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FOLKVÄNNEN.

otåligt „vareu

invände

Charles, utan 
,,är icke detta

år före 
för att 
bokhål- 
behöfva

sin moder ropa på sig från sitt eget rum.
■ „Paul,“ sade hon, när han kom. in och 
; stängt dörren, ,jag tror alldeles icke att
■ hr Scott vill vilseleda dig, när han anbe- 
[ falde dig sjelfförsakelse; men vi vilja tala
> litet derom. Jag vill fråga dig om du tror 

dig göra rätt uti att försaka de drycker 
du vant dig att dricka och om du öppet 
tänker omtala det för kamraterna?“

„Jag vet, att jag gör rätt, mamma.“
; „Hvarföre, min gosse?“

Svaret härpå följde ej genast, men hit
tills hade dessa två aldrig haft några hem- 

: ligheter för hvarandra och icke skulle de 
hafva det nu heller. Det kostade på ho
nom, men sanningen måste fråm, hvarföre 
Paul svarade:

„Mamma, du hade rätt, då du sade, att 
jag ej mera grinar åt portera, ty jag tyc- 

' ker mycket om den. Jag tycker mer om
> den än all slags mat och jag längtar mer 
; efter porter, än efter något annat. Ibland

när jag kommit från skolan, har jag gått 
in till Brays och fått mig ett glas öl att 
stärka mig med. Är du nu ledsfenpåmig, 
mamma?“

„Nej Paul, fortsätt,“ svarade modren. 
Och hållande fru Marwoods hand fortsatte 
gossen sin bekännelse.

„Några gånger, då pappa skickat mig 
att hemta sherry eller öl, har jag påsam-

s för sig — mamma öfverräknade dagens
< utgifter; de unga voro sysselsatta påhvar- 
j jehanda sätt. Det var ett litet gladt säll

skap, men scenen var så hvardaglig, att
1 ingen kunde hafva anat huru minnesvärd 
j den aftonen skulle blifva för denna familj.
■; Det var vanligt att det skulle råda mera 
> tystnad, när pappa läste sina tidningar; 
$ denna afton hölls i hviskande ton ett lif-
< ligt samtal mellan de unga, utan att det i 

början störde föräldrarna. Men till slut,
j då rösterna blefvo högre och en lifligord- 
? vexling af ,jag skall,“ „du kan inte,“ „jag 

vill ändå,“ framkallade ett mildt „tyst“ 
från modern och ett nästan 
tysta, gossar,“ från fadren.

„Nåväl, pappa,“ utropade 
att bry sig om Pauls miner, 
dumt? Paul tänker fasta för det vi hafva 
fastlag. Har du någonsin hört något dylikt, 
mamma? Är det icke katoliker, som göra 
så?“

„Han tänker icke fasta,“ ropade Pauls 
trogna väninna och älsklingssyster Margret.“ 
Vår käre Paul vill endast blifva afhållsam 
och det är ju rätt,“

„Ja, men framför allt från porter och 
beskt öl, men det har ju likväl läkaren 
ordinerat såsom stärkande för hans ögon,“ 
fortsatte Charles.

„Var nu tyst, junker Charles,“ sade fa
dren, i det han med undergifven uppsyn • 
lade ned sin tidning. „Nå, Paul, hvad me- < 
nar du med det der och hvem har satt ; 
detta i hufvudet på dig? Det skall nog ej ; 
bli nyttigt för en yngling, som på tre må- gossarna skulle gå till skolan, hörde Paul 
nader växer tre tum.“

„Ack pappa,“ jag menar ej på det viset, \ 
„men hr Scott sade i sitt sista föredrag, ; 
att man borde vänja sig vid att försaka < 
något. Han sade att det är nyttigt för \ 
gossar och för hvem som helst att försaka > 
något af det man tycker om. Han sade i 
oss äfven hvarföre, och detta hörde äfven 
Charles. Jag vill ej göra det, pappa, om 
du ej tillåter det, men det vore roligt att 
försöka.“

„Nåväl Paul, jag har visst ingenting här- j 
emot, utom det att jag tror, att du nu un- j 
der dina stränga arbeten för din blifvande - 
examen ej kan undvara de der dryckerna, 
ty du kunde då kanhända ej få framgång < 
i studierna och det skulle göra mig ledsen.“

„Hör, hör,“ mumlade Charles med en bi
fallande nick. „Jag tror ej att jag kommer 
att sakna det, pappa,“ sade Paul långsamt, \ 
som mycket ifrade för sin examen. „Jag kan . 
ju få försöka, om jag förmår hålla ut. Jag 
tycker att en karl bör kunna försaka. Du \ 
mamma, vet hvad jag menar eller hur? Jag ; 
önskar du hade hört hr Scott, så skulle < 
du ha förstått mig.“

„Jag förstår dig nog, käre gosse,“ sade \ 
modren med en öm blick på sin son. „Men ? 
Paul, är du säker på att detta är en verk
lig försakelse för dig? Du tyckte ju så illa J 
om porter och öl, när doktorn först ordi
nerade det. Du grinade alltid, då du drack ma gång hält i ett glas till mig sjclf. Jag 
det, fastän jag visserligen på senare tiden ' tycker så mycket om det. Men under den- 
icke märkte detta.“ na termin ha några gossar, som tillhöra

Paul rodnade vid dessa ord och bief en nykterhetsförening, börjat skolan, och 
mycket förlägen, men Margret kom honom ; de hafva trots kamraternas hån varit sin 
straxt till hjelp. fana trogna. Jag har ofta tänkt att jag

„Ja, men mamma, tror du att Paul skulle ; kan undvara såväl som de; och när hr 
vilja låtsa försaka något? När jag talade ; Scott uppmanade oss att försaka något,

En. fastr^gsliärdocnj i: n.y form.
(Från Engelskan.)

u familj satt en afton omkring 
ett väl försedt tebord, nju
tande af den sällskapliga 
måltid, som är så smaklig 
för både unga och gamla. 
De språkade muntert, såsom 
folk vanligen göra, då dagens 
arbeten äro slut och de äro 
fria att hvila och roa sig.

Det inträdde, underligt nog,
en tystnad i samtalet; gossarnes och flic
kornas sex tungor voro under en half mi
nut stilla, då hr Marwood hastigt sade till 
sin hustru:

„Emilie, kan du gissa, hvem som i dag 
kom in på mitt kontor?“

„Jag kan hvarken säga eller gissa det; 
det är ju så många, som komma till dig.“

„Nåväl, det var unge Willis, sonen till 
vår gamle vän, som gifte sig sex 
oss. Han kom, stackars yngling, 
fråga, om jag behöfdc honom till 
lare. Tänk att Willis’ son skulle 
en sådan syssla!“

„Jag vet hur det kommer sig,“ 
Paul, hr Marwoods äldste son, som har ett 
par blåa glasögon, hvilka doktorn för hans 
svaga ögons skull befalt honom begagna 
och hvilka förlänade honom ett för hans 
ålder ovanligt klokt utseende.

„Nå, hvad är din tanke derom?“ frågade 
fadren.

