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De mindre:
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De större:
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Ord.
Ä, Of Dag, Natt, Bror, Sy sirr,

Gran-säm>ia, Lä ka-re.
En-staf-wi-ge ord.

Arm, ask. Ben, berg, bek. Carl,chor.
Dag, dans. Ek, eld. Fat, sist. Gull,
glas, golf. Hand, häst. Id, is. Järn,
jord. Kalf, klot. Lamb, löf. Mat,
mor. Ml, nät. Orm, ost. Pil, port.
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Owarn, qwist. Ris, rör. Salt,
smör, stad. Tak, träd, tull. .Ugn, ull.
Wagn, wed, win. Al, är. Agg, äng.
01, örn.

Tw3-smf-wi-ge ord.
Am-ma, a-ska. Bet-sel, bjel-ra.

Ca ml, cirkel. Dimma, duf-wa. Ek-
löf, en?bar. Fjäril, fä le. Ga-ta, gläd-
je. Hagel, himmel. I-gel, i sop. Jul-
klapp, jungfru. Klo cka, käg la. La da,
lisa. Ma-ge, mässing. Zla-gel, nyc-
kel. O-gräs, ox hud. Papper, pen-na.
Qwin-na, qwäls ward. Rak-knif, rus-
sin. Silf-wer, städa, stjer-na, swa-la.
Taf-la, trumma, mn-na. Ugla, un-
ge. WagM, wader. Mg-ling, yra.
Zic-tra. Äker, äs na. An-gel, äpple.
Od-la, ög-sten.

De att-män-na-ste Me - tal - ler ä-ro:
Gull, Silf-wer, Kop pay Tenn, Järnoch Bly.

Men-ni-stans ut-wär-tes Sin-nen ä-ro:
Sy-nen, Hör-seln, Sma ken, Luk-tcn
och Kan - slån. Man ser med ö - gat, hör
med örat, smakar med tungan, luk
tar med nä-san och kan-ner med fing-
ren och he-la krov-pen.



5
De förmäm-sta Fär-gorme ä-ro: Hwitt,

Swary Blått, Brunt, Grönt, Rödt,
Glllt, Grätt, Pur-pur.

ylrs-ti-der-m ä-ro fy-ra: War,
Sommar, Höst och Win-rer.

Wä-der-strek-ken ä-ro för-nämvi-
gast fy-ra: O-ster och Wä-ster, Sö-
der och Norr.

Werlds-oe-lar-ne ä-ro fem: Eu-
ro-pa, A-sia, A-fri-ka, A-me-ri-ka
och Au-stra-li-en.

Latinska stilens bokstäfwer.
De mindre: ,

ali o ä 6 I' F Ii i)^lmn

De större:
L O v N Q II I X. I. M

Latinska Handstilens bokstafwer.
De mindre.
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De större.

Latinsk handstil.
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Swensta handstilens bokstäfwer.
De mindre:

De större:

<M O )i? 6 K ?r s/
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Swensk handstil:
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Fabler.

Den ädla unga wargen.

En ung warg, som uti en träffning
emot Hertigen Leopard aldraförst af feghet
flott, blef instämd för Konung Lejons
domstol. Den förbittrade Monarken döm-
de honom till tolf kappslängar och att
mista ena örat.

Hwad? ropade den swarande och föll
ned pä sina knän, ar detta min dom?
Päminner du dig icke, att min Far en
gäng under ett wädligt uppror, förswara-
de Din wacklande thron och derföre belön-
tes med den högsta adel?

Du har rätt, swarade Lejonet och smä-
log; den som ar Son af en sädan Far för-
tjenar att utmärkas. Man gifwe hollom
tjugufyra käppslängar och skare begge öro-
nen af.

Barn, som haft berömde och rättskaffens
föräldrar, förtjena dubbelt förakt, sa framt
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de ej genom egna dngder söka att fort-
planta minnet af sina förfaders berömwar-
da gerninggr.'

Snäckan, Äsnan och Fälen.
En snacka slog en gäng wad med den

tröga äsnan och den muntra fälen, hwil-
kendera skulle först bestiga ett pä nägot aft
ständ liggande högt berg; belöningen blef
en pa detsamma anlagd sallatsang. De
begge djuren, woro ilästan färdige att dö
för skratt öfwer snackans infall, att wilja in-
ga med dem en sådan tässan, men antogo
dock för ro skuld förslaget. Snäckan
lat dem skratta och anträdde genast sin re-
sa; men äsnatt sade till fälen: Lät otz roa
oh sä länge, till desi wi se den kryperskan
wara mälet nägot nära, dä afgöre wi med
några spräng wadet. Sagt och gjordt.
Äsnan uppsökte tistlar och dä hon ätit sig
wäl mätt, lade hon sig att sofwa. Fälen
hoppade och sprang af och an pä ängen,
fann der lustiga kamrater, skämtade och
roade sig med dem pä bästa sätt.

