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90 FOLKVÄNNEN.

Arbete och arbetare | Europa 
eeh A»©Hka<>

VigMenom de oroligheter, som för icke 
\5^d) länge sedan egde rum i Amerika, 

fingo många det intryck att ameri- 
<*■ kanska handtverkare äro ett för- 
# skräckligt folk. Det liar likväl ut- 
I rönts att den största delen af dessa 

icke var amerikanare, utan irlän
dare och franska kommunister. De verk
ligen infödde amerikanarne äro i allmänhet 
hederliga, arbetsamma och driftiga. Hvad 
synnerligen det senare angår, så stå de 
långt före arbetarena i Europa, hvilket föl
jande jemförelser utvisa.

Länge har England regerat fabriksverl- 
dcn och sändt ut sina artiklar nära och 
fjerran. I vissa industrigrenar hafva Frank
rike och Tyskland sökt täfla med engelska 
fabrikanter, men i allmänhet har England 
stått främst. Under de sista åren har man 
hört en klagan uppsändas från den euro
peiska pressen att Amerika har öfverträffat 
alla andra länder genom införandet i mark
naden af tillverkade artiklar, hvilka befun
nits vara både bättre och i proportion 
äfven billigare än andra länders. Sålunda 
vet man att i både Indien och Australien 
hafva de amerikanska bomullstygerna be
tydligen utträngt de engelska. De senare 
äro visserligen till utseendet att börja med 
fasta, men i tillverkningen inblandas så 
mycket mjöl och stärkelse m. m., att när 
de en gång tvättats, likna de en siktväf, 
då deremot de amerikanska äro fasta och 
lätta äfven efter det de tvättats. Äfven 
i vårt land börja den amerikanska tillverknin
gen att uttränga den europeiska, synner
ligen i våra större städer, der de börjat 
bli kända.

Att börja med trodde man att orsaken 
till att amerikanarne kunde frambringa en 
så god vara för så billigt pris låg deri 
att fabrikanter i Amerika begagnade tids- 
och arbets-sparande maskiner, då i Europa 
nyttjades mera handkraft. Det antogs då 

Sjomanaens återkomst,
Itrån hafvet vildt och stormigt han återvändt i dag 
A Till enkla, lilla hemmet der i skogen.

En hurtig sjöman är han ined väderbitna drag;
Han nyss omfamnat har sin maka trogen.
Och nu sin lilla dotter, Maria, kysser han.
O säg, om du hans glädje, hans sällhet ana kan?
Ty ljuft det är att älska, älskad blifva!

Men lille Per han sofver och anar ingenting, 
Han än ej väckts af fadrens röst den höga. 
Dock snart han äfven vaknar, och i den glada ring 
Han står med glädjetåren i sitt öga.
Ear talar om de faror han utstått mången gång, 
Om hur skilsmessan ofta blef honom svår och lång. 
Men ljuft det är att älska, älskad blifva!

„Hur godt att ha dig hemma i lugnt och fredligt tjäll 
Och att dig nu en liten tid få ega!“
Så talar ömt hans maka, den qvinnan glad och säll, 
„Jag ej min glädje kan med ord utsäga.“ 
„Ja pappa, det är roligt att ha dig här igen!“ 
Så ropa båda barnen och smeka honom än.
Ack, ljuft det är att älska, älskad blifva!

Vi tacke dig, o Herre, som tände i vårt bröst
Den fackla, som upplyser jordens dalar,
Som lyfter oss ur gruset och fyller oss med tröst, 
Som högljudt, manande till själen talar!
Den facklan heter kärlek — från himlen stammar den; 
Den upphör ej med döden, ta’s med till himmelen. 
Ja, det är ljuft att älska, älskad blifva!

att genom införandet af amerikanska ma
skiner skulle fabrikanter i Europa kunna 
utföra samma arbete på billigare vilkor, 
helst som daglönen var lägre i Europa än 
i Amerika.

Ett amerikanskt kompani gjorde först 
försöket med att uppföra en vacker bygg
nad i Geneve och der uppsätta de bästa 
amerikanska maskiner för tillverkning af 
ur. (Man vet att amerikanska klockor och 
fickur hålla på att tränga ut alla andra.) 
Men hela företaget misslyckades. Bygg
naden står nu till uthyrning, och maski
nerna äro utbjudna till salu. Man fann 
att det var något annat, som fordrades än 
amerikanska maskiner och hufvudmän. En 
person vid namn Bally, som har en stor 
skofabrik i tyska Sweitz, har skrifvit en bok, 
som utkommit på både tyska och franska 
språken, och han framlägger deri den förut 
okända hemligheten. Denna bok har väckt 
stort uppseende. Han påstår att det är 
den amerikanske arbetaren, som är så myc
ket öfverlägsen den europeiske, och detta 
gör att amerikanaren kan så öfverträffa 
européen i hans industri. Han visar först 
huru mycket mer en person kan uträtta 
i Amerika än i Europa. Så t. ex. kan en 
man sköta en omnibus i Amerika, då det 
fordras två eller tre till detta i Europa.

I Amerika sköter en konduktör ettjern- 
vägståg, der tre till sex skulle behöfvas i 
Europa. Af hvarje arbetare fordras för 
en god betalning så mycket arbete som 
möjligt.

Han säger:
,,En arbetsgifvare i Europa utvidgar sin rörelse allt 

eftersom hans affär tilltager; under svåra tider in
skränker han den. När konkurrensen tvingar honom, 
förbättrar han sitt maskineri, så långt han dertill 
nödgas. Aro daglönerna för höga, flyttar han sin 
rörelse ut på landet eller till en plats, der inga fa
briker finnas. Amerikanaren går en annan bana. 
Han uttänker huru han skall föröka tillverkningen. 
Frågan hos honom är huru han skall fa det allra 
mesta arbete utfördt genom sina arbetare och maskiner. 
Han väntar ej med att förbättra sina verktyg tills 
han tvingas härtill, om han ser att förbättringen kan 
spara honom tid och penningar. Äro daglönerna höga, 
förbättrar han anordn ingarne i göromålen till sin egen 
fördel. Det är icke blotta maskinen, som gör att 
amerikanaren har företrädet både i qvantitet och qva- 
litet, utan det är sättet, på hvilket maskinen brukas.“

Hr Bally omnämner eu skofabrik i Massa
chusetts stat på landet. Han finner att 
med fem maskiner tillverkas sulor för 9,000 
par skor om dagen. Vid min fabrik, sä
ger han, kan ej tillverkas med en' maskin 
af samma sort flere än 400 par om dagen. 
Ännu några flera iakttagelser förtjena åter- 
gifvas ur hans bok:

„Hos oss fordras det icke mindre än en timme för 
en landtskomakare att färdiggöra och putsa ett par 
vanliga arbetsskor. I den amerikanska fabriken kunna 
dessa sju olika operationer (att förfärdiga ett par) 
försiggå på tio minuter. Jag undersökte fabrikantens 
böcker och fann att ehuru lian betalte sina arbetare 
två dollars om dagen, kostade honom likväl hvarje 
par i tillverkning endast hälften af hvad mina skor 
kosta mig ; och likväl klaga alltid mina arbetare öfver 
dålig betalning. De arbeta med amerikanska maski
ner och nyttja samma verktyg som användas der, men 
äro på långt när ieke i stånd till att utföra lika 
mycket arbete. Samma anmärkning har gjorts af tyska 
skofabrikanter, som inrättat fabriker efter den ameri
kanska planen; de finna att de ej kunna lyckas der uti 
med tyska arbetare.“

Donna stora skilnad beror icke allenast 
på skicklighet, ty nog finnas skickliga ar
betare äfven i Europa. Men dot fins' on 
moralisk skilnad. Hr Bally säger:

„I Amerika äro verktygen och maskinerna i de 
mindre fabrikerna sådana att deras égaré icke äro så 
beroende på sina arbetare som hos oss, der vi ofta 
äro urståndsatta att leverera arbetet till den tid som 