„Jo, jag hörde gossarne tala om honom 
härom dagen. De sade att han gått i vår 
skola och att han alltid var så munter. 
Han kunde hafva varit den förnämste i sko
lan och färdig att studera nu; men hans 
fader tog honom derifrån för att hafva ho
nom på sitt kontor. Gossarne sade likväl, 
att det var derföre, att fadren ej längre 
hade råd att hålla honom i skolan. Sedan 
gjorde fadren konkurs, hvarefter gossen 
strukit omkring utan något att göra.“

„Ja, något sådant berättade han mig,“ 
sade hr Marwood. „Det är underligt att s 
jag under några år förlorat Willis ur sigte, < 
och du,“ sade han, vänd till sin hustru, 
„har ej haft tid att uppehålla bekantska- 
pen.“

„Nej isanning,“ svarade fru Manvood, till 
hälften suckande, till hälften leende, under ; 
det hon betraktade sin unga barnskara, ! 
hvars behofver jemt höll hennes hufvud > 
och händer sysselsatta. „Fru Willis och 
jag voro aldrig förtroliga. Men säg mig, 
fick du reda på en plats för unge Willis?“ j

„Nej, icke så der i en hast, kära du. 
Jag behöfver nog en yngling, det har han väl 
hört; men jag måste hafva en med en god, j 
stadig karakter och jag är rädd, att denne ; 
unge man icke har det.“

„Ja, pappa, det var väl det gossen me
nade; han hade fått mycken skrapa i sko
lan och de trodde att han liksom fadren i 
skulle bli helt förfallen. Är det icke ska- ’ 
da? Han var en så hygglig ung man.“

„Ja, jag tycker att det är ledsamt,“ sva- ; 
rade fadren, „men somliga menniskor hafva ; 
ingen sjelfbeherskning; de synas sjelfva ha j 
lust att förfalla. Nå, barn, ring nu på kloc- ; 
kan, så att någon hemtar mina tofflor och j 
min tidning. Jag tror ej jag går tillklub- \ 
ben i afton. Paul, låt mig få litet sherry, ; 
innan du går till sängs.“

Bordet afdukades; det yngsta barnet för- om för honom att jag gerna ville ha min 
des till sängs; pappa satt lutad i ländsto- j olja för vinets skull, som jag på samma 
len med sin tidning och sin läslampa fram- f gång får, sade Paul att han värderade mid- 

; dagen mest för porteras och ölets skull. 
< Derför ser du, att det är en försakelse för 
j honom.“ 
j „Nåväl, gören som I viljen, barn,“ sade 
; fadren, „men Paul, du får ej skada dig 
j dermed. De yngre af barnen kunna nu gå 
i till hvila och du Paul kan ju spela ett 
; parti schack med mamma, innan du lägger 

dig,“ svarade fadren.
i Hr Marwood återtog sin tidning, under 
i det barnen på några minnter samlade sig
i kring modren för att samtala om Pauls 
; förslag.
j ,,0m han vill försaka, så vill äfven jag 
> göra det,“ sade Margret ifrigt.
; „Men mitt barn, du kan ej låta bli att 
j dricka oljan. Doktorn sade att den var 

så välgörande för dig.“
„Jag önskar jag kunde slippa den,“ sva

rade Margret „men eljest vill jag taga den 
i vatten. Jag vill ej ha det goda vinet, 
om Paul försakar det han tycker om.“

De två små tvillingdöttrarna, tio år gamla, 
som hittills varit tysta, läto nu höra sina 
röster.

„Vi vilja ej heller ha vårt öl om mid
dagen, om icke Paul vill ha det.“

„Hvarföre icke, små apor?“ invände 
Charles.

,,Åh, vi veta ej ju&t hvarföre,“ sade den 
äldsta ödmjukt, „men Paul skall säga oss 
det.“

Dessa ord efterföljdes af ett lifligt skratt 
från familjens medlemmar, hvarefter bar
nen togo godnatt. Följande morgon, då
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jjT som vi tyckte om, tänkte jag genast på 
mina drycker. Och dessutom. . .“

„Fortsätt,“ sade modren mildt.
„Och dessutom har jag hört så mycket 

om den arme Willis och tänkte, att jag 
kunde komma att likna honom. Nu måste 
jag gå, mamma, men bed panna att jag 
får försöka, vill du ej det?“

„Jo visst,“ svarade hon, i det hon under 
tårar gaf honom afskedskyssen. „Jag kan 
ej säga huru glad jag är att vi talat härom. 
Jag skall gerna bistå dig.“

Då ynglingen hurtigt sprang nedåt träd
gårdsgången, uppsteg en bön från modrens 
hjerta, att hennes son måtte få en starkare 
hjelp än hennes och att han måtte bli be
varad från de många faror, för hvilka de 
mest lofvande ynglingar äro utsatta.

Charles åtlydde modrens förmaning att 
ej reta Paul och göra narr af hans beslut.

„Nåväl, jag vill ej säga något derom,“ 
sade Charles, „men då han är den äldste 
och ger sådant exempel, måste väl äfven 
jag följa det. Naturligtvis vill jag ingen
ting dricka, om han ej gör det; men om 
jag i följd, deraf blir sjujj, blir han väl 
ledsen och det vore rätt åt honom.“

Charles aflägsnade sig derefter med låt
sad harm, under det modren skrattade åt 
den komiska hämnd han lofvade taga.

Den plan, som den Marsaftonen fattades, 
hade till följd att en stor del af de van
liga rusdryckerna borttogs från familjen 
Marwoods bord. Det hade äfven en annan 
verkan. Sedan herr Marwood som vanligt 
de första fjorton dagarna druckit sitt scherry, 
förvånade han en afton sin hustru med att 
förklara, att han ej längre ville dricka vin 
vid middagsmåltiden, när han var den ende, 
som gjorde det, och ville derföre för en 
tid försöka Pauls plan,

„Kära du,“ svarade hans hustru, „hvil
ket skäl har du väl dertill — du kan väl 
ej ha samma skäl som vår son — ty du 
skulle väl aldrig kunna öfverskrida mått
lighetens gräns?“

„Det är nog sant, hoppas jag, men jag 
vill likväl göra det. Jag tror mig känna 
detsamma som min son kände infor de der 
nyktra gossarna i skolan. Hvad han kan 
göra, är väl ej för svårt för mig. Du kan 
ju skrifva det på fåfängans räkning eller 
hvar du vill. Jag har märkt att du ej 
heller längre dricker något, derföre kunna 
vi ju under några veckor ro i samma båt. 
Sodan kunna vi ändra våra planer, om du 
så vill.“

Under dessa veckor hade her Marwood 
händelsevis ej så mycket att göra på sitt 
kontor, utan fick tid att mera grundligt 
tänka på saken; och det var med blygsel 
han genomögnade siffrorna i den bok, der 
han uppskrifvit hvad han under sitt sjut
tonåriga äktenskap utgifvit för starka dryc
ker.

„Detta hade varit en bra summa att i 
stället hafva insatt för flickorna,“ sade han 
tankfullt för sig sjelf; „det är så svårt att 
spara något, då familjen växer till, men 
om vi fullfölja denna plan i vårt lefnads- 
sätt, skall jag ej kunna spara in så litet 
åt dem. Vi skola försöka det, om de blott 
icke lida deraf.“

Sålunda beslöts det när påsken kom att 
do skulle fullfölja denna nya lefnadsregel. 
„Skada mig, säger du pappa,“ nej visst 

* inte invände Paul. Mitt förstånd är myc- 
ket klarare, mina ögon äro äfven bättre.

I början saknade jag dessa drycker <gan- Var det då icke i en lycklig stund som
ska mycket och jag vill ej om igen genom- j 
gå den nu utkämpade striden.“ Det blef j 
som herr Marwood hade tänkt. Några få 
månader visades en sådan minskning i en i 
af hushållets utgifter, att de snart i lifför- ,■ 
säkringsanstalten kunde sätta in en summa ; 
för de tre flickorna; och när året var slut, 
hade de nya vanorna blifvit dem så na- ; 
turliga, att deras vänner upphörde att vi- < 
dare skämta och resonera deröfver och i 
stället låta dem vara i fred.

Detta var ju en godsak; men ännu mera i 
blef följden häraf. Ett år hade förflutit; l 
den stora examen var förbi och Paul skulle 
om ett år till universitetet. Första dagen 
i fastan var åter inne, och familjen var > 
ånyo fördjupad i lifligt samtal under de ' 
tysta aftontimmarna.

Något hade blifvit föreslaget, till hvilket j 
herr Marwood likväl ej ville samtycka.