Inledlertid hade snäckan utan uppehäll
fortsatt sin krypande gäng, och war i dags-
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gryningen anländ till berget. Äsnan, som
äfwen wid denna tid waknade, päminte sig
genast wadct och begaf sig pä wagen; men
knappast hade hon tagit några steg, innan
hon säg snäckan pä det utsatta stallet.
"Ha! sade denna, du kommer redan för
"sent, och kan således wara nöjd med dina
"tistlar." Fälen tänkte ock, men för sent.
pä wadet och hade under sina yra lekar, <«
aflägsnat sig frän berget och war dehutom
sä trött, att han knapt kunde stä pä
älnlll mindre i ständ, att anträda en sä läng
resa, sä att snäckan kom allena i besittning
af sallatsängen.

Fabelns betydelse: Man bör aldrig för-
lita sig pä sina krafter och sin qwickhet,
utan för att blifwa nyttig, aktad och lyck-
lig i werlden, bör man ifrän första ung<
doms ann hafwa flit och möda ospard.

Der gamla Lejonet.

Ett gammalt lejon läg matt och kraft-
löst för sin kula och wanwde pä döden.
Djuren, som eljest blefwo förskräckte wid des;
usyn, beklagade ingalunda dch tilMnd; ty
hwar och en ser wäl gerna en fiendes död;
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de gladde sig nn ock, att simrt slippa sm
tyran. Nägra af dem, som ännu icke kun-
de glömma all den oratt, de fordom lidit,
wille nu ock wisa hamdens magt. Den
arglistiga rafwen kränkte med bitande ord,
wargen med owett, oren stötte det i sidan
med sina horn, wildswinet särade med sina
tänder, ja till och med den tröga åsnan
gaf ock ett slag med sin hof.

Den adla hästen, hwars moder lejonet
sönderrifwit, stod bredwid helt stilla.

Will du ock intet gifwa ett slag 5t Le-
jonet? sade åsnan.

Mej, swarave denne med alfwarsamhet;
jag haller det för owardigt och nedrigt, att
taga hämd pä en fiende, som ej mer kan
Höra nägon skada."

Den unge och den gamle Wargen.

Jag ar er wardig, sade den unge war-
gen till sm Far; ty jag blef anfallen af en
hund och ref honom ihjäl.

Raskt min son, sade fadren.
O! fä lät otz gä till min Farbror, sade

den unge, att jag, genom berättelsen häraf,
kan gifwa honom anledning att fröjda sig
sfwer mig.
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Nej, min Son.' blif hemma och tig der
med, eller om det faller dig för swärt, sa
wanta ätmindstone, till dest han sjelf kom-
mer och frågar efter dig. Att ofrägad om-
tala sina förtjenster för hwar och en, ar
ett bewis, att antalet deraf icke mätte wa-
ra stort.

Staren.
En törstig siare fann en flaska med wattn.

Han försökte med näbben att komma 3t
wattnet, men till all olycka, war det icke
högre, an till halsen af flaskan. Staren gaf
sig all möjlig möda att fä ett häl i flaskan,
men fåfängt; ty flaskan war för härd; dä
bjöd han till att kasta henne omkull, men
hon war för tung. Andteligen tänkte han pä
ett medel, som fullkomligen lyckades ho-
nom. Han kastade smä stenar i flaskan,
hwarigenom wattnet steg högre och slmeligen
till den höjd, att han med näbben nödde
det.

Med klokhet och eftertänka uträttar mal:
oftast mer, an med kroppsstyrka.
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Trädgårdsmästaren och Hämplingen.

För att freda sine Kirsbärstrad, hade
en trädgårdsmästare en dag utsatt »lägra
snaror, för de snäla sparfwarne. Dä han
följande dagen komm att efterse sina giller,
befann sig ibland de fängade sparfwarne
afwen en hämpling, som med tärar bad
om näd och befrielse. Min afsigt, sade han,
»var ej att göra illa, dä jag följde sparf-
warne hit, aldrig har du heller förr be-
träd! mig med nägon illgerning, och aldrig
stall det hädanefter ske; stona mig denna
gällgen. Men den obewekliga trädgärds-
mastaren swarade: den som ger sig i bof-wars sällskap, fär ock umgälla deras
brott, och i detsamma dödade han bäde
hämplingen och sparfwarne.

Undfly elaka sällskaper, de kunna lätt
tillskynda dig bäde stam och olycka.