är bestämd, emedan en af arbetarne har varit på bröl- y 
lop, legat sjuk eller gått sin väg utan att säga till.
Der åtgår mycket liten lärotid för att inöfva en annan 
person i arbetet, äfven om han ej förut haft en sådan 
syssla; han fyller den lediga platsen, och arbetsgif- 
varen slipper att komma i förlägenhet. Följden häraf 
är den att äfven tillverkare i mindre skala kunna 
åtaga sig vigtiga kontrakter om levererande af arbete 
på bestämd tid. Hos oss deremot synas de mindre 
fabrikanterna komma allt längre bort från detta mål 
och tyckas ha helt lugnt kommit till det beklagans
värda tillstånd, som till allmänhetens skada syns ha 
blifvit så vanligt, att man ej anser det som ett i mo
raliskt hänseende ondt. Våra handtverkare åtaga sig 
gerna att lemna ett arbete på en bestämd tid och 
försäkra med alla goda ord, att vara punktliga; men 
ve honom, som litar på något mindre än en skrifven 
öfverenskommelse med försäkran om ersättning i fall 
af bristande i fullgörandet; han skall få höra otaliga 
omständigheter upprepas som skäl för att arbetet ej 
blifvit färdigt. Jag är säker på att en amerikanare 
skulle blygas för att säga till någon af sina kunder, 
att det var honom omöjligt att kunna lemna arbetet 
på den bestämda tiden, emedan någon af hans arbetare 
hade haft bröllop. Gjorde han det, skulle han säkert 
förlora sina kunder, så snart de förstode att de ej 
kunde lita på hans ord.“

Ett af de mänga „oförutsedda hindren“, 
som handtverkare vanligen anföra vid bri
stande punktlighet, är dryckenskapen. I 
den stad, som hr Bally omtalar från Ame
rika, „fans hvarken vin, bier eller nå
got slags starka drycker att få köpa på 
hotellet, nej icke ens i hela staden.“ Helt 
annat säger han är förhållandet i Europa.

„Dessa krogar äro lastens nästen — den tärande 
kräftan på vår ungdom. De göra våra barn lata, 
slösaktiga, likgiltiga och eländiga för hela sin lifstid. 
Hvad slags framgång kan man vänta i en sådan alfär 
som t. ex. urtillverkning, hvilken är så inrättad att 
den ene personen tar arbetet från den andre och lem- 
nar det till den tredje o. s. v., när en af dessa håller 
frimåndag och ligger sjuk af hufvudvärk på tisdagen; 
på onsdagen gör en annan person på samma sätt och 
på detta vis hindras arbetet oupphörligen. Amerika
naren arbetar deremot jemt som ett urverk. Hans 
sodavatten och hans té förorsaka honom ingen hufvud
värk. Han är frisk och nöjd ; hans hem är behagligt 
och tilldragande. Lördagseftermiddagen är han fri 
från arbete och använder den för att göra sitt hem 
och sin familj i ordning för söndagen.“

Det är klart att ickc alla amerikanska 
handtverkare kunna jemföras med dem, 
som Bally beskrifver, ty nog fins der som 
öfver allt i Europa på de flesta ställen 
både vin och andra starka drycker, men 
på många ställen håller beskrifningen stånd. 
Den som skrifver dessa rader, har sjelf 
varit i en liten amerikansk stad i tre år 
utan att se mer än en drucken person, 
och detta var *en student, som ock blef 
från universitetet utstruken; och aldrig hörde 
han på stadens gator eller i hemmen en enda 
svordom uttalas. Uselhet fins nog i Ame
rika, men detta är hufvudsakligen fallet i 
de större städerna, der stundom flere tusen 
utländningar af ganska låg karakter hvarje 
vecka, för att icke säga hvarje dag, land
stiga under vissa tider af året. Men arbe
taren bland verkliga amerikanare, står på 
en högre ståndpunkt än hvad händelsen 
är i Europa. Deras arbetsförmåga, deras 
hem, deras och deras familjers utseende 
och deras uppförande på resor visar att 
så är. Huru kan man vänta att en arbe
tare skall kunna göra ett ordentligt dags
verke och utföra sin syssla väl, då ångan 
af starka drycker fyller hans hufvud och 
gör honom dåsig och olustig? Äfven då 
han är helt nykter efter rusets bortdunst- 
ning, bli lemmarne darrande, hjernorga- 
nerna slappa och lusten att arbeta för
svinner. Ärbetsgifvaren får likväl betala 
samma daglön, men får kanske redskap, 
arbete och kreatur förstörda. Dyra tider, 
höga hushyror uppkomma i följd af den < 
stora kostnaden att betala arbetare sin A
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.Drinkare

är vi tala

i i Irland års
berättelse. Det berättas häruti att 
zoologiska trädgården under året gjort 

penningar 'han utbetalt för porter; Öl och ; en stor förlust genom den sköna lejonin- 
bränvin, skulle han kunna le åt de svåra ? 
tiderna och förse maka och barn med både 
kläder och föda.

En annan handtverkare arbetar för dags
penning; betalningen är ganska hög och 
han kunde lefva derpå och ändock lägga . 
upp något för en kommande dag. Men ' 
genom oförstånd lodes han in i sällskapet, ; 
bjudes och bjuder, tills vanan att lefva 
öfver tillgångarne blir så stor, att ingen
ting vill räcka till. När nu de svåra tiderna 
börja, arbetsförtjänsten blir knapp och be
talningen mindre, har familjen lika stora 
behof som förr, men tillgångarne äro mindre 
och då inträder knot från hustruns sida 
öfver inskränkning. De fina döttrarne i 
huset, hvilka under goda år blifvit „frök-

k nar“, stå der nu utan tillgångar att kunna

; sig att man skäll kasta sig på andras för- 
) sorg. Ilade man litet mera hederskänsla 
i och kristendom, skulle man snart inse huru 

orätt ett sådant beteende är.
Jag besökte en handtverkarefamilj för 

några dagar sedan. Mannen hade legat 
sjuk i fem veckor och under den tiden 
hade hustrun måst vaka vid hans sida 
natt och dag utan att kunna förtjena nå
got. Jag frågade honom, huru de hade 
det nu i det lekamliga. „Jo, Gud ske lof“, 
svarade hau, „jag har sparat något under 
mina friska dagar, så att icke behöfva vi 
„„ äfven om jag ännu

* någon tid skulle nödgas vara sängliggande.“ 
Jag tyckte om ett sådant svar. Många 
med samma förtjenst som han skulle ha

dagspenning

ut och så klagas det öfver brist på arbets- 
förtjenst. .

Arbetstiden bör vara kortare i Europa 
än hvad den är, arbetaren bör få god be
talning, arbeta med båttre takt och beräk
ning och utföra mera och bättre arbete 
på kortare tid än hvad nu är fallet, så 
vida ej Amerika skall öfverflygla det med 
sina många resurser och stora tillverknin
gar. Må Europas folk och deriblaud äfven 
vårt svenska folk i första rummet fram för 
allt bli ett nyktert folk och det bästa steget, 
näst sann gudsfruktan, skall till en båttre 
tid varda taget.

Farorna af vanan att fortära 
starka drycker.

Predikan af pastor W. II. H. Murray i Boston.

skola icke ärfva Guds rike.“
1 Kor. 0: 10.

 . om Guds rike såsom en
plats, dit en menniska med starka 
vanor att förtära rusdrycker icke 
kan inträda, vill jag för det första 

säga, att der råder ett tillstånd af full
komlig fysisk helsa. När Gud skapade 
menniskans kropp, var icke detta en små
sak; det var en fullkomlig följd af en 
oändlig skarpsinnighet. Det sades i gamla 
tider, att „menniskan är förskräckligt och 
underligen gjord“ och detta är sant. Ingen 
kan studera menniskokroppens anatomi, 
utan att taga intryck både af skaparens 
vishet och af majestätet uti hans verk. 
Han hade ämnat den till att kunna njuta 
lycka och sällhct. Men Gud hade aldrig 
ämnat, att sällheten skulle vara förenad 
med mensklig sjukdom och skröplighet. 
Menniskan kan visserligen med Guds hjelp 
höja sig öfver kroppens tillstånd, men Gud 
hade aldrig ämnat att hon för att vara 
lycklig skulle behöfva höja sig öfver sina 
kroppsliga förhållanden. Han ämnade att 
menniskan skulle finna sällheten i sin kropp 
och genom densamma. Han ämnade att 
ögat, örat, tungan, ja, alla sinnen, skulle 
vara lika många medel till hennes sällhct. 
När vi besinna att kroppens helsa inver
kar på själens, när vi betrakta sambandet 
mellan kroppen och anden, när vi finna 

; att försvagandet af magen eller blod- 
i systemet eller någon annan störande ver- 
: kan på kroppen, förminskar sinnets sedliga 
? förmögenheter och försvagar förnuftet och
■ omdömet — sc vi, att den som skadar sin 
; kropps helsa genom någon fördorflig vana,
■ utestänger sig från det Guds rike, inom 
: hvilket hvarje varelse af hans hand eljest

kunde ha rättighet att inträda.
Jag behöfver ej mycket beskrifva det, 

ty du vet alltför väl hvilken inverkan dryc- 
kenskapen utöfvar på kroppen. l’y har 
du icke sett drinkarens uppsvälda ansigte, 

• hans darrande fingrar, hans svaga, skälf- 
vande figur och röda ögon? Beviset för 

, total afhållsamhet — och detta är bin-

och. HtthmnidleiDo
(Se planschen, på sid. 93.)