„Han är ju nära nog en drinkare,“ sade > 
han. „Han har ingen, som hjelper honom ■ 
att blifva något bättre,“ svarade Paul ifrigt. ■

„Stackars gosse! Han vore oduglig för j

Paul uttalade det ordet ,jag vill afhålla 
mig från rusdrycker?“

Tänk att så många goda följder föror
sakades af att denne unge man lät värfva 
sig. för nykterhetssaken! En liten surdeg 
genomsyrar hela degen. Sjelfförsakelsen 
slutar aldrig med blott en gerning, och jag 
vill tillställa läsaren af denna sanna be
rättelse en fråga: „Vore det ej godt att 
förena sig med denna lilla här, som ej 
blott strider mot detta lifvets elände och 
uselhet, utan äfven för hans rikes utbre
dande, som uppmanat oss att bära hvaran
dras bördor?“ 

) i tippkepiat.
enjamin Franklin utmärkte sig både 
såsom boktryckare, bokhandlare, 
filosof och statsman.
Hans historia har ofta blifvit be-

vårt kontor, men — måhända i vår egen 
familj? Dock det går ej för sig. Paul, hvem 
har ingifvit dig den ideen?“

„Jo, jag såg honom i dag komma ut 
från Brays. Han var visserligen ej rigtigt 
drucken, men dock ej helt nykter. Han 
såg så sluskig och eländig ut mot förra 
året. Så tänkte jag på att äfven jag förr 
tyckte om att gå in till Brays och om jag 
ej upphört dermed, hade jag nu kanske 
varit lika olycklig som han.“

„Nåväl, du hejdade dig sjelf och detta 
visar olikheten er emellan,“ sade fadren 
buttert. „Förliden fastlag förvånade du 
oss med dina planer, men jag ser att de 
äro utförda. Detta förslag är likväl ej så 
lätt att drifva igenom.“

„Förlidet år gjorde vi en god sak för 
oss sjelfva, pappa; derföre kunde vi ju nu 
försöka att göra godt för någon annan. 
Willis har ingen fader eller någon, som 
tager vård om honom. Han kunde ju gå 
med mig på kontoret, då jag går till sko
lan, och om han bodde hos oss, skulle det 
ej kosta dig så mycket. Han finge då ej 
lära sig dåliga vanor — åtminstone hvad 
starka drycker angår. Jag skulle nog 
sällskapa med honom om aftnarna.“

„Hm, det var en vacker uppgift du åta
ger dig,“ mumlade herr Marwood.

,,0m jag varit i hans belägenhet, skulle 
du varit glad, om någon visat mig vänlig
het. Och mamma, hans stackars moder 
är så bedröfvad, hennes hjerta är nästan 
krossadt för hans skull.“

Paul segrade efter ännu några flera in
vändningar, men hans moder var på hans 
sida, och de förklarade herr Marwood att 
de gerna ville uppoffra något af deras hit
tills i ensamhet njutna familj etrefnad, om 
de kunde rädda unge Willis från den väg, 
han redan börjat beträda.

Så blef den unge mannen, hvilken blott 
tycktes hafva undergång att vänta, upp
sökt och emottagen i ett hem, der han 
räddades undan de tusende frestelserna i 
hans fordna lättjefulla lif. Det var nog

rättad och af ingen bättre än af honom 
sjelf, huru han genom ihärdig flit och sjelf- 
försakelse blef en af de förnämste i Ame
rika från att ursprungligen hafva varit en 
fattig gosse. Vår plansch framställer en 
scen ur hans lif under det han var i Eng
land, hvilket följande ställe ur hans sjelf- 
biografi bäst kan beskrifvas.

„Watts boktryckeri nära Lincolns Inn
fields var mycket större och ansenligare 
än det, der jag förut arbetat; följaktligen 
tänkte jag, att det skulle blifva mera för
delaktigt att arbeta der. Jag erbjöd mig 
och blef antagen.

I början jag kom dit, arbetåde jag vid 
pressen då jag insåg att jag hade behof 
af kroppsöfningar, vid hvilka jag i Amerika 
varit van, der tryckare omvexla med att 
stundom arbeta i pressen, stundom såsom 
sättare. Jag, förtärde ingen annan dryck 
än vatten. De andra arbetarne till ett an
tal af omkring femtio, voro stora öldrickare. 
Jag brukade stundom bära en stor form i 
hvardera handen upp och ned för trap
porna, under det de andra använde båda 

\ händerna till att bära en enda. De voro 
; förvånade att genom detta och andra exem- 
> pel se, att den amerikanske vattendricka- 
■ ren, såsom de vanligen kallade mig, var 

starkare än de som förtärde porter. Öl- 
; gossen hade nog att göra om dagen med 

att endast med denna dryck förse hela 
huset. Min medarbetare drack hvarje dag 
ett halfstop öl före frukosten, ett halfstop 

'• tillika med bröd och ost till frukosten, ett 
mellan frukost och middag, ett vid midda
gen, ett omkring kl. sex på aftonen och 
ännu ett efter slutadt arbete. Denna vana 
förekom mig afskyvärd; men han sade sig 
hafva behof af allt detta öl för att få styr
ka nog till arbetet.“

Franklin berättar sedan huru han sökte 
öfvertyga sin kamrat om sitt misstag; men 
intet resonerande kunde hindra honom från 
att dricka sitt öl, för hvilket han hvarje 

• lördag betalade en ansenlig summa — ,,en 
utgift som jag slapp,“ säger den förstån-

litet vågsamt att utföra denna plan och 
fordrade i början mycken vaksamhet och 
undseende; men dessa besvärligheter belö
nades snart genom den förändring, som 
förvandlade den unge, lättsinnige Henrik 
Willis till en allvarlig och stadig yngling.

i dige amerikanaren.
■ Franklin började vid 27 års ålder att 
i studera språk. Vi vilja med hans egna 
; ord anföra den berättelse han afgifver om 
; det sätt, hvarpå han fullföljde denna gren 
\ af studierna.
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„Jag hade,“ säger han, ,,år 1733 börjat 
studera språk. Jag blef snart så pass kun
nig i franska språket, att jag med lätthet 
kunde läsa böcker på detta språk. Jag 
företog mig sedan italienskan. En be
kant, som också lärde det, brukade ofta 
locka mig att spela schak med honom. 
Då jag fann att detta upptog för mycket 
af den tid jag borde använda till mina 
studier, nekade jag slutligen att spela mera, 
utom på det vilkor — att den som vann < 
spelet, skulle ha rättighet att gifva den , 
besegrade en lexa att lära utantill i gram- \ 
matiken eller en öfversättning, hvilken den, i 
som tappade, vid sitt hedersord måste upp
läsa före nästa sammanträffandet. Då vi 
voro ungefär lika skickliga i spelet, täflade '■ 
vi med hvarandra i detta språk. Sedan ; 

med en man, som kom in för att köpa 
en bok.

En vacker morgon, då Franklin var sys
selsatt att bereda tidningar för pressen, 
steg en dagdrifvare in i hans boklager, der 
han tillbragte en timme eller mer med att 
se öfver böckerna, hvarefter han slutligen 
tog en af dem i handen och frågade hod- 
gossen om priset.

„En dollar,“ var svaret.
„En dollar,“ sade dagdrifvaren, „kan ni 

icke låta mig få den något billigare?“
„Nej isanning, en dollar är priset.“
Äter förgick nära en timme, när dag

drifvaren frågade : „Är herr Franklin hemma?“
„Ja, han är i tryckeriet.“
„Jag skulle vilja tala vid honom,“ sade 

mannen.

„En och en half dollar.“
„En och en half dollar? Ni erbjöd den 

; ju nyss för en och en fjerdedels dollar.“
„Ja,“ sade Franklin, “och jag skulle 

nyss hellre nöjt mig med det priset än med 
? en och en half dollar nu.“

Dagdrifvaren betalade penningarne och 
gick till sin syssla — i fall han hade nå- 

j gon — och Franklin återvände till tryc
keriet.

'> Denne verksamme man hade några år 
: före sin död sjelf skrifvit sin gfafskrift.

