det vackraste stycket, i boken var 
ötvifvelak-tigt ett, söfia hade till *öf-
verskrift "Flickans ögon". Jag lä
ste oc.h läste om" det igen, och jag 
vet éj, hum det kom. sigi men Ag
nes'* 6lld framträdde allt -tydligare 
för mig, ju mer jag läste. ''"Man 
skulle verkligan-kunna tro. ätt det 
är heiine, söm 'skalden del^ungit", 
tänkte jag.* * ' . * -

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

"Nu skall du följa méd dit ned", 
sade han, •"Folket kommer in för 
att enligt • gammalt, vackert bruk 
häri huset få åina julgåfvor!" 

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

"Ja", svarade han odh lade ttöken 
tillbaka på bordet. 

"Känner du,hvem författaren iir? * 
* Han nickade och ställde sig .vid 
fönstret. - • 

4 Vet du", -fortfor jäg, r 

• •tftanligt vackert styckel" 
. , Hän vände sig om, och; jag slög 

ypp den ofvan nimnda sängen. "Det 
*f rekommer mig", fortfop jäg, "soni 
om det vore skrif-vet-.till A^nés 1' 

• "Så, ah så du pratar}" Det flög 
en rodnad öfver hans bleka " ansigte, 
och han vardt ytterst förlägen;*men 

. . • för mig gick liksom ett ljus upp. 
"Det $r du, som är författaren 

. utbrast jug. . • * 
"Tyst for all del, tyst", bad han-

ocb fattade min-hand. "Jag" skäms 
som en skolpojke för "mina rimmeri
er! Jo, det är just <en skyddande 
anonymitet", fortfor han 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 gingo neds 
. En stund efter det vi inkommitCi 
salen -hördes från förstugan tram
pandet af en mängd fötter. -.Dörren 
öppnades och gårdens alla tjen are, 
"sä gifta som ogifta, inträdd^ .med 
rättåreh i . spetsen, och hjertliga 
Jielshingar vexlades melian- dem och 
husbondcfolket: L' ngst ned* vid dör
ren stod Olle och sökte stryka den 
linfärgade, styfva luggen ur ansig-
tet; men han lyckades "ej deruti. 

[Ports. o. slut-1 uHsta n:r.J . 

o nenskligare sätt &n förr marteri 
och mörda de kristne. Då blef rys» 
sen åter rasande och ett nytt krifl 
utbröt(1877—1878.)Då var den "sju« 
ke mannen" nära att stryka med, 
men England, som lånat honom 
mycket pengar, lade sig åter ut föf 
honom och behöll honom iif, ocb 
nu rasar han värre än ni go isin, ty 
han vet att England håller honom 
om ryggen och då våga sig Zf-.tadre 
icke på honom. Derför -fortsätbQi 
turkarne med sina illgerningar midt 
för näsan på héla verldens kristna 
nationer och i trots af den väldiga 
flotta, som stormakterna samman
dragit i Medejhafvet. * 

*. n: 

* Har dja, käre läsare, gifvit akt på 
den egendomliga stämning, -som . lig
ger utbredd öfver en julqväll. på 
landsbygden'? Det, äi% . synes det. 
mig,, söm skulle på denna dag still-
h 2ten ; och friden sväfva ned från 
hiiimeien'och närma sig jorden mer 

vid < °°h mer,-ju längre det lider mot af 

* Här och der. 

8id»n ufdotterh i huset-—- fr tenaes Arbetet.oeh sWket stannar 
smänxrlgom.af; det blir sa tyst och 
och högtidligt. En ck;h annan van
drare syiiés på afstånd; de skynda 
framåt med raska steg, de vilja hem, 
innan mörkret inbryter. "Frid", 
hviskar solen och.gömhaer sista kan-
te i äf sia skifva bakom skogstoppar-
nai i vester/ "Frid, frid", svarar 
äll nät aren, och "Herrans frid" klin
ga helgsmålsringningens toner, som 
isväfva hän öfver berg och; dal från 
tempeltörnet å kullen. ' . ; " 