TTkj urens konung betraktas såsom ett för- 
!|p| skräckligt djur och det är han äfven; 

men han eger likväl några goda egen- 
skaper. Ett märkvärdigt bevis på

i fångenskap. Det är en ganska vanlig 
syn att se ett halft dussin råttor gnaga 
de ben, som lejonet afätit, under det det 
senare fryntligt ser på och då och då 
gifver dem en blick med sina sömniga 
ögon. Men under sjukdom är saken annor
lunda, ty de otacksamma råttorna börja 
då att gnaga tårna på djurens konung, 
innan han dör och öka salunda hans plå
gor. För att befria vår .lejoninna från 
detta obehag satte vi en liten vacker rått- 

veb ai UO.U.C O HM. wix  hund in i hennes bur. Först emottog hon 
smXt^clToföraM mcd ett mowandA; men när den
att min skall ligga allmänna välgörenheten * °'" 1—„
till tunga. Många höras tala om fattig
vården och hjelpsamma inrättningar och 

 . personer, som hade de hela tiden väntat
på att i sista stunden hafva dem till sin 

rv «, Kr» owåoa tillflykt, icke besinnande att det är en skam,Bet. ar svara tider. . J maii b år ou stöld i att s§, stäiia

Tag Stannar bland bönderna på torgdagen 
J i staden, der de sälja sina landtprodukter 

<kr och hör dem samtala om årets skörd, 
om foderbrist för kreaturen, om pri- 

ç serna på lifsförnödenheter och de sluta 
J med att nästan samtidigt yttra: „ja, det 

är svåra tider, i sanning svåra tider 
i år.“ Bortom en stund ser jag dem 

lemna sina hästar och gå in på en krog, 
der de lägga några kronor af de pennin- 
gar de på torget erhållit. För en del 
köpa de starka drycker, hvilka de på stäl
let förtära, för en annan del köpa de ■■ n8<,nn * »öd
... k.„vtiwc, nå hemväsen , att llda nagon nod,

Jag tyckte om ett sådant svar. , Många 

sagt: „det har gått åt så fort jag förtjenat 
något; och för min familj är ingen annan 
utsigt än att antingen anlita fattighjälp 
eller goda menniskors gifmildhet.“

Lade hvarje person bort alla rusgifvande 
drycker, sköttes husets angelägenheter mera 
förståiidigt och med en smula eftertanke 
både från mannens och hustruns sida, 
skulle de få mindre skäl att klaga öfver 
hårda tider.

köpa de starka drycker, hvilka, de på stål

en kutting, som nyttjas på hemvägen , 
eller sedan de kommit hem. Då de sedan < 
räkna efter livad de ha qvar ifrån stads
resan, är detta mycket litet. Skatten skall 
utläggas, gamla skulder eller räntor på 
sådana skola betalas och de styfrar man 
sedan har qvar, äro snart räknade. Det 
blir svåra tider, men hvarifrån halva väl ? 
dessa kommit, om icke ifrån besöken på 
krogen?

Den ene handtverkaren bär hem sitt 
arbete, för hvilket han får sin betalning. > 
På hemvägen börja peniiingarne att bränna 
hans ficka, och begäret efter bränvin tärer 
hans inre. Han går omvägen till kyrkobyn ; 
eller till något annat ställe, der handels
boden eller rättare krogen finnes; der låg- ; 
ger han hela sin förtjenst, kommer öfver- 
lastad och oregerlig hem, vaknar om mor
gonen derpå med hufvudvårk och ser sig 
omkring i sitt fattiga hem, der nöden star 
tecknad på barnens och makans ansigte. ■ , — — —D- 1 .
Han går ut till grannarne och börjar klaga | lejoninnans tacksamhet omtalades i 
öfver svåra tider; men hvem är orsaken . ( zoologiska sällskapets i Irland åis-
härtill, om icke han sjelf och do besök > 
han gjort på krogen? Hade han sparat de

nans, vanligen kallad „gamla Hickans“ död. 
Hon var född i denna trädgård, af afrikansk 
race den 8 September 1859 och dog den 
7 Oktober 1875 efter sex veckors sjukdom. 
Under sin långa och ärofulla bana skänkte 
hon trädgården femtiofyra ungar, af hvilka 
hon uppfödde femtio under det fyra dogo. 
Hon var ett mycket lifligt djur, ehuru på 
samma gång saktmodig, och djurkännare 
sade att hon var den skönaste lejoninna 
de någonsin sett. De sista veckorna af 
hennes nyttiga lif utmärktes genom en rö
rande tilldragelse, som är vård att berät
tas. När köttätande djur äro friska, hafva 
de ingenting emot att ha råttor i sina 
burar: de välkomna dom snarare såsom en 
förströelse under deras enformiga lif, som 
är den förnämsta profiling för ett vilddjur

■ för ett halft arbete; häraf bli uppehålla ståten och äro odugliga till att 
arbetsgifvare håglösa, företagsamheten dör ’ förtjena sig S'tt da^>J>rod-

-ö - - - ; nen varit mera iorsigtig angaeiiae bau
skapslifvet, hustrun mera sparsam, och 
döttrarne fått lära sig att tvätta och stryka, ; 
skura och baka, koka och städa i stället 
för att klinka på ett piano och virka spet
sar och öfverdrag, skulle familjen varit 
oberoende, då den svåra tiden inbryter, 
och ej behöft uppsända ett enda klagande 
ljud.

Det är både synd och skam att så för-

första råttan visade sig och lejoninnan såg 
den lilla hunden kasta henne upp i luften 
och fånga henne då hon åter kom ned, 
började hon förstå hvartill hunden dugde. 
Hon smekte honom, lade sin tass omkring 
honom, och hvarje natt sof det lilla krea
turet vid lejoninnans bröst, omslutet af 
hennes tassar. Den trogne vaktaren lurade 
på sina fiender, att de icke skulle få störa 
hans herskarinnas hvila.
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Ty de himlafacklor höga 
Aro strålar af bans ljus ; 
Men ändå vi ana föga 
Härligheten i bans hua.

Under nattens sömn man glömme.- 
För en stund sin sorg och nöd; 
Om en evig glädje drömmer, 
Der ej finnes qval och död.

Men den drömmen verklig blifvor 
För en Jesu vän till slut, 
Ty en evig fröjd han gifver, 
När vår kamp vi kämpat ut.

Ja, vid slutad vädjobana
Vantar oss en krona skön, 
Som ha stridt vid Kristi fana ;
Vi den få som nådelön.

sköldpaddas skal, bor 
den underbara kraft, 
vi kalla förstånd. 
Från detta hvalf 
hafva i dyster eller 
glad följd alla de 
tankar utgått, som 
menniskan tänkt. 
Inom denna under
bara kammare ha 
alla de melodier, 
hvarmed menniskan 
låtit luften genljuda, 
först bildats. Från 
denna hamn ha alla 
de skepp, som upp
täckt haf och land, 
seglat. Inom detta 
märkvärdiga förråds
hus ha alla nyttiga 
uppfinningar blifvit 
utarbetade. Här har 
poesien utgjutit sina 
flöden, och historien 
med sitt hvita huf- 
vud har här tåligt 
arbetat på sina vo
lymer. Här har re
ligionen funnit sitt 
altare, och guds
fruktan en plats till 
att knäfalla. Och 
här står inbillningen 
med dristigt öga och 
frimodig fot och skå
dar härligheten af 
det flerran land, dit 
köttet aldrig in
trängt; ja, vandrar 
såsom med gudom
lig rättighet på de 
gyllene gatorna.