„Hr Benjamin Franklins kropp (liknande 
permen efter en gammal bok, hvars inne
håll blifvit uttryckt) ligger här för att tj ena 
till maskföda; men verket skall dock ej 
vara förloradt, ty det skall (såsom han 
trodde) åter visa sig i en ny och skönare

Beiijfimin ZFrawklin i tryckeriet.
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förvärfvade jag, fastän med någon möda, 
så mycken kunskap i spanskan, att jag äf- 
ven på detta språk var i stånd att läsa 
böcker. Jag hade ett års undervisning i 
en latinskola, men det var när jag var 
mycket ung, hvarefter jag helt försummade 
detta språk. Men sedan jag gjort bekant
skap med iranskan, italienskan och span
skan blef jag förvånad att finna, då jag 
tittade uti ett latinskt testamente, att jag 
förstod mer af det språket än jag tänkt, 
hvilket uppmuntrade mig att beflita mig 
om att åter studera det, och jag hade större 
framgång, emedan de förut inlärda språ
ken gjorde studiet deraf så mycket lättare.“

För att visa huru Franklin äfven seder
mera såsom boktryckare värderade sin tid, 
vilja vi anföra ett samtal, hvilket han höll

Bodgossen underrättade genast herr Frank
lin, att en herre väntade honom på lagret. 
Franklin stod snart bakom disken, då dag
drifvaren med boken i handen sålunda till
talade honom:

„Hr Franklin, hvilket är det billigaste 
priset på denna bok?“

„En och en fjerdedels dollar,“ var det 
hastiga svaret.

„En och en fjerdedels dollar. Nåväl, den 
der gossen begärde endast en dollar.“

„Sant,“ svarade Franklin, „och jag skulle 
hellre hafva nöjt mig med blott en dollar, 
än att så här nödgas gå ut ur tryckeriet.“

Dagdrifvaren syntes häpen, men önskade 
att sluta det började samtalet, frågade han:

„Hr Franklin, säg mig nu det billigaste 
priset på boken?“ 

upplaga, rättad och förbättrad af dess för
fattare.“

Moses’ ©Itydtoadl wfo 
Guds tuktan«

le|
j£/ch Herren sade till Moses och Aron: 
g Derföre att I icke trodden på mig, 
J att I måtten helgadt mig för Israels 
? barn, skolen I icke föra denna menig- 

I heten in i det land, som jag dem gif
va skall.

Moses och Aron voro trogna Guds tje- 
nare. Men bibeln berättar Guds tjenares 
fel lika väl som deras goda gerningar — 
ty bibeln är sanningens ord — ingenting
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dölj es der. Och dessutom kunua vi lära 
lika mycket af deras fel som af deras goda 
exempel.

Hvaruti felade Moses denna gång? Han , 
visade häftig otålighet, otro och vanvörd- j 
nad. Han blef vred på folket öfver deras ? 
knorran. Han slog på klippan i stället för -i 
att endast tala till den såsom Gud befalt; ) 
han trodde kanske icke, eller åtminstone : 
blott till hälften, att vatten skulle på hans 
ord utflyta, ehuru han en gång erfarit, att 
hans staf haft magt att frambringa detta. 
När han nu slog, slog han i vrede och > 
två gånger. Vi skulle väntat att se honom i 
hysa en högtidlig och vördnadsfull känsla 
af att Guds magt nu åter skulle uppenba- ; 
ras; vi skulle efter en sådan befallning 
väntat att finna honom ödmjukt stående 

fördrog vanligen sitt folks knotsamma lynne 
och ofta bad han Gud för dem. Men huru 
annorlunda var ej nu hans uppförande! 
„Hören I olydige, månne vi ock skola skaffa 
er vatten ur detta hälleberg?“ Kan detta 
vara Moses, Guds man, saktmodig öfver 
alla menniskor? Det han gjorde, var allde
les likt det han sade: „Och Moses hof upp 
sin hand och slog på hälleberget med sin 
staf två gånger.“ Vi äro i oss sjelfvaicke 
en gång säkra mot de synder, för hvilka 
vi synes minst benägna. Vi måste hvarje 
ögonblick vaka och bedja.

II. Det var förnämligast i ord, som Mo
ses syndade. Han handlade otåligt, det är 
sant, men det är hans otåliga tal, som vi 
i psalmen finna anfördt såsom hans fel: 
„Och de förtörnade honom vid trätovattnet 

gjorde orätt i att reta Moses genom sin 
klagan; men detta ursäktar honom likväl 
icke. Vi få aldrig ursäkta oss med andras 
fel. Om man ej blefve retad, vore det 
lättare att vara kristen. Men en Guds tje- 
nare bör fördraga förargelse, icke öfvervin- 
nas deraf.

III. Ehuru Moses slog på klippan, då 
Gud befalt honom att endast tala till hen
ne, och ehuru han handlade på ett opas
sande sätt, behagade det likväl Herren att 
låta vatten utflyta. Hans ändamål skulle 
ej blifva om intet för redskapets felstegs 
skull; folket skulle ej sakna vatten för det 
att Moses syndade. Gud kan väl gifva 
framgång och t. o. m. verka godt genom 
oss, ehuru våra bevekelsegrunder och kän
slor måhända icke äro rätta inför honom.

Moses’ oly dnad och Gfuds tiilrtaii.

lücwl

framför klippan, talande i Herrens namn 
samt förbidande att få se följderna. Huru 
annorlunda var icke hans uppförande!

Folket såg och hörde honom, och Gud 
blef således i deras åsyn vanhedrad. Guds 
tuktan kom dock genast. Moses skulle ej 
få loda folket in i det förlofvade landet. 
Han skulle få se det, men icke komma 
derin. Han måste dö vid åsynen deraf 
och en annan skulle föra dem dit. Detta 
var Guds tuktan för hans synd.

Vi kunna hemta flera vigtiga lärdomar 
af denna historia:

I. Ett obevakadt ögonblick kan föra en 
menniska in i just den synd, för hvilken 
hon synes vara minst benägen. Moses var 
känd för sitt saktmod. „Men Moses var 
en ganska saktmodig man öfver alla men
niskor på jorden.“ 4 Mos. 12: 3. Han 

och de plågade Moses illa. Ty de beröf- 
vade honom hans hjerta, så att några ord 
undfollo honom. (Ps. 106: 32, 33.) Ett 
ögonblick, och orden voro uttalade, men 
hvilka sorgliga följder, hvilken bitter smärta 
medförde de icke! Det är ofta så. Ett i 
häftighet uttaladt ord — en kort mening 
i ett bref, som knappt tog en minut att 
nedskrifva, kan åstadkomma en stor och 
varaktig skada: sårade känslor, uppretad 
illvilja, skilsmessa mellan vänner såväl som 
Guds misshag.

Lärdomen är här mera träffande, eme
dan det nämhes i psalmen, att folket re
tade Moses. Den ursäkt, som i sådana 
fall ofta göres, är följande: „Det är sant 
att jag talade häftigt, men jag blef retad; 
jag borde ej hafva sagt eller gjort så, men 
den och den retade mig.“ Israeliterna 

Vi måste då icke anse framgången som 
ett säkert tecken, att vi äro i en rätt sin
nesförfattning, I allt hvad vi göra, måste 
vi troget pröfva oss sjelfva, icke endast 
våra yttre handlingar, utan äfven våra 
hjertan.

IV. Ju högre en menniska står i Guds 
tjenst, och ju frimodigare bekännelse hon 
gjort, desto mera är hon skyldig att vaka 
emot olikhet mellan tal och handling, eme
dan allas ögon äro fästade på henne och 
Guds ära liksom är inblandad i det hon 
gör. Om hon skulle förgå sig, finnas många, 
som med glädje skulle se det och säga: 
„Se, de der helgonen äro likväl ej bättre 
än andra.“

Vi skulle ansett folket hafva mera skuld 
än Moses, ty de hade knotat och gjort upp
ror mot Gud och retat Moses, under det
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han blott talat i häftighet och visat en 
öfvergående vrede tillika med brist på tro 
och vördnad. Men likväl omnämnes hans 
fel mera än deras, emedan han var deras 
ledare och lärare, Guds utvalde tjenare, 
mera erfaren, mera hegåfvad med ljus och 
kunskap än de; dcrföre vanhedrades Gud 
inför folket genom hans uppförande. „Der- 
före att I icke trodden på mig, att I måt
ten helgat mig för Israels barn, skolen I 
icke föra denna menigheten in i det land, 
som jag dem gifva skall.“

En kristen måste hedra Gud inför men- 
niskor, hvarje kristen, men synnerligen de, 
som äro satta öfver andra. De måste mer 
än alla andra göra allt till Guds ära. Med 
lynne, ord och handling böra de visa en 
helig öfverensstämmelse. Detta väntar de
ras Mästare af dem. Sålunda blir Guds 
namn äradt.