Detta allt kom mig så lifligt' före, 
der jag stod i mitt rum i den gästr-
vänliga prostgården och såg ut 
kring nejden. Minnen, väcktes från 
flydda tider, "då morgonens 'dagg 
låg på lifvet qvar". De logo, 
de nickade, de'.ljufva bevingade 
ändeväsendena 'och hvi$kade sä myc-
kot skönt, som" stämde h-jertat till 
på en gång glädje och yen^ö^ 

Och se der, ännu ett minije - upp
väckt! Gud välsigne dig, Olle! Han 

> stod midt på gården, Olle, dränggos-

ahdra 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 ej syntes- det minsta be
kymrad öfver denna - omständighet; 
känske tänkte' han ej .ens derpå. 

"Da kanske icke vet", sade pro
sten, vänd till mig, "att detta är en 
Vigtig stund -för gumman mor —- oth 
för Agnes, med hvilken du^ också läg
ger bort titlarna. Vi skola nämli
gen sätta oss till doms öfver julbrö
dets duglighet. Du får nu tillfälieatt 
visa din juridiska skicklighet, Dal-
strÖm, och vänt's cn oväldig dom''. 
' Agnes-fattade den '-stora ' knifven 
öcli skar eii äi de' doftau.de bullarna; 
prestmor"lutade sig fram för ätt med 
kännaremin beskåda, huru det såg 
ut efter luvfyeny och häradshöfdin
gen såg på embetets vägnar noga 
på brödot — dl^ på . handen^ söm 
höll brödet. 

När I?attirina II regöx*ade i Ryss-
länd (17G2—1796) lät hön .öfver en af 
staden Moskvas södra partar sä-tta 
följande inskrift: "Här går'-vägen" 
till Konstautiuopel." Ifrån don da
gen ha ryssarno oJÖFtrutet arbetat" 
på att förverkliga Katarinas plan 
att bemäktiga sig Koiistantinopel 
och dr i.f va turkärne ur Europa. Men 
under hela tiden har England lika 
ifrigt satt sig »deremot. Nikolas I 
sade vid ett tillfälle till engelska 
sände&udet i Petersburg: "Vi haf
va en sjuk man att sköta, en mycket 
sj.uk mäh (Turken, som sedan kallats 
"den sjuke mannen"), och det . vore 
förargligt om han en vacker dag 
skulle falla 'ifrån, Isynnerhet om 
detta skedde iujiau de nödiga auord-
nrngarno vidtagits." För att nu fö
rekomma något - dyl;kt, sa föreslog 
Nikolas ätt England ofcli Ryssland 
tfliuile dela turkarnes besittningar 
sinsemellan. Men det ville England 
ipke gå in på', utan å-tog sig att sjclft 
sköta don "sjuke" i hopp om att en
samt omsider fä ärfva honotn. Då 
rasnado Nikolas tiU och började 
krig, meu Frankrike hjelpte .Eng
land och ryssarno fingo stryk. Det 
var 1856. England och clo öfrigc 
stormakterna togo dp kristne i Tur
kiet "under sitt skydd' .och. tillsade 
turkarne att låta dem vara i fred. 
Men den tillsägelsen brydde turkar
ne sig alls icke om, utan började 
snart att på ett grymmare och 

* Hvad s}cola nu St. Pauls och Min« ;. 
nejipolis dagliga tidningar få fatt f 
för att tillfredsställa en nyfiken-ocb \ 
skandalhuugrig publik, sedau bof-. 
ven Hayward utstått sitt välförtjen-
ta "straff, och de icke längre kunna 
fortsätta méd sina utförliga ber&t* . 
telser om den uslingen. Ea- ötnkli* ^ 
gare företeelse kan.man iclce tänka. 
sig än désse tidningars, förgudande ; 
af samhällets afskum. -I stället för 
att motarbeta ondska "och osedlig-
•het blifva de dess ifrigaste befrämr 
jare och den säkraste. Vägledare på 
brottets bana. .1 st&flét för att vara 
samhällets yälsignelse blifva.de dess 
förbannelse. Det står i sanning illa . 
till i ett samhälle^ der brott och 
ondska upphöjas ocb beprisas, men ' 
dygden glömm.es och föraktas. Men • 
så var ju också Hayward en "för-: 

nutn" brottsling och hade godt om 
p.engaiv- ... 