Hvar och en som 
med orenlighetens 
('Hor svaghetens fin
ger vidrör sitt för
stånd, begår en så 
mörk och fördömelse- 
värd synd, att sjelfva 
medlidandet, fastän 
ej i stånd till vrede, 
likväl af fasa vänder 
bort sitt milda an
lete. O menniska, 
<hi som har förstånd, 
du, inom hvars hjerna 
dessa kungliga mag
ier trona — du som 
genom en karakteri
stisk begåfning är 
en son af Gud, jag 

varnar och bönfaller dig att icke göra våld 
j på det, som gör dig till menniska. För- 
f derfva kroppen, om du nödvändigt vill det. 
: Försvaga dess senor. Förslappa spänstig

heten af dess strängar och besmitta ditt 
blod. Orena skönheten af din person och 
förnedra med lastbart utseende ditt an- 

< sigtes majestät. Men lemna, ack lemna 
ditt förstånd oantastadt! Skada det icke. J

Stjernoma pa fäslet glimma, 
Månen sprider mildt sitt sken. 
Här i nattens stilla timma 
Star jag vandrare alle‘n.

O, hur skön är ej naturen 
Afven uti nattlig drägt! 
En balsainisk vällukt buren 
Af en ljuflig vestanflägt.

Ilafvet är så lugnt att skåda, 
Ingen krusning ens jag ser. 
Ostörd frid nu tyckes råda 
Och till Gud mitt hjerta ber.

Här jag skådar Herrens under 
Och Guds stora majestät; 
Äfven uti nattens stunder 
Märker jag hans ljusa fjät.

1
ket, om de en gång blifvit nedsmutsade.

_ säga diL. , t _____ __ _______________ __ ___ 1 _
bättring i detta^ afseende må vara, så är dragen från helvetets eldväf, men en glad

af sina slafvar drucken och visade honom år vida bättre, att din naturs hvithet för- nära gudomligheten, när vi stå nå höjden
Tor ßlllQ. QïSnOV Tkå rlo'f nil- rlneon 4'ivv ollFirl i __ _____ ______ .1*. _____1 i i i /» • . ii -i . -i -i r». , . . h ,

Tankeri är gudomlig. Den som tänker
— — UD aiuvjg klart, är viss på att han åtminstone i en

kunna aterstallas till sm ursprungliga ren- sak känner såsom Gud. Himmelen består
ig blifvit nedsmutsade, uti en kedja af behagliga känslor, hvilka

för sina söner, på det att dessa för alltid 
måtte afsky det, som förnedrar menniskan 
långt under djuren, 
lingar erkände .san
ningen deraf och be- 
slöto ifrigt att egna 
sig åt dygden. Men 
i våra dagar är det 
icke slafvar, utan 
fria män, hvilka utan 
att dertill tvingas, 
göra sig till ett för
nedringens skåde
spel, hvilka genom 
denna sin förnedring 
ofrivilligt gifva en 
starkare varning än 
ord kunna framställa 
emot den last, som 
det hedniska Grek
land sökte und
komma.

Hvarhelst du fin
ner en menniska, 
begifven på starka 
drycker, ser du en, 
som i sitt system 
utsår frön till sjuk
domar, som i sina 
lemmar utsår de 
frön, hvilkas frukt 
består i smärta, värk 
och ångest. Naturen 
är icke hämndgirig, 
men hon är rättvis. 
Behandla henne 
mildt, så vedergäller 
hon dig med samma 
mynt; men gör våld 
på henne, så skall 
hon häriinas det till 
din dödsdag, ty hos 
naturen finnes ingen 
nåd. Hon känner 
endast lagar. Hen
nes regel är: öga föi 
öga, tand för tand. 
Den som vanvårdat 
sin kropp, har aldrig 
blifvit ohämnad. Na
turen uppskjuter må
hända med straffet: 
den dröjer dermed 
men förr eller senari 
kommer vedergäll
ningen, då den obe
talda räkningen må 
ste uppgöras.

Du ser då, di 
drinkare, hvarföre di 
utestänger dig från 
det sälla rike, der 
de glädja sig, som 
icke förstört kroppens helsa genom skadliga satta vägen, från hvars fördert icke en 
drycker. Du jagar dig sjelf från helsans gång sinnesändringen helt kan befria dig. 
himmel och du kan icke dit inkomma annat Låtom oss nu betrakta en annan sida 
an genom sinnesändringens port. Men icke af saken. Gud är förståndets Gud. Men
en gang sinnesändring kan helt utplåna niskosjälen är en återspegling af hans kraft, 
det onda. Det finnes i naturen ytor, som rn--i--- ■> <• -
äro så hvita och känsliga, att de aldri.

JfT ~ —--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Qfl
dando nog att göra den mest tanklöse Aldrig skall menniskan mera bli hvad hon kunna sönderdelas. Hela evigheten kan ,
eftertänksam — behöfver icke läsas i en hade kunnat vara. Derföre, unge man, sönderdelas i individuella (personliga) kän-
tryckt bok eller horas från valtalares läp- låt mig säga dig, att ehuru ädel en för- slor. En smärtsam känsla är en tråd, ut-
par, ty det kan du få se ragla framåt ga- ' — ' 1J‘ - p 1 ° » - - - - -
torna i din egen stad. Greken gjorde en undvikandet af det onda ännu ädlare. Det känsla är ett stycke af himmelen.

blifver i sin ursprungliga renhet — det af intellektuel styrka. Ty här i detta ihå- 
är vida bättre att handla sa, att din kropps liga hvalf inom vår hufvudskål, hvars dome 

Dessa grekiska yng- krafter aldrig försvagas, än att gå den mot- icke är större än en '

a

i



f

  

8Ü

\ i- - - ?c£ 
m> K M

    
 FOLKVÄNNEN.     

för lians frid. Den

sigte, då det tilltager i skönhet; i dess himmelen skall bli ett nytt tillstånd, utan

Tuojoiiiiiiiiiii och i-Atthunclen.

liar ett sådant hem — -såsom somliga icke 
hafva — kan du trösta och styrka dig 
mod utsigten på det tillkommande. Men 
om du har ett sådant hem, så gör det till 

; en himmel och tro icke, att den kommande

du drinkare, som är "*

natur, då den utvecklas genom nåden; i 
dess själ, då den förvärfvar kunskaper; 
i dess hjerta, då det mognar i tillgifven
het; i dess sinne, då det förvärfvar sig bild
ning, ser fadren, och icke blott ser, utan 
njuter fröjden af den skönaste utveckling, 
som fins i skapelsen. Om han icke i så-

vanor, gör du det omöjligt för dig att in
träda i denna del af Guds rike. Du är 
opassande for dess sköna sysselsättning, 
dess ljufva nöjen, dess glada tillgifvenhet 
och dess heliga erfarenheter. Du sätter 
icke blott en engel framför dess port, hvil- 
kens flammande svärd för evigt skall ute
stänga dig, utan du förstör äfven himmelen 
inom dig.

Jag vet icke hvilket straff af Guds 
eviga rättvisa skall vara passande för 
den, som så utan orsak förstört ett 
hem.

j. hvar skall då hans förblindade och hårda
K. natur se eller känna den? Om han med dande.

Nedsänk dig icke i någon vana, som skall 
försvaga dina krafter och förderfva det, 
som med rätta bör kallas din odödlighet. 
Akta dig för det, som menniskoslägtets hi
storia förklarar vara olycksbringandc för 
sinnets helsotillstånd. Måtte de förstånds- 
mord, som under femtio år blifvit begångna 
af lärda, talare, författare, lagmän, stats
män, ja, t. o. m. predikanter i detta land 
vara en allvarlig varning mot att sätta 
knifven till din hederlighet, din duglighet 
och ditt stigande ryktes hals, den för
skräckliga knifj hvars egg aldrig saknat 
blod.

Jag vill nu tala om husliga förhållanden, 
om tillgifvenheten mellan man och hustru, : Guds 
fader och moder, för
äldrar och barn, hvil- -T' ---
ken innefattas i ett 
folks hemlif.

Man kan ju icke 
neka till, att ett sant 
hemlif är en förebild 
af lifvet i himmelen; 
ty der finnes lydnad 
för nyttiga lagar, vörd
nad för en viss myn
dighet, tillgifvenhet för 
den styrande magten 
och hela fröjden af 
en lycklig tillvaro.

Jag vet ingenting, 
som på bättre sätt 
afbildar Guds rike, 
än ett väl styrdt, dyg- 
digt, kristligt hem.