V. Moses skulle ej få inkomma i Ca
naans land. Detta var domen, och den 
verkstäldes äfven, ty han kom ej derin. 
Tro vi då, att han ej fick förlåtelse af Gud? 
Nej, vi måste hemta ännu en lärdom af 
denna berättelse: Gud förlåter, men likväl 
tuktar han. David fick förlåtelse, men hans 
barn måste dö; Moses blef förlåten,, men 
han fick ej öfvergå Jordan.

Sålunda handlar Gud ofta med sina barn. 
De blifva ej förkastade för sina synder; 
då de genom Kristus återvända till Gud, 
få de fri förlåtelse och det genast; men 
de måste likväl känna smärtan af den 
helsosamma agan. Med denna fria förlå
telse kommer ofta en faders tuktan, och 
detta icke allenast för barnets eget bästa, 
utan Gud gör det äfven för att visa sin 
rättvisa harm emot synden. Men må intet 
Guds bam anse Herrens tuktan såsom en 
vägran af förlåtelse eller ett undandragande 
af hans kärlek. „Den Herren älskar, den 
agar han, men han gisslar hvar och en 
son, som han anammar.“ Tänkte Moses 
att Gud hade förkastat honom? Underka
stade han sig icke ödmjukt hans tuktan, 
under det han fortsatte att leda och lära 
folket? Afsomnade han icke i frid, välsig
nad med åsynen af det förlofvade landet, 
ehuru han ej fick komma dit in? Må äfven 
en kristen mottaga Guds aga och det öd
mjukt, pligttroget, troende och älskande; 
må han i detta sinne fördraga tuktan.

VI. Der fins ett löftets land, der alla 
de saliga skola finna en ingång, förlåtna, 
renade, täckeliga den älskande. Ingen aga 
skall utestänga ett Guds barn från det 
himmelska Canaan, ty agan tjenar endast 
för tiden. Och fastän den för närvarande 
„icke synes vara till fröjd» utan till ångest, 
vedergäller den sedermera en fridsam rätt- 
färdighetens frukt, dem som deruti öfvade 
äro.“ En synd, som är förlåten, kan icke 
utestänga oss från himmelen; ty Jesus har 
öppnat dörren. Han öppnar och ingen 
menniska tillsluter; all synd är förlåten 
honom, som genom honom kommer till 
Fadren, ty Kristi blod renar oss från alla 
synder.

Fytp® IWiiwto§fe©iitd)©!j'' och
fgtnîljere

B. Den tredje.
et är ingalunda behagligt attfram- 
ställa den ena fula taflan efter den 

qy andra från vårt lands almoge, men 
detta sker hvarken af begär att 

j göra tillståndet dåligt ej heller att dermed 
j uppröra våra känslor genom några skräck- < 
j bilder. Jag skrifver endast hvad jag vet 
: vara sant, och de lärdomar, som af de hän

delser, hvilka här berättas, kunna dragas, 
önskar jag måtte medverka till bortskaf
fandet af det himmelsskriande eländet, dryc- 

] kenskapen, och det onda som der både i > 
j lekamligt och andligt hänseende bringar ;
• med sig.
; I samma by, der den i förra numret om- ; 
f talade bränvinsbrännaren bodde, föddes på $ 

1810 à 1820 talet tre bröder. Fadern
j liksom farfadern hade supit ihjäl sig. Den j 

ene af dessa bröder „löste ut“ de andre
j och blef sjelf herre på täppan. Gården
• var då ej så synnerligen mycket värd, eme- ; 

dan jordbruket blifvit försummadt, och den
I vidtomfattande skogen hade ej stigit i värde, j 
j såsom sedan blef fallet. Den unge bonden 
, ansågs likväl som rik och kunde som så- , 

dan räkna på, att då giftermålsaffärer skulle ;
j uppgöras med någon gårdsegare i eller j
< utom socknen, skulle han kunna ha hopp \ 
j om. god framgång. Det lyckades honom j 
j äfven ovanligt väl häruti. Och fastän han J

ej fick en flicka, som hade „fiere tunnor
\ guld,“ såsom man då brukade säga, till- \ 
; hörde hon likväl en god slägt, var en verk- ; 
j lig skönhet i ordets fullaste mening, rask ;
< och renlig, egde en förmåga att styra både j 
; drängar och pigor och äfven maken, om
; det gälde, så att få kunna jemföras med > 
j denna qvinna i hvad kropps- och själs- ; 
\ gåfvor angår.

Jag kommer ännu ihåg skotten, som då- . 
nade vid bröllopshögtidligheten, fastän jag 

j då var en liten pys. Så snart den nya 
j husmodren kom till styret omändrades allt ‘ 

i huset. Gamla, stora, tomma rum, der ki- s
> stor med väldiga fjäderbolstrar förvarats, ; 
' och skåp med skräp af allehanda slag stått,

indelades och förvandlades till små nätta 
S kamrar och förmak, och allt pyntades och 

putsades af handtverkare från närmaste 
j stad. Dyrbara hästar köptes, vackra vag-
> nar anskaffades och då söndagen kom, ; 
j åkte ingen mera präktigt till och från kyr- < 
j kan än denne bonde och hans unga maka.

Stundom hade jag nöjet att få följa med 
; och öppna grindarne, hvilka der i trakten 
? nästan voro legio, och fastän jag måste J 

svettas, om jag skulle hinna med att hoppa 
på vagnen, innan den kommit för långt 
från grinden, var jag likväl stolt att få 

\ åka i en sådan vagn och efter sådana ;
hästar, som „bonden“ hade.

< Han insåg snart vigten af att förbättra ; 
j jordbruket, och detta var för honom en \
i lätt sak, emedan om han behöfde pennin- ■ 

gar att betala arbetet med, kunde han 
endast sälja någon del af sin skog, som 
inbringade tusentals kronor, utan att det

j såg ut som hade han tagit något af den; < 
så tillräckligt hade han häraf. Han upp
odlade följaktligen stora sträckor af jord;

j gaf derigenom de i närheten boende en \ 
t god arbetsförtjenst, och snart steg hans j 

hemman betydligt i värde. Han började 
att ensamt anses såsom förmögen och om . 
han icke redan var det, var han åtmin-

; stone på god väg att blifva det.
> Han hade många torpåre under sig, j 
; hvilka skulle göra 50 à 100 dagsverken ■

om året. Dessas täflan var att så mycket : 
som möjligt vinna „bondens“ ynnest, ty : 
derpå ansågo de hela sin lycka bero. De 
stodo på en ganska låg ståndpunkt, hvad 

deras själsutveckling angick, och då så 
många kommo tillsammans vid gården, öf- 
vades ofta ogudaktigheten i den råaste form. 
Gick ej arbetet bra, utdelades några extra 
glas bränvin och en dans utlofvades, hvari- 
genom väntan på detta lifvade dem till 
ifver och uthållighet. Aldrig hörde man 
af en enda bland den stora mängden, som 
ens till formen fruktade Gud. En gång 
påminner jag mig likväl att en qvinna, 
som under en veckas tid mistat tre barn, 
blef så öfvergifven, att hon några gånger 
besökte gamle Per Nyman, för att finna 
tröst. Emedan hon ej längre kunde skratta 
och öfva liderligt samtal och instämma uti 
okyska visor samt annat syndigt och osed
ligt tidsfördrif, blef hon så hatad och ut- 
skäld, hennes barn förbisedda och allt hvad 
hon sade och gjorde så klandradt och 
förlöjligadt, att, när jag nu tänker på det, 
undrar jag icke alls på, att hon så små
ningom började foga sig i det gamla lifvet, 
synnerligen som hennes fromhet enligt hvad 
jag nu kan förstå, blott var en följd af 
lagträldom och förskräckelse, hvilket var 
vanligt med Per Nymans åhörare.