Myrorne och Gräshoppan.

De arbetsamme myrorne hade hela som-
maren öfwer flitigt i sin stack hopsamlat
sin winterföda och hade således, afwen se-
dan marken tillfrös, tillräckligt förräd att
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lefwa utaf. Sent om en winterafton, in-
fann sig en hungrig gräshoppa wid ingän-
gen till deras stack, begärande af myrorne
nägot till mats, emedan hon pä twä da-
gars tid, ej haft det ringaste att förtara, och
wore nu derföre pä wagen, att förgas af
hunger. "Hwad gjorde du dä i som-mars, frägade en gammal myra, dä du jag
osi arbeta? Jag roade mig dageligen, swa-
rade gräshoppan, kring åkrar och angår
med säng och dans, och bekymrade mig ej
för framtiden. Du ar således sjelf or-
saken till ditt elände, war myrans swar;
den late förtjenar intet medlidande. Gä
din wag."

Den som altid will roa sig och aldrig
arbeta, rätar nödwandigt i förakt och fat-
tigdom.

Flugan och Myran.

"Blygs du ej, sade flugan ät myran, att
twista med mig om företrädet? dä du dage-
ligen, som en slaf, trålar kring din stack för
födan, lefwer jag fri och bckymnmlös, och
spisar hwar jag will, af de lackraste rätter.
Jag har öppet tilltrade till Hot och Slott.
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Jag fär walja de förnämas sällskap si ofta
jag behagar, och kan satta mig pä sjelfwa
Konungens näsa. Allt detta wet jag, sa-
de myran; du tränger dig allestädes obju-
den fram; men minns flugsmällan och att
ingen täl dig, just för denna din näswis-
Ket; du borde säledes hallre stämmas, an
förhäfwa dig deröfwer."

Den näswisa lättingen blir allestädes
hatad, dä deremot de,: flitiga och sediga till-
winner sig allas beröm.

Gräshoppan och Hölasset.
Under höbargningstiden hade en bonde si

härdt sammannampat sitt hölast, att ha-
starne sluteligen ej förmädde släpa det
fram till ladan. "Häll dä, ropade en gräs-
hoppa öfwerst ifrän lästet, jag will strart
springa ner, för att lätta tyngden. Uslin-
Oe, svarade en af hastarne, hwad du tror
dig wara för ett wigtigt djur; det gör ost
just lika mycket, hwar du ar.

Mängen narr inbillar sig wara en bety-
dande man och är i det hela ej mer, an
gräshoppan pä hölastet.
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Den lögnaktiga Sluten.

En sjelfswaldig Stut hade wcmt sig de»t
fula odygden att liuga. I synnerhet roade
det honom, att strama den öfriga boskapen
och gäckas med deras lattrogenhet. Till
den andan gömde han sig stundom i buskar-
ne och tjöt som en warg. Dä de gamle
ozarne hörde sädant, lupo de alla till, för
att drifwa den förmenta fienden borrt, men
blefwo snart warse, att de woro narrade
af den wanartiga stulen, som löddes sofwa
i gräset och ej weta af hela händelsen;
hwarföre de beslöto,. att hädanefter aldrig
mer tro honom eller fräga efter hans upp-
tog. Men han blef snart straffad för sin
wanart; ty dä han nägon tid derefter,
gick i bete ensam ett godt stycke ifrän den
öfriga hjorden, säg han en warg med
öppet gap komma rusande emot sig, utan
att det nu mera war nägot rädrum för
honom, att undkomma. Han började dä
med hög röst ropa om hjelp; men de gam-
la orarne, som trodde att han äter willc
narra dem, rörde sig ej frän stallet, hwar-
efter han snart blef ett rof för wargen och
fick med sffwtt umgälla sin lögnagtighet,,

B



18

Ljuga ar ett skamligt fel; den som älskar
lögnen, blir med rätta föraktad och aldrig
trodd.

Fälen och Hästen.
Lange säg en yster fäle med hemlig

Äfund den frodiga och prägtigt sadlade rid-
hästen och önskade sig dageligen den lyckan
att snart blifwa fullwuren; for att äfwen
bara ett lika sä lysande ridtyg. Andteligen
upplefde han den länge efterlängtade dagen,
dä han i sin fulla pragt fick wisa sig pä
faltet. I glädje och stolt öfwer sin ut-
kammade mahn, sin utsydda sadel och det
försilfrade betsiet, kände han ej första da-
gen nägra beswärligheter; men andradagen
mot aftonen, war han redan nägot mod-
falt och började tycka ryttaren wara för
tung. De hwasia sporrarne beswärade ho-
nom tredje dagen sä starkt, att han den
fjerde och följande dagarne aldeles icke mer
längtade hwarken efter sin sadel eller sin
ryttare. Hans egen erfarenhet lärde honom
da, hwad den gamla ridhästen sä offta förut
sagt honom, att man aldrig för häftigt bör
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längta efter nägon lycka; emedam hwart
och et nöje afwen har sina beswarlighe-
ter-