Den högsta värdig
het en dödlig kan 
uppnå, är den, som 
medföljer det att kal
las „fader“. Den äd
laste titel en menniska 
kan ha, en titel som 
t. o. m. konungar 
hafva afundats och 
tillegnat sig, är titeln 
af „fader“. Det var 
denna titel, som Jesus 
gerna använde, då 
lian tilltalade Gud. 
Med detta höga, sköna 
namn började handen 
underbara bön, som 
han gaf oss till ett 
mönster af de död
ligas samtal med Gud. 
Guds faderskap var 
det bröd, med hvilket 
Jesus närde sin själ, 
den staf, som uppe
höll hans ande, då 
den nedtrycktes och 
det var hufvudkudden 
som är fader och förstår att värdera denna 
förmån, har uppnått höjden — den evigt 
solbelysta höjden af jordisk sällhet. Man 
kan icke komma högre. I sitt barns au-

en fortsättning af det närvarande. Det är 
genom mångfalden af sådana hem, som 
himmelen förflyttas från det himmelska till 
det jordiska, så att det paradis, som men- brott mot din hustru och dina baru,°hvil- 
niskor dåraktigt nog endast tänka sig så- ket skall ställa dig i jemnbredd med mör- 
som något, hvilket de först efter döden få daren, nedtyngd af en ansvarighet, större

Du man, som våldför naturens första lag
- . åtnjuta, skall ses såsom verkligt och nära, och svårare än den senares. °

“ „i.b Hrak?e?.er. ka’\. fi1nn? Jordens hus blifva himmelska boningar, : Du man, som våldför naturens första lag
 —----- --------------- ; ’^r 3ett himmelskt sinnelag der blifver rå- genom dina vårdslösa vanor, o huru skulle

----------------- i ;1--jag icke vilja öfverbevisa dig! Hade jag

Verlden hyser mån
ga brottslingar. Der 
finnes män, hvilkas 
händer fläckats med 
blod. De äro dömda 
både af gudomlig och 
mensklig lag och för
bannas af bådadera. 
Slägtets allmänna me
ning är, att de äro 
odjur, och man drif- 
ver dem genom en 
skamlig döds portar 
ut ur verlden. Vi 
vilja icke tvista om 
denna dom, utan låta 
den stå. Men visa 
mig en man, som för
stört ett hem, krossat 
en hustrus hjerta, 
mördat familjefriden, 
vandrat sitt namn, 
röfvat ’brödet från 
hustruns och barnens 
hord, förslösat hem
mets husgeråd och 
med onaturlig grym
het utdrifvit sitt eget 
kött och blod på ga
torna utan ett öre till 
deras uppehälle, utan 
annat hopp än barm- ' 
hertighet hos enverld, 
som med gammal hed
nisk grymhet straffar j 
barnen för fadrens 
synder. Denne man, 
som förstört ett helt 
hushålls frid, kärlek 
och hopp vill jag I 
ställa vid mandråpa
rens sida och fråga 
dig, hvilken af dessa 
båda, som har begått 
den svartaste oger- 
ningen.

Detta är en förfärlig tafla, säger du. 
Ja, det är sant, men förhållandet är verk
ligen sådant. Låt mig varna dig, du som 
kommer hem med bränvinslukten i din 
andedrägt, med dess retning i ditt blod, 
med dess förbannade inflytande öfver ditt 
tal — låt mig varna dig såsom en som 
känner att han säger den enkla, högtidliga 
sanningen, att du är i fara att begå ett

en hustru att älska, med barn att bevaka, Låt mig säga dig, <’ ' "' 
att leka mod, att arbeta för och uppfostra, . här i dag eller som läser dessa rader, att 
icke kan finna- Guds rike, vet jag icke så länge du fortsätter med dina dryckes- 
hvar den menniskan skall finna Guds rike < ----- ” 1 ’
på jorden.

Och hvilken glädje måste det icke vara 
för en man att känna sig vara konung 
öfver detta rena, sanna, fredliga rike, att 
vara hufvudet öfver hela dess verksamhet, 
erfarenheter, framsteg och tillväxt! Hvilken 
himmel kan en dödlig finna, som är lik 

, denna? Vänner, detta är icke ett bildligt 
talesätt, utan ett faktum, lika visst som 
en matematisk uppgift, att Gud ämnade 
hemmet till att vara och att det genom 
Guds nåd är himmelens port. Om du icke

-- i 4'-^ »i« , -
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upprigtiga i

Han har förlorat
Han

man säkert kan gå. Man kan understun- v StnjStOmg©fl)S wtm©» jom tycka afct det är förmånligt att åsido-
n menniska kan lika gerna vara utan sätta sanningen, men detta är blott ett 

■ - - sken, en villa, hvarmed den onde soker
bedraga oss. Den vise mannen säger: „ett 
falskt vittne blifver icke ostraftadt och den 
der lögn talar, skall förgås, men sanningen 
skall lör alltid bestå.“ Käre läsare, låt 
ingenting öfvertala dig att säga en osan
ning. Djefvulen är en lögnare af begyn
nelsen; och genom en lögn har han åstad
kommit all synd och elände i verlden. 
Han är lögnens fader och alla lögnare äro 
hans barn. „Jag är vägen, sanningen och 
lifvet“, sade den välsignade Jesus. Om vi 
vilja likna honom, njuta hans kärlek och 
beskydd och slutligen vara när honom, 
måste vi bevara vår tunga från lögn och 
våra läppar från att tala falskhet.

Jagarens berättelse»
(Från engelskan.)

_ ,in vägvisare i en trakt af Amerika 
var en gammal jägare, som tillbragfi

Tf många år i skogen, ofta sex måna- 
-T der i rad utan att so en enda mensk-

I lig varelse. , Jag satte mig ned,
stödjande mig mot ett träd vid sol

nedgången, och den gamle jägaren kom 
och satte sig bredvid mig.

„Då ni tillbragt så lång tid i skogen“, 
sade jag, „måste ni ha råkat ut för många 
besynnerliga saker. Hvilken utaf dessa 
anser ni vara den märkvärdigaste

„Ack, jag vet icke, jag har varit ute för 
många faror och som ni kan förstå har 
jag sett många saker. Jag kan nu minnas 
en tilldragelse. Den egde rum för många 
år sedan, då jag var yngre än jag nu är. 
Jag hade hela vintern varit ute och jagat

i pelsdjur. Det var i Mars på en bäfver- 
jagt, just som isen begynte brytas upp 
och jag befann mig på en af de vildaste, mest 
atlägsna sjöarne. Jag antog att ingen 
mensklig varelse fans på 16 mils afstånd. 
Jag satte ut min båt mellan den lösa isen 
en dag, när jag plötsligt fick höra någon
ting gå på isen. Det gick så tungt och 
gjorde så mycket buller, att jag var säker 
på att det måste vara en elg. Jag gjorde 
min bössa i ordning och höll den spänd i 
den ena handen, under det jag med den 
andra sköt båten framåt. Huru stor blef 
icke min förvåning, när jag slutligen märkte 
att det var en man, som vadade i isvatt
net! Hans fotter och händer voro nakna 
och hans kläder nästan slitna från hans 
lemmar. Han gick och talade för sig sjelf, 
under det‘han gestikulerade med händerna 

; och nästan liknade ett benrangel.
Med stor svårighet fick jag honom upp 

i min båt, hvarefter jag gick i land för 
att göra upp eld och koka honom litet 
varmt té och annan mat. Han var nästan 
ihjelfrusen och lade sig tyst ned för att 
sofva. Jag skötte honom som ett barn. 
Med stor svårighet kunde jag få reda på 
hvarifrån han kom. Långsamt och om- 

■ sorgsfullt ledde jag honom genom skogen 
och höll ett vaksamt öga på honom, på 
det han icke måtte fly ifrån mig. Slut- 

’ ligen efter en veckas vandring uppnådde < .° i i .u i__
( sitt hem. Jag fann hela samhället i djup

blott kraft att väcka ditt samvete, att upp
lysa ditt förstånd, huru skulle jag icke ;; 
vädja till dig! Kunde jag blott rätt visa 
dig din fara, kunde min hand upplyfta j 
täckelset af ännu osedda år och visa dig 
det elände, som inneslutes i deras ögenom- 
trängliga mörker — du sjelf såsom ett 
vrak — din hustrus krossade hjerta och , 
elände, dina barns skam — huru skulle 
jag icke vilja vädja till dig!

Jag ser det rike, från hvilket du är för- 
drifven. Jag ser ditt lifs lopp. Det kan 
innefattas i en enda mening: „himmelen 
var din, men du gjorde den till ett hel- i 
vete“. Du var en engel, men gjorde dig 
till en djefvul. Dryckenskapen gjorde dig ■ 
dertill, men emot upplysning, emot varning, < 
emot andras böner framhärdade du i en < 
vana, för hvilken du icke kunde frambära < 
någon annan ursäkt ån den, som synden 
alltid gifver — din onda böjelse.