Gårdsegaren eller bonden, som han van
ligen fick heta, skaffade sig de bästa och 
mest tidsenliga redskaper för sitt stora 
bränneri. Skickliga mästare, som skulle 
förestå det, efterskickades. Alla möjliga 
anordningar gjordes för att drifva affären 
i stor skala. På den hufvudsakligaste de
len af jorden planterades potatis och korn, 
artiklar, som vanligen nyttjas till bränvin. 
Af torpare och bönder i närheten köpte 
han allt hvad de i den vägen hade attaf- 
yttra. Vid höstens inträde var detta det 
enda vigtiga samtal, huru man på den 
kortaste tid skulle kunna förvandla de me
sta produkter för att deraf få det så myc
ket eftersökta bränvinet. Vid denna tid 
brukade han vanligen sjelf hvarje söndag 
besöka kyrkan för att passa på att köpa 
potatis och korn af bönderna i socknen 
eller lega åkare, som körde bränvin till 
staden. På söndags aftonen hölls det ka
las i hemmet, der han med andra sina 
likar drack sig drucken, under det brän- 
neriet var fullt af omkringboende unga och 
gamla män, som så länge de kunde följde 
sin husbondes exempel.

På detta sätt fortgick det år efter år 
och man ansåg honom vara en välbergad 
och aktningsvärd person, som hvarje half- 
herre i staden och vid tingstället ville vara 
dubroder med. Han ref ned de gamla hu
sen, byggde upp stora präktiga hus, anlade 
trädgård och gjorde allt, så skönt, att han 
med den rike kornbonden i skriften kunde 
säga: „själ, du har mycket godt förvarat 
intill många år, gör dig goda dagar, ät, 
drick, var glad.“ Men liksom rösten ljöd 
till honom: ,,i denna natt skall din själ 
tagas ifrån dig,“ så ljöd snart samma stäm
ma till denne bränvinsbrännaren. En dag 
då han varit ute och köpt produkter för 
att mata den förbannade kopparkon, brän- 
vinspannan, och kom hem berusad, sväng
de han omkring med sina ståtliga hästar 
på gården, de ryckte till och vände i hast, 
vagnen stjelpte omkull och bonden slog 
hufvudet mot en kantig sten och dog på 
ögonblicket, utan att yttra ett ord. Så 
slutades denne bränvinsbrännares lif.

Det befans nu att hans förmögenhet ej 
var så stor som man anat. Jag vill ej 
följa familjen vidare i spåren. Allt hvad



T jag kan säga, är att enkan sitter med sina ■ 
barn i ett litet torp och. är i allt annat i 
än goda omständigheter. Huru ofrivilligt ; 
känner man sig icke vid tanken pä denne ■ 
man vilja utropa: „det lilla, som den rätt- J 
färdige hafver, är bättre än de ogudaktiges j 
stora håfvor.“ Och jag frågar mig sjelf: 
kan det vara någon verklig välsignelse med ; 

5 de medel, som samlas genom tillverkandet ; 
eller försäljandet af ett gift, som bringar ; 
tusentals menniskor i timligt och evigt för
dert? Såge ej dessa personer på den till- j 
fälliga vinsten, skulle de säkerligen aldrig j 
öfva ett sådant handtverk. Men i de flesta 
fall besannas här: „med synd det kom, med ? 
sorg det går.“

Då jag började min beskrifning tänkte 
jag omtala fyra bränvinsbrännare, men som i 
den fjerde ännu lefver har jag ansett det i 
bäst att vänta tills man möjligen får se, j

I hvad hans slut kan blifva; jag fruktar det > 
blir förskräckligt, ty han har länge syndat j 
och detta mot bättre vetande, syndat trots ; 
Guds Andes kraftiga väckelse. Han sade

J en gång: „föga fattas, att jag varder en 
kristen,“ men lika nära som han då var 
Herren, lika långt synes han nu vara skild J 
ifrån honom. Gud frälse bränvinsbränna- ; 
ren, försäljaren och den arme drinkaren!

;
—

lil ornboskap ha i sitt tama tillstånd un- 
jer apa fjjer varit nyttiga. Oxar och < 

% kor begagnas till både judiska och 
p hebreiska offer och användes vid plöj- ' 
' ning af jorden och sädens uttröskande. ' 

Israeliterna voro förbjudne att hålla 
sig med hästar, men då de lefde af jord
bruk och boskapsskötsel lärde de så myc- j 
ket mera att sätta värde på oxar och kor. J 
Hvar och en vet mycket väl huru oumbär- Î 
liga dessa djur äro i vårt land. I Skåne 
nyttjas på många ställen nästan uteslutan
de oxar vid landtbrukets bedrifvande. Man Ï 
kan få se tjogtals par af starka oxar dra- 

, ga plogen på de skånska åkerfälten. I ;
Småland, Nerike, Östergötland och Vester- s 
götland begagnas äfven mycket oxar, men i 
i Norrland högst sällan. De äro tåliga, j 

j ihärdiga och draga stora tyngder.
I dessa landskap har folket äfven stora !■ 

mejerier, der mjölken från hundradetals ■> 
j kor förvandlas till smör eller ost, så att ' 

vi äfven i vårt land draga stor fördel af t 
dessa djur.

I Indien finnas olika slag af tam horn- $ 
boskap. Somliga arter äro mycket lättfo- ? 
tade och begagnas att rida på. Man kan s 
rida på en Zeber ända till tio mil om da- j 
gen. Bramintjuren behandlas med stor ; 
aktning af Hinduerna. På somliga ställen < 
får man se honom med en stolt hållning > 
vandra genom gatorna då allt måste gifva : 
vika för honom; och skulle han fatta begär j 
till en frukt- eller grönsaksbod, får han ; 
fritt förse sig med hvad han behagar. Ön- ' 
skar han lägga sig på en smal gata vågar \ 
ingen köra bort honom, förrän han sjelf vill. < 

I Afrika nyttjas dessa djur både att rida 5 
på och att åka efter. „Oxarne hafva,“ sä- j 
ger pastor J. G. Wood, „en ovanlig längd; ; 
de kunna stundom vara tretton fot långa ; 
och afståndet emellan båda hornspetsarne

0 kan stundom vara nio fot. Vid största än- 
ft dan mäter ett sådant horn aderton tum i <
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omkrets. Dessa vapen äro icke allenast 
långa, utan äfven spetsiga, och djuret har 
stundom lyckats att en hel natt hålla ett 
lejon på afstånd ifrån sig. Som dessa långa 
horn kunde vara skadliga för ryttaren eller 
vara i vägén, bruka infödingarne, under det 
hornen växa ut böja dem på alla möjliga 
sätt, allt efter som de behaga. Stundom 
bruka de klyfva dem och låta dem växa i 
olika former; men det vanliga sättet är att 
låta dem krökas vid hvardera sidan i spi
ralformer med spetsen ned mot jorden.“

Vi ha skäl till att vara glada, att vi ej 
hafva vild hornboskap i våra skogar. Våra 
vanliga tjurar kunna ofta vara ganska våd
liga att råka ut för, mycket mera så äro 
de stora skarorna af buffelhjordar. Den 
ko, som visas på vår plansch, har ingen
ting förskräckande i sin blick. Hon står 
troligen och väntar på att Stina skall kom
ma med mjölkbyttan och lätta hennes tun
ga jufver eller släppa henne hem till hen
nes kalf. Hon synes hafva en verkligt mild 
och moderlig blick.

Soonclerarn. eller en kristens 
hitnmdk

»
Fjerde kapitlet.