» • 
.När president Cleveland sändt sitt 

budskap.till kongressenl tyckte han-
sig"utan' tvifvel ha gjort allt-, spm 
behöfdes för landets välfärd, och be- . 
gaf han sig derför ut på en jjigttur. 
Att jaga.och låna pengar synes vara 
Clevelands hufvudsäkligast© tidsr-, 
fördrif*. 

* •  * .  

* 
Det har blifvit'sed hur i landet att 

skilja mellau "infödingar" pch-"ut-
länuingar". Med "infödi-ngar" mé--
nas dä n^eräujdals .-sådana söm "här*, 
étafnma f rån engelske kolonis ter, som' 
bitkomnu) i landets "tidigaste dagar, ^ 
ju tidigare dess bättre. Med "utlän-
tfingar" Äter men as sådan e, som hår- . 
stamma från eller sjeifva äro invan- • 
drttre från andr-a länder än England. -
"Infödingarne" göra anspråk på att 
vara just sjeifva gräddan ^ af de$ 
amerikanska folket och de hafv^ 
i betydlig mån lyckats göra "detta 
Sitt anspråk gällaude. Måhga "ut« 
iändingar" söka derför bckså.att för
neka och förgäta sin' härkomst på*-, 
det att äfven de måtte blifvå aused— 
cle såsom "inföuingar'J. TiH och-
med mångt svensk-amerikaner ha 
gripits af en dylik galepskap. Är 
det dä någon synnerlig I^eder att -
härstamma fråu de engelske koloni-
bterné? Knappasi! Fär man tro 
professor Bruck i Breslau och Dr/ 
Freund i K.obleuz, så är hedern gan-' 
ska viuga. Desse män arbeta nem- ' 
ligen pä att förmå Tyskland ätt be- -
folka én del af sina främmande be-, -
sittningar med brottsliugar och för 
att visa det fördelaktiga i-ett dyiikt^v 

företag,- hänvisa de - till Englands 
framgång" i dén, riktningen. 
"amerikanske kol"ouierne, säga de, .. 
befolkades hufvudsakligec "med ' 
brottslingar; från midten af ader-
tondfe århundradet till revplutiöns-
krigets utbrott sändes icke mindre 
än 2,000 brottslingar frän England 
till de amerikanske'kolonierne.. Och-, 
äudå.är det amerikanska föl ket eU 
ganska br.a folk och '""i-nfödingarne" * 
äro icke stQrt s&mre än andra som 
kommit dit. — Detta.faktum, att dg. 
engelska kolonierna här i landet-till 
stor del voro straffkolonier, förkläy 
rar den tanke man ännu har i Euro~ . 
pa om-Amerika,.att det Är ett land 
för tjufvar och banditer och båd« -
England och mänga .andra europei
ska länder hafva envist forfsattmed 
den gamla praktikeu att sända siua 
lagbrytare hit till dess.vårt land ge
nbin l.ig stängt ute- åtuäiristone de ; 
små. De stora komma ]ii ändå, ty 
fQr dem är ingen lag satt. — Nu rå 
visserligen våra "infödingår" icke 
iör att. de härstamma från dylikt 
folk ej heller är det någon skam pre
cis, men nägbn egentlig heder Är del 
väl heller icke.' 

Den engelske gen ör al post mästa
re ti, grefveii af Norfolk, en ' arg ka* 
tolik,- var djerf nog att lägga béslafl 
p& alla.bref och brefkort> som befor
drades med- engelska posten från 
Italien och som handlade om festlig
heterna i Rom .till min»»Q &f stadens 
eröfring ifrån päfven. Han angal 
såsom orsak till. sitt handlingssätt 
att brefveiis innehåll var så miss
hagligt för päfven att denne hotat 
alla, som befordrade, och läste bref«" 
vcu, med bannlysniijg.- Sådan äi 
päfvens makt öfver. siua Jöffer! Sit 
dant sker i England éehfådant kon» 
»mer snart.att skohftr. J. S. G» 

•r? 

4 

i ' 

D E F E C T  I  V E  P A G E  