Mina vänner, jag känner min svaghet. 
Jag har känt den mer än en gång, då jag 
talat till menniskor i detta ämne.. Jag 
känner deras blindhet, som åro begifna på 
denna vana. Jag känner till deras egen
sinne och hjortas hårdhet. Litade jag på 
mig sjelf, skulle jag gå bort från denna 
talarestol, liksom en, den der misslyckats 
i sitt företag. Ty jag vet att mina ord 
i och för sig sjelfva endast äro agnar, som 
vinden kringsprider. Men jag kan såga 
med psalmisten „mitt hopp står till Gud . 
Jag beder honom gifva kraft åt mina ord 
och skärpa dem med sin ande, att de måtte 
genomtränga menniskors beväpnade lik
giltighet, så att de måtte likna det tve
eggade svärd, som tränger igenom, till dess 
det åtskiljer märg och ben. Jag anropar 
honom om att fullborda verket och inträda 
i triumf genom den port, som mina svaga 
händer knappt kunna öppna.

Jag hör dig fråga: „men hvem är det 
du predikar emot?“ Jag svarar: ,jag vet 
det icke“. Han är måhända min vän eller 
kanske en främling. Han är här eller 
också långt borta. Men om han är fjerran 
eller nära, känd eller okänd, vet jag att 
Gud genom sin Ande kan skicka mina ord , .till honom. Jag spänner bågen på måfå, \ mastat, m bo«k. förlåta wg, ty_en dag 
men jag spänner den för Gud och jag vet 
att Gud skall styra pilens flygt och föra 
den till sitt mål. Jag söker i dag likna 
honom, som lemnar de nio och nittio uti 
öknen och går efter det som borta är.

Hvar skall jag finna honom? Huru skall 
jag finna honom? Skall jag finna honom 
kringirrande, icke vetande hvilken väg han 
skall taga, kanske icke inseende sin fara, 
blott behöfvande en uppmuntrande röst 
och en vänlig hand till ledning? Eller 
skall jag finna honom blödande, sargad, 
under det lustans och lidelsens vargar 
rasa omkring honom och satta sina tän
der till hans hals? Jag vet det icke; min 
Mästare ser det bättre än jag. Och om 
jag icke finner honom, skall min Mästare 
följa efter honom, finna honom, lyfta honom 
på sina axlar och föra honom till sitt 
fårahus, så att det skall bli glädje i him
melen, glädje öfver att en förvillad och 
förtappad själ blifvit införd i Guds rike.

(ÿ® penningar som att hafva falskt mynt; 
I* hon kan äfven lika gerna förlora sin 
C tunga som förlora sitt rykte såsom 
* sannfärdig. Tungans råtta bruk är 

mycket skadadt, då man först blifvit 
ansedd såsom lögnare. Om en sådan per- 
son önskar att undervisa andra, skall han 
misslyckas. De fakta genom hvilka han 
vill belysa sina lärdomar, skola bli betvit- 
lade. Om han anför någon författare, blir 
han ej trodd, icke heller om han fram
drager några händelser. Om han vädjar j 
till sin egen erfarenhet eller iakttagelse, 
skall man ej fästa vigt dervid. Om han 
anför andras tankar eller åsigter, blir han ; 
icke trodd. Han skall icke lyckas bättre j 
uti att öfvertyga andra.
öfvertygelsens verktyg — sanningen, 
må tala sanning, men då den kommer 
från honom, skall don icke utöfva mera 
inflytande än lögnen. Han må erbjuda 
lysande förmåner, aflägga vackra löften, ; 
anföra starka skäl — men det gör likväl 
intet intryck. Förmånerna kunna ju vara 
öfverdrifna, löftena kunna brytas och de 
starka skälen kunna vara en uppfinning. 
Han förlorar all kraft att behaga och vara 
nyttig inom samhället. Om han uttrycker 
deltagande för dig i din sorg, tviflar du 
på hans upprigtighet. Om han talar om 
hvad andra sagt, litar du ej derpå. Om 
han uttrycker sina känslor för dig eller 
andra, undrar du om de äro i _ 
eller icke. En lögnare kan tala, men han 
bordo hellre vara tyst, ty hans tal åstad
kommer ingenting och utöfvar intet infly- 

: tande. Han liknar en klocka, hvars hjul 
: väl äro i rörelse, men hvilken ingen litar 

på, emedan man ofta funnit att hon icke 
visar rätt tid. Jag vill här omtala en 

; liten berättelse, som belyser sanningens 
värde och huru den en gång belönades.

: Hegiage var en ryktbar arabisk krigare, 
i känd för sin vildhet och grymhet. Ibland 
( en mängd fångar, som han en gång dömde 
$ till döden, var en som, då han erhållit ett 
; ögonblicks tillträde hos Hegiage, sade: „ers

då Abdarrahman förbannade er, förestäldo 
jag honom huru orätt han gjorde; och 
sedan dess har jag förlorat hans vänskap“. 
Hegiage frågade om han hade något vittne j 
härpå, och soldaten namngaf en af de andra j 
lifdömda fångarna. Den senare framkal
lades och då han bekräftat sanningen af ? 
soldatens ord, beviljade Hegiage honom nåd > 
och förlåtelse. Han frågade sedan vittnet, ; 
om äfven han försvarat honom mot Abdar- ? 
rahman. Men denne, som icke ville be- > 
smitta sin själ med en osanning, svarade: ' 
„det gjorde jag icke, emedan jag ansåg 
det som min pligt att icke göra det“. 
Oaktadt sin grymhet blef Hegiage förvånad 
öfver fångens själsstorhet. „Nåväl“, sade 
han efter ett ögonblicks tystnad, ,,om jag 
gåfve dig lifvet och friheten, skulle du ända 
sedan vara min fiende?“ „Nej“, svarade fån
gen. „Det är nog“, sade Hegiage. „Ditt 
blotta ord är tillräckligt, ty du liar aflagt

; ojäfaktiga bevis på din kärlek till sannin- 
! gen. Gå och förvara det lif, som är dig , o

mindre kärt än ära och sanning. Friheten jag den by, der jag trodde att han hade 
> skall utgöra belöningen för din dygd.“ ( sitt hem. Jag fann hela samhället i djup 
J Sanning, fullkomlig sanning både i ord rörelse och mer än hundra män hade sking- 
{ och handling är den enda väg, på hvilken , rat sig i skogarna och på bergen för att
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aktad af 
sina barn 
just när

talade då

L < der? En
Några tårar och suckar undföllo l graf — jag

I början mindes ban < 
sina löften till modren och läste dagligen > 
sin bibel, men hans kamraters hån och < 
begabberi gjorde att han bröt de löften ; 
han gifvit henne; och han lade bibeln på ; 
botten i sin kista för att slumra tillika > 
med hans samvete. Under en stark storm, j 
då det tycktes som om döden väntade dem 
alla, tänkte han på sin moder, på sitt hem 
och sina löften; och han beslöt i sitt hjer- 
tas ångest att bli annorlunda, om hans lif 
blefve skonadt. Men när stormen upphört, \ 
när hafvet var lugnt och den klara solen 
åter förde ljus och glädje öfver vattnet, < 
glömde han hvad han lofvat och det syn- j 
tes nu som om han qväft samvetets sista 
maningar. Ingen af besättningen var mera 
gudlös än han, ingen var mera färdig till 
att försmäda den religion, hvilken han un
der sin barndom lärt att älska och vörda.