)t fins ett bruk, som mer eller min
dre allmänt råder i flera delar af 
södra Indien och detta bruk kallas 
„Sactipuja.“ De, som utöfva det, 

hålla sin gudstjenst om natten, då de alla 
dricka ur samma kärl och gemensamt äta, 
läggande åtsido all slags kastskilnad och 
äfven alltför ofta all anständighet. Denna 
sekt, om vi så få kalla den, hade haft stor 
framgång i Vejapuram och der funnos nu 
ej mindre än femton anhängare deraf.

Då de fingo veta att Davids farbror var 
medlem af denna sekt och t. 0. m. den
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? ordinerad predikant och som sådan är jag $ 
Ï förbunden att tjena alla stånd gemensamt 
: och hvad jag än må göra, blir ej folket 
J uppretadt deröfver, men förhållandet med 
' dem är helt annorlunda.“ Detta tal var 
; nog mera egendomligt hedningens tankar 
i än öfvertygande, och han svarade följakt

ligen undvikande.
„Jag är i alla fall glad att du kom hit

i att besöka oss,“ sade han „och jag hoppas
j att de andra lärarna ej mera skola komma 

hit. Ty om det är sant, att vi blott kunna
> frälsas genom eder „Veda“ (religionsbok), 

skulle jag gerna vilja att andra af min
< kast äfven bli frälsta, men de kunna ej 

uthärda de der högmodiga menniskorna.“
i Innan Sattianadan gick derifrån, hade 

han berättat hela historien om Davids lif, 
sedan han lemnat sin fäderneby och hade 
nöjet att icke blott höra att morbrodern

i var villig att vänligt emottaga honom, utan 
att han verkligen djupt ångrade sitt forna 
handlingssätt emot honom.

: Sedan han lemnat Ramasvami, förenade 
' sig Sattianadan med David och de äfver- 
f enskommo att stanna i byn så länge som
j möjligt och att begagna sig af de gynsam- 
} maoutsigter, som öppnat sig för dem.
J Återstoden af denna dag använde de till
s att dels för enskilda personer, dels för

små grupper af folk förklara ändamålet
■; med sitt besök och de sanningar de ön- 
: skade förkunna. Samma afton böljade Da

vid undervisa sin faders husfolk, han märkte 
snart att de önskade att erhålla undervis-

; ning för att sedan få dopet, och följande 
j dag klockan sex på morgonen var han åter 
; i rörelse för att börja sina förberedande 
j lärdomar.
•i Under hela denna dag voro de båda 

sysselsatta med att samtala med byfolket, 
som, knappast tillåtande dem en minuts 
ledighet, samlade sig i hopar för att höra 
Guds ord.

förnämste af dess anhängare, föreslog Sat
tianadan att gå till hans hus och se huru 
hon skulle bli mottagen. Tidigt på mor
gonen begaf sig Sattianadan till Ramas va- 
mis hus, der han genast började tala om 
gårdagens händelser. Till sin förvåning 
fann han att Ramasvami ej blott kände 
till de kristna lärare, utan att han äfven 
mer än en gång undfägnat de infödda lä
rare, som reste genom landet för att lära 
och predika. Men hans stora svårighet i 
afeeende på kristendomen var att den icke 
såsom Sactipujan afskaflade all slags kast
skilnad. Ett sådant tal hade icke Sattia
nadan väntat, icke heller kunde han ve
derlägga de fullkomligt rättmätiga slutsat
ser Ramasvami dragit af två kringresande 
predikanters uppförande. Den ene af des
sa, en infödd lärare, hade t. 0. m. vägrat 
att röra det ris han blifvit erbjuden att 
äta och hade föredragit att hela natten 
vara utan föda. Den andre hade tagit mat 
med sig och satt sig att förtära den vid 
brunnen. Det var förgäfves som Sattiana
dan påstod sig icke vilja handla, sålunda 
och att han ansåg alla menniskor lika in
för Gud, utan någon skilnad i stånd eller 
rang.

„Jag är glad att höra dig säga det, men 
huru kommer det sig att I, då I undervi
sen i samma religion, handlen på olika 
sätt?“

“Dessa två fall äro hvarandra mycket 
olika,“ svarade Sattianadan. „Jag är en

J Detta fortsattes under flera dagar; by- 
' innevånarne tycktes ej tröttna att höra de 
j nya lärarne läsa för dem samt förklara det 

lästa och tillämpa det på åhörarnes lif.
■ Efter en veckas förlopp beslöto de att till

bringa en eller två dagar i de närgrän
sande byarna. I en af dessa kom en Pa- 
riaqyinna fram och berättade att hon med 
sina fem barn bodde i sin broders hus och 
att hon och hela hennes hushåll gerna 
hvar dag skulle bevista bönemötena, om 
ett bönehus blott blefve uppbygdt. De 
gingo flera gånger till en by, der en stor
marknad hölls och predikade evangelium 
för folket der. Härigenom fick ej blott

< Vejapuam, utan äfven den kringliggande 
? trakten tillfälle att höra talas om Gud,

Frälsaren och den frälsning, som endast
; genom honom kan vinnas.

Efter sexton dagars förlopp, under hvil- 
ka Sattanadan och David dag och natt an
strängde sig, förklarade sig tre familjer 
utom Ramasvamis villiga att låta sig under-

< visas i kristendomen för att sedan motta
ga dopet och att regelmässigt bevista bö
nemötena, så snart ett bönehus blefve in-

; rättadt. Aderton andra förklarade sin afsigt 
vara att mottaga undervisning, så snart 
palmträdsårstiden vore förbi, då de fingo ; 
mera ledighet dertill. De tilläto äfven sina

j barn att bevista den skola, som David äm- 
! nade börja.

Men plötsligt fick Sattianadan den under- * 
j rättelsen att hans hustru låg illa sjuk, hvar- ef
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före han beslöt sig lör att genast resa till 
Palamcottah, och sedan han ännu en gång 
predikat och det för så många åhörare 
han kunde samla och anförtrodde dem åt 
Davids vård, afreste han tidigt följande 
morgon.

Alla de, som visat en bestämd lust att 
öfvergifva sin forna hedendom, voro med 
undantag af en eller två Davids slägtingar. 
Uppmuntrad härutaf och hafvande gjort en 
öfverenskommelse med Sattianadan att ställa 
om att hans plats i Palamcottah blefve 
fyld af någon annan, ämnade han nu för 
framtiden bosätta sig hland sitt eget folk 
samt helt och hållet egna sig åt att föra 
dem till tron på Kristus.

För en tid gick allt detta väl. Skolan 
var mycket besökt. Ett gammalt hus, som 
förut begagnats till satans tjenst, blef nu 
förvandladt till bönehus. Der höllos böner 
morgon och afton och allting tycktes lofva 
att icke allenast de, som redan annammat 
kristendomen, skulle deruti framhärda, utan 
att många andra skulle följa deras exempel.

Sålunda förflöto sex månader. Det var 
nu i början af Oktober. Palmträdsårstiden 
var förbi och om några dagar skulle ader- 
ton af dem, som blifvit undervisade, döpas 
af Sattianadan, som just vid denna tid lof- 
vat besöka byn.

Aftonen innan Sattianadan väntades, åter
vände David, åtföljd af Timotheus, som 
städse bistod honom vid verket, från en 
predikan han hållit i närgränsande by, 'när 
han plötsligt varseblef tre män och några 
gossar, hvilka sutto i rad på fältet framför 
en stor eld. Han såg genast att de ville 
tillställa ett öfter. Nära derintill syntes 
en hög af sönderbrutna kokosnötskal, med 
hvilka de påfyllde sin eld. Ett stycke 
derifrån stod en stor svart sten, uthuggen 
i form af ett altare. Detta var deras ,,sva- 
mi“ eller onde ande, hvars dyrkan nu af 
främlingarne blef störd. Följden deraf få 
vi se i nästföljande kapitel.

(Forts.)