Skatan och Fogelfängaren.
En illparig stata, hade en gäng fast-

nat i sogelfangarens giller. Under sin
fällgeltstap, upptänkte hon en nedrig utwag
att sralsa sig och hwarmed hon hoppades
bedraga fogelfangaren. "Om du denna
gängen stäpper mig, sade hon till honom,
stall jag i morgon narra flere af mina
kamrater med mjg i gillren, dä du wäl af
erkänsla stonav Mig." "Tig nedrige, swa-
rade han, i det han wred nacken af hen-
ne, den som sä samwetslöst will fora sina
wanner i olyckan, ar sitt straff wal ward."

Man skall aldrig med bedrageri och an<?
dras skada söka hjelpa sig sjelf.

De twenne Hästarne.
Dä en fet och wal hällen wagnshast, som

hela aret öfwer blifwit fodrad pä stall med
B 3
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häfte och det finaste ho, e>l wacker sonu
mardag träffade wid plogen en af sin her-res arbetshästar, som af strängt arbete ochswag föda war lnycket medtagen, tilltalte
han honom med öfwermoo och sade: "Hwad
trålar du har llslinge? Lemna plogen och
lef som jag, ft skall dn si,art fä bättre
anseende och ett annat hull. Tig, däre,
swarade arbetshästen och lat mig plöja; jag
ar ratt sä nöid med min lott som du med
din, och komm destutom ihog, att om jag
ej plöjde, fick hu ingen hafre."

Lat ost hällre hedra och uppmuntra, an
förakta bonden och den arbetande Landt-
mannen; de föda och kläda ost.

Margen och Räfwen.
Under en längwarig sommarhetta, hade

alla källor i skogen lA uttorkat, at dju-
ren wille försmakta af törst. Det hände
sig dä en dag, at en mycket törstig Warg
kom til en djup grop, som an hade pä bott-
nen et litet wattenförräd. Utan at »vidare
besinna sig, hoppade Wargen ner i gropen,
och drack med mycken förnöjelse af watt'
net. Men dä han wille up igen, war det
för honom omöjligt, at hoppa up sä högt,
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ur den tränga gropen. I det samma,
kom en törstig Raf afwen til samma grop,
och hade garna följt Wargens exempel,
om han sett någon utwag, at hjelpa sig ut
igen. D 5 Wargen beklagade sig öswer sin
olycka, erinrade Rafwen honom, fast nu-
mera för sent, at man ej bör företaga sig
nägon sak, innan man först wal eftersin-
nat des utgäng.

Wargen och Wallherden.
En rofgirig Warg hade pä ålderdomen

fattat det beslut, at underhälla fred och
wänskap med de hjordar, hwilka han sä
ofta tilförene hade plundrat. Han. gick
säledes til Wallherden och sade: Sant ar
wal det, at hungern stundom twungit mig,
at hälla til goda et eller annat fär af din
hjord; men härefter kan du wara saker för
mig; skaffa mig allenast nödig bärgning pä
min ålderdom; dä jag ar matt, ar jag
det frommaste och sacktmodigaste af alla
djur. Ja, nar du ar matt? swarade her-
den ; du och den Giriga blifwen aldrig matte.
Gä din wag.
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Sedelärande Berättelser.

Otacksamherens straff.
Nushirwan war fordom Konung i Per

sim och ar bekant sä wal för sin wishet och
godhet, som sin tapperhet. Hwar och en
hjelpbehöfwande hade altid ett fritt tillträ-
de till honom, men i synnerhet hade han b>
stammt tre dagar i hwarje wecka till ratt-
wisans skipande. Dä satt han offentligen
pä sin thron, straffade den brottslige, räd-
dade den förtryckta dygden och afgjorde med
en Salomomsk wishet, de mest inwecklade
mal.

P 5 en stdan dag inföll en gäng hans
födelsefest. Han gjorde ett löfte, att 5 den-
na dagen göra hwar och en sä mycket godt
han kunöV, att förläta hwar och en förbryt
tare och att ätminstone ej aftunna döds-
domen öfwer nugon.

En man, som hade bestulit den Kungli-
ga Kchcm och utomdest bortslösat en stor
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del as Konungens inkomster, blef honom före-
ställd; Nushirwan benädade