Efter flera års frånvaro skulle han fara ' 
hem till sitt fosterland. Han hade rest ;

men under hela

för slag och 
samma med 
mycket.“

2. D:r H.

Ehuru han kastat bort hvarje hinder och 
förslöat sin naturs bättre känslor, svälde i 
likväl hans bröst af glädje vid tanken på \ 
att ännu en gång träffa sin moder och 
broder. Det var om hösten han återvände, < 
och en Ijullig septemberafton vandrade han ’ 
till sitt stilla hem. Då den unge sjöman- • 
nen kom till den trakt, der han tillbragt j 
sina tidigare år — då han steg upp på 
den sista kullen, som skymde för honom ' 
den koja, der han första gången skådat 
lifvets ljus, återkallade han i sitt minne 1 
sin barndoms lyckliga dagar, under det 
han i sin inbillning väntade sig skola upp- 
lefva ännu många sådana fröjder. Han 
såg nu kullarne, der han sprungit och lekt, :■ 
lunden der han så ofta vandrat, den sakta 
strömmen och den stora kyrkspiran — ! 
allt ingaf honom de mest innerliga känslor. 
Han nalkades sin moders stuga, men der > 
var helt tyst, endast vågornas sakta brus < 
och skallet af en hund i byn hördes. En > 
högtidlig stillhet rådde rundt omkring; och ' 
då han stannade framför sin moders dörr, ; 
anade han något, han viste ej hvarföre. ! 
Han knackade, men ingen bad honom ; 
komma in; han ropade, men intet svar 
hördes utom ekot af hans egen röst; han : 
tyckte sig liksom knacka på dörren till en 
graf. Den närmaste grannen, som hörde 
bullret, kom ut och fann ynglingen grå-

W. Millar, i Syrakusa, med- 
delar följande: „En fransk läkare sökte 

■ utforska verkningarne af tobaksrökning ge- 
? nom att gifva akt på trettioåtta gossar, 
' mellan nio och femton år, som hängifvit 
> sig åt denna vana. Resultatet blef, att

Hon flyttade Ï 
från staden och köpte sig en liten stuga 
vid sjöstranden. Här uppfostrade hon sina j 
gossar, hvilka hon sökte leda fram på den ; 
rätta vägen. Hon kände sig vara en 
pilgrim härnere och lärde äfven sina söner ! 
att denna verlden icke är vårt rätta hem. , 

På detta sätt lefde den lilla familjen i ’ 
tillbakadragenhet, 
alla. Modren 
ned till den

och gudfruktig 
så väl som af 
bön icke skall

icke äro“ —
„Om ni frågar efter enkan S., kan jag 

endast beklaga er. Jag har blott känt 
henne en kort tid, men hon var den bästa 
qyinna jag någonsin sett, 
gosse c" 
i följd 
en ann 
hon

„0

J „Min käraste, 
; dessa rader, är 
i lille broder har gått före mig 

hoppas och tro att han var beredd dertill. 
Jag hade alltid hoppats att än en gång få 
se dig på jorden, men detta mitt hopp 
blef om intet. Jag liar under dina resor 
följt dig med mina böner. Ofta när du 
minst anade det, under de mörka, kalla 
vinternätterna har jag knäfallit och bedt 
för min förlorade son. Det är blott en 
sak, som smärtar mig vid min död, och 
det är, min käre Wilhelm, att jag måste 
lemna dig i denna onda verld, som jag 
fruktar, oförsonad med din Skapare! Jag 
är för svag att skrifva mer. Mitt timglas 
är utrunnet. Då du besöker torfvan, som 
betäcker mitt stoft, så kom ihåg att äfven 
du snart måste följa. Farväl — mitt sista 
ord här är en bön för dig, att vi måtte 
få mötas der ofvan!“

Ynglingens hjerta smälte, då han läste 
dessa ord från den så ömt älskade modren; 
och jag vill blott tillägga, att detta bref 
blef ett medel i Guds hand till att föra 
honom till sanningens kunskap i Kristus. 
Han är nu en god 
man, och vi lära häraf 
skriften, att en allvarlig 
blifva utan frukt.

95 “toM-------------------------------------------------------------
i som hon önskade att ni vid er återkomst : 
. skulle erhålla.“

De återvände båda från stugan och gingo 
till grannens hus. Sedan ett ljus blifvit

< framsatt, kastade den unge mannen sin
j hatt och sitt knyte ifrån sig och läste föl

jande korta bref, under det hans manliga 
kinder betäcktes af tårar.

ende son! När du får 
jag icke mera till. Din 

och jag kan

__  ____x i ,Hvar“, ropade han ifrigt, „hvar är min 
den äldre sonen fylt tolf år, fick" han en moder och min broder? Jag hoppas att de 
innerlig lust att gå till sjös. Han hade ; 
hört sjömän berätta om sina resor, om < 
huru de besökt andra länder och klimat, ' 
och allt detta målades lifligt för hans in
billning. Hans moders och broders alla ï 
böner Voro förgäfves. Då han slutligen 
erhållit sin moders med motvilja gifna sam
tycke, gick han ombord på ett stort far- ; 
tyg. Modren gaf honom en bibel och ; 
många välsignelser med på vägen. Han ï 
lofvade sin moder i afskedets stund att varit 
dagligen läsa sin bibel och ofta bedja till 
Herren. J’"_ 
honom, då han såg 
sitt fosterland försvinna för sin syn — ty : _
der stod ju hans moders stuga, der hade ' äldste son, har jag ett bref till er, som

Y han sin barndoms minnen. Men allt om- hon skref några dagar före sin död och

älskad och 
brukade ofta föra 
sandiga stranden, 

sjlen höll på att gå ned. Hon
deras ailidne fader och skref

Hennes lille 
för ett år sedan af en feber och 
sorgen öfver honom och öfver 
n, som gått till sjös, sjuknade 

Hon begrafdes i går.“ 
tropade ynglingen, „har jag 
borta för att döda min mo- 

är jag! Visa mig hennes 
en dolk i mitt knyte — 

den sista skymten af låt mig dö med min stackars moder.“
,Vänta, min vän; om ni är denna qvinnas

med dem om
ofta med sitt finger hans namn i sanden;
och då nästa våg utplånade hennes skrift, 
sade hon sina gossar att verldens fröjder tande på trappan, 
och förhoppningar äro förgängliga. När !

söka efter min vansinnige kamrat, ty kring honom var nytt och han glömde 
de hade hört att han rymt utåt sko- j snart sin smärta bland andra omsorger 
garna. De hade kommit öfverens om att < och andra scener. T ’ 
ringa i klockorna och skjuta med sina bössor ;
om han blefve funnen. Så snart jag land
steg, uppgåfvo de ett rop, hans vänner ru
sade emot honom, klockorna började ringa ; 
och ekot deraf skallade i skogen och på l 
bergen, till dess hvarje sökare viste att ; 
den förlorade var funnen.

Huru många gånger måste jag ej berätta 
min historia huru jag funnit mannen! Jag 
har aldrig sett folkhoparna så glada. De j 
gåfvo mig många skänker då jag reste, < 
sedan de förut rikligen undfägnat mig.“ ■

Den gamle jägaren slutade berättelsen ; 
med dessa ord: „tänker ni icke härvid på j 
Luce femtonde kapitel, der det säges, att ’ 
det var en man, som då han förlorade ett < 
får, lemnade de öfriga för att söka det : 
som borta var, till dess han med glädje ; 
förde det hem och på Frälsarens lärdom, 
att det varder glädje i himmelen öfver en 
syndare, som sig bättrar?“

„Ack jo, jag har just tänkt härpå och omkring hela verlden, 
fastän jag icke tror att de i himmelen denna tid hade han hyarken skrifvit till 
ringa i klockor och afskjuta bössor, ha de ; gin moder eller hört något ifrån henne, 
utan tvifvel något sätt att visa sin glädje.“ < F1---- K~“ 1—-t"4-

Tobakens verkningar 
ti på helsan*
1-J ör någon tid sedan skrefs något i Folk- 
Zp vännen om dem som „bära pinnar i 
T munnen“, nyttja cigarrer. Några hafva 
7 tyckt illa om att vi vidrörde deras 

afgudar, derföre tro vi att det skrifna 
händes. Här fins nu mera som är 

ganska bevisande; läs äfven detta.
Följande är en del af en värdefull af- 

handling öfver detta ämne, hvilket hvarje 
pastor och hvarje församlingsmedlem i lan
det borde läsa.