Oskar, som vid tiden för vår lilla skildring 
var 6 år gammal. Enkan bodde nu i G. 
Hon försökte att på allt sätt bibringa sitt 
barn kunskap i ordets gudomliga sannin
gar, det ord, som visst är och lära kan; 
hon bad för honom och med honom och 
sökte såväl genom ord som exempel visa 
honom till barnens ende och sanne vän, 
Herren Jesus Kristus, sedan hon nemligen 
först sjelf genom tron blifvit en gren uti 
detta lefvande Vinträd. Emellertid hade 
hon ett fel — enligt vår mening ett gan
ska svårt fel: — hon ansåg agan onödig. 
Följden häraf vardt den, att sålänge gos
sen var liten, det väl gick någorlunda an; 
men som hans lynne af naturen var hårdt 
och obändigt, dröjde det icke många år 
innan gossen gick någorlunda efter eget 
hufvud, hälst då modersögat icke hvilade 
på honom. Emellertid hade modren till
hållit honom att flitigt besöka söndagssko
lan, der han fått höra månget härligt och 
kraftigt Guds ord läsas och förklaras. Äf- 
ven hade han genomgått tre à fyra klasser 
i elementarskolan; men som han icke hade 
någon håg för studier, begaf han sig till 
sjös.

Ynglingen var nu aderton år; och det 
nästa ställe vi återse honom på är Liver
pool i England. Men är det väl samme 
yngling, för hvilken modren har bedt så 
mången brinnande hjertebön! Ja, men ack, 
det tyckes nu vara fåfängt! Han löper från 
krog till krog i sällskap med svärjande 
och larmande kamrater; på en af dem 
uppstår fram på natten ett vildt slagsmål, 
der knifvar dragas ur sina slidor och blixtra 
i gasskenet, och midt i detta vilda tumult 
står Oskar, med sönderrifna kläder och 
blodigt ansigte!

Han var sålunda redan långt kommen på 
syndares och bespottares brådstörtande väg! 
Han skref nu aldrig till sin mor. Biblen 
han fått med sig i sin kista och i hvilken 
modren inlagt sitt porträtt, glömdes helt 
och hållet. I stället för böner morgon och 
afton ljödo från hans läppar eder och miss- 

; små ris, tar han till ett stort, som heter 
; sjukdom. Med detta tuktade han nu Oskar. 
; Han måste intagas på ett sjukhus för sjö— 
; män. Skulle syndares Vän här få tala med 

honom? Ja, åtminstone lemnade han nu och 
då ett villigt öra åt sanningen; men ack, 

j synden hade gjort hans hjerta hårdt; fien- 
j den sköt otrons och tviflets bommar för 

dess dörr; men han, som berättade om den 
: förlorade sonen, visste råd att öfvervinna 
rfiendens konstgrepp. En gudfruktig mis- 
) sionär kom in och talade med ynglingen, 
’ bommarne gåfvo något vika och ordets 
; gudomliga solstrimma fick kasta sitt vär-
> mande sken in i hans mörka själ. Biblen 
: togs fram och lästes och mörkret skingra- 

: des allt mera. Han tyckte sig se sinbed- 
\ jande moder med mild men tårdränkt blick
i betrakta honom — och han ryste, ty hela 

hans lif låg liksom måladt för hans inre
> syn. „Moder, moder, moder! har du väl 

glömt din son?“ ropade han och tårarne 
strömmade ned från hans ögon. — Om en

s månad vardt han något bättre, och som 
; fartyget skulle segla till Europa igen, be- 
? slöt han att följa med. Han ville hem till
j sin moder.
; Fartyget var ungefär midt på Atlantiska 
$ oceanen; solen sken klart och hafvet var 

lugnt. „Önskar du se öskar innan det är 
slut, så får du skynda dig,“ sade en ma
tros till en annan. Denne gick ned; och 
under det han satt vid den döende yng- 

j lingens bädd, såg han, huru blodet så små-
> ningom drog sig från pulsar och ådror till

baka till hjertat. „Hälsa min moder, Vil
helm; säg henne att jag dog i tron på min

> Frälsare, som af nåd förlåtit mig alla mina 
■ synder. Vi mötas vid Lammets tron. Far- 
; väl!“ Med dessa ord flög den frigjorda sjä-
< len glad som den jublande lärkan uppåt
< till ljusets boningar. Allt blef tyst. På 
L eftermiddagen lades liket på en bår och

öfverhöljdes af en segelduk; några påsar 
fylda med sand fastbundos dervid — och 
inom kort sjöngo Atlantens böljor sin graf- 

; sång, öfver ynglingens stoft. Detta var den

På fyra stå II ten).

”Ujlöm aldrig Gud, mitt lilla älskade 
jj® barn! Haf honom städse för dina 
$ ögon, så skall han leda dig rätt!“ 
y Denna ömma förmaning uttalades af 
I en gudfruktig enka, moder till det 

barn, på hvars lockiga hufvud hon 
välsignande lade sina händer, under det 
hon uttalade ofvanstående förmaning. Den
na moder var en i Guds skola länge fo
strad och erfaren qvinna; men i ett fall 
liknade hon många af Herrens Jesu älska
de lärjungar och lärjungirinor: hon hade 
genom bitter nöd och hårdt lidande blif
vit förd till Försonarens kärlekssköte. Hon 
gifte sig som helt ung med en likaledes 
ung handlande, som visserligen vid den 
tiden ansågs af menniskor i allmänhet för 
en ordentlig och redbar man, men som 

bruk af den Heliges namn.
Men skeppet afgick inom kort till Au-

> stralien och Oskar följde med. Det var 
: en kolmörk natt. Vinden hven orkanligt 
j öfver det väldiga hafvet och vågorna frä

ste och vältrade sig om hvarandra som
j berg. Två af besättningen spolades öfver 
’ bord. Oskar och en kamrat gingo upp i 
; masten för att fastgöra ett segel, då, ha

stigt som blixten, stormen afbröt masten 
vid däcket och — men, o under ! den föll icke 
på sidan utan längs efter fartyget och yng- 

- lingarne kraflade sig helbregda upp på däck 
: igen. Försynens hand vakade öfver sina 
' förföljare.

Den tredje plats, på hvilken vi se ho-
> nom, är Melbourn i Australien. Fartyget 
; hade efter 4 månaders resa ankommit dit.

Matroserna fingo sin aflöning och i deras 
: sällskap på ställen, der satan dyrkas, glömde 
i Oskar sin Gud och sin moder. Samvetet

fjerde platsen. Och när Domarens röst en 
; gång skall bjuda hafvet lemna igen de dö- 
j da, som deruti äro, skall äfven denne yng

ling, en tid så förvillad, men räddad till 
sist, framstå för att möta Försonaren i skyn 

' och omfamna den moder, som, så att säga, 
med böner och tårar bördat honom till
baka ur fiendens nät till Jesu frälsare- 

! famn! Vilhelm blef djupt rörd; när döden 
afklippte kamratens lifstråd, skakades hans 

’■ eget hjerta af fruktan för döden — den 
första signalen till hans kort derefter timade 
omvändelse. Han läste i Oskars bibel un
der hemresan, och detta ord blef honom 

> en lykta på hans väg. Han var ock den, 
som framförde sorgebudskapet till modren. 
Men hon sörjde icke, när hon hörde, att 

j hennes son kommit till tron på Jesus och 
sålunda var hos honom i säkerhet för 
evigt.

snart förföll i dryckenskap, spel och annan 
uselhet, hvilka frön, om de icke blifva upp
ryckta och förstörda af ordet och den he
lige Ande, bära ruin och fördert till både 
kropp och själ i sitt sköte. Så gick det 
här. Makarnes bo skingrades inom kort 
och mannen afled i fullt utbildad fylleri
galenskap. Hvilken syn för den sörjande 
makan! De hade ett enda barn tillsam
mans, en liten vacker, mörklockig gosse,

gal honom en och annan varning; varnande 
och kärleksfulla ord han hört i söndags
skolan döko nu och då upp ur hans min
nes omtöcknade djup, men glaset gjorde 
prosessen kort — det goda förqväfdes och 
lasten gick med fräck panna segrande framåt. 
Men Gud önskar icke att någon själ, och 
allra minst en bönens och tårarnes son, 
skall gå förlorad. Han söker rädda syn
daren till det yttersta; och hjelpa icke hans.
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