1. D:r Willard Parker i Newyork säger: 
„Det är nu många år sedan min upp
märksamhet blef rigtad uppå de försåtliga, 
men afgjordt skadliga verkningar, tobaken 
har på det menskliga systemet. Jag har 
sett en stor del af dess inflytande såväl 
på dem, som nytja den som på dem, hvilka 
förarbeta densamma. Cigarr- och snus
tillverkare hafva kommit under min vård 
på sjukhus och i den enskilda praktiken, 
och jag har funnit, att sådana personer 
aldrig snart eller lätt blifva återstälda från 
fall af skada eller feber. De äro mer ut
satta för att dö i epidemier och mera fallna 

lamhet. Förhållandet är det 
dem, som röka eller tugga

urage sjÖrnannene
en af våra små byar vid kusten lefde ; 
för en tid sedan en enka och hennes S 

T son, en gosse om tio års ålder. Hon < 
Y hade fordom sett bättre dagar. Hen- !■ 
' nes man hade varit en ansedd sjö

kapten, som skaffat sin familj ett rik
ligt uppehälle. Men till makans och bar
nens stora sorg drunknade han ute på Î 
hafvet. Enkan hade då två små söner, en 
sex år gammal och den, som vi förut ;- 
nämnt, endast helt späd. Hon flyttade i
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tjugosju visade synbara tecken till nikotin- > de unga, som ännu befinna sig i sitt ut- 
förgiftning; tjugotre visade ett allvarsamt i vecklingsstadium. Hos dessa förorsakar 
tillbakaskridande i intellektuell hänseende < vanan att röka klen växt, förtidig man- 
samt en stark smak för spritdrycker; tre ; barhet och nedslagenhet i lynnet.“ 
hade hjertlidande; åtta afgjord försämring j Detta är en fruktansvärd anklagelse från 
af blodet; tolf hade ofta näsblod, tio störd : läkarevetenskapen mot en vana, som finner 
sömn, och fyra sårnader i munnens slem- \ skydd inom den kristna kyrkan och till 
miga membran.“ och med försvar genom kristna predikan-

3. I sitt förträffliga arbete: ,,0m det : ters exempel!
nuvarande lifvets sjukdomar“, sammanfat- Måhända är följande vitnesbörd af en 
tar d:r Richardson tobakens verkningar så- :■ läkare det svåraste som kan sägas mot 
lunda: „Rökning förorsakar oordningar i tobaken: „De föräldrar, hvars blod och j 
blodet genom att framkalla dess otillbörliga , öfriga vätskor äro mättade med tobak, och 
tunnhet samt en förändring i de röda cor- i hvilkas hjerna och nervsystem till följe ; 
pusclerna; i magen genom att förorsaka deraf blifvit semi-narkotiserade, måste åt 
svaghet och äckel etc.; i munnens slem- ' sina barn fortplanta frön till en sjuklig ; 
hinna genom att framkalla svullnad och ) kropp och ett ombytligt lynne; ett rubbadt 
ömhet i svalget; i hjertat genom att gifva tillstånd af organiska atomer, som höja det 
upphof till detta organs svaghet och oregel- > djuriska elementet hos den blifvande varel- ■ 
bundna verksamhet; i sinnesorganerna ge- sen, på bekostnad af dess moraliska och i 
nom att i ytterlig grad förorsaka utvidg- t intellektuela natur.“ Och här är lagen om > 
ning af pupillen och synens försämring, ärftligt öfverbringande eller ärftligt straff 
jemte andra likartade verkningar på örat; tydlig. (2 Mos. 20: 4, 5, 6).
i hjernan, i det den försvagar detta organs ■ ]. —--------- ,
verksamhet och undertrycker den, om den Folkvännen
tillbörligen underhålles, men stillar den, utkommer nästa år som hittills; pris 1 kr., 
om den är uttömd, tobakens verkningar > utom postarvodet, som är 10 öre. Se 
äro ofta svåra äfven för dem, som uppnått < vidare anmälan i n:r 11.
manbar ålder, men i synnerhet skadliga för ? 

Till d)©t gamih året.
Su matt på fästet månen skiner 
I midnattstimmen; vinden hård 
Kring kyrkogårdens grafvar hviner 
Och iskall kyss ger hvarje vård, 
Da emot evighetens stränder 
Sig skyndar gamla året fort, 
Och snabbt det nya hit anländer, 
Ken klappande på tidens port.

Farväl, du gamla år, som ilar 
Från jordens barn i detta nu! 
Med syndens gift och krigets pilar 
Du många dräpt, o sjuttisju!
Nu dånar slaget tolf i natten 
Och manar öfver jordens rund 
Dig skynda öfver tidens vatten 
Med dina tusen skulders pund!

Farväl! Du sträckt en blodig spira 
Kring gamla verldens hednavrår, 
Och grafvens änglar nu ock vira 
En blodstänkt krans omkring din bår. 
Farväl! du kommer mer ej åter — 
Nu slås din port med dån igen — 
Tag synden med och krig, så gråter1 
På jorden mer ej fridens vän!

‘•Farväl for evigt!“ jordens skaror 
Nu samfäldt ropa efter dig, 
Och gå att möta nöd och faror 
På ny, men kanske törnströdd stig, 
Som tidens furste Sjuttiåtta 
Nu träder an med kraft och mod; 
Men jublen I med sans och måtta, 
Kanske han bär i skölden blod.

Dock ingen skuld på åren kasta, 
De äro goda, hvart och ett, 
Och hjelpa oss att framåt hasta 
Till hemmet Gud åt oss beredt.
Vi äro de, som tynga noder 
Med synder åren i sin graf, 
Fast under dem oss Herren leder 
Som herden faren med sin staf.

Välkommet då, du år, som Hickar 
Så fridfullt genom tidens port, 
Välkommet ock hvad du oss skickar, 
Det vare litet eller stort!
Men framfor allt: lär oss att vara, 
När du oss lemnar, mera när 
Din himmel, Gud, den .ljufva, klara, 
Och solen der: vår Jesus kär!

Farväl vi säga då det gamla, 
Som varit ondt — farväl, farväl! 
Må bland dess grafkors vi ej famla, 
Der natten svepes kring vår själ. 
Men må vi åt det nya säga, 
Om det är godt: välkommet hit! g 
Och det i våra hjertan ega ,agi
Och sätta dort ill tryggt vår lit!

Och nytt är ju för hvarje lijerta Stufrd 
Hvad Gud i Kristus oss vill ge 1, skuIlV 
Det är cj sorg och nöd och smÉej“, gv 
Men syndernas förlåtelse! jr 
Då fruktar ingen mer och rys'^ 
För hvad oss året bär i famn, 
När Jesus Kristus oss upplyser 
Och fast vi tro uppå hans namn!
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Franklins sparbank, med plansch.......................... 66.
För hvem bådo de? ...........................................   88.
Glädjande tidens tecken................................................24.
Gråter med dem som gråta (sång)......................63
Hans Kristian Andersen, med plansch . . .21, 27. 
Hvad hjelper det menniskan om hon förvärfvar

hela verlden och tager skada till sin själ? . 80. 
Hvad menas med att tro på Kristus .... 15. 
Hoppets här................................................................24.
Hornboskap, med plansch.......................................... 47.
Insamling af is, med plansch.....................................83.
Jag vill ej bjuda Kristus in i köket .... 7.
Jesus allena................................................................56.
Jesus eller föresatser.....................................................70.
Jonathans seger och Sauls död, med plansch . . 54. 
John Bunyans omvändelse, med plansch . . . 68. 
J ohn Bunyans- staty i Bedford, med plansch . . 75. 
Jägarens berättelse.....................................................94.
Kilauaeas krater, med plansch................................11.
Lejoninnan och råtthunden, med plansch . . . 91. 
Lek cj med eldon.......................................................... 16.
Litet af hvarje...............................................  88.
Långt lif bland Ebreerna...................................... 3.
Menniskohjertat.......................................................... 56.
Moses’ olydnad och Guds tuktan, med plansch . 44. 
Natten (sång), mod plansch..................................... 92.
Muhamedanska skolor................................................34.
Ni kän ju sjelf köpa edra körsbär ..... 26. 
Onkel Johnson, den 120-årige pilgrimen . . . 38. 
Ostindisk (bör vara ostafrikansk) slafhandel, med

2 planscher................................................................59,
Palmplockerskan, med plansch................................24.
Pepparn och dess odling, med plansch .... 76. 
Peter Wieselgren, med plansch ...... 82. 
Program......................................................................411 .
På fyra ställen................................................................48.
Qvinnornas korståg mot dryckenskapen .... 13. 
Qvinnans verksamhet för nykterheten . . . . 12.
Ruth och Harry (sång) med plansch . . . . 18.
Röster från Bohuslän (sång) . . . . . . . 71.
Rödt vin......................................................................39
Sanningen (sång)...........................................................64.
Sanningens värde........................................... ! . 94.
Sir Edwin Landseer, med plansch ’............................ 34.
Sjömannens återkomst (sång).....................................90.
Soonderam eller en kristens hämnd, med 2 plan-

Småplock under resor i landet . 55, 61, 72, 79, 86.
Stora St. Bernhard, med plansch.......................... 50.
Synden icke på pilten . . ..................................... 64.
Synd är orätt............................................................... 71.
Svenska folkets öfverflödsartiklar............................... 87.
Tidens fart (sång)............................................................ 7.
Till de fader- och moderlösa barnen (sång) . . 39.
Till det gamla året.....................................................96.
Tobakens verkningar på helsan................................95.
Tänken på barnon......................................................18.
Vårens annalkande..................................................... 26.
Vår tids Jupiter, med plansch..................................3.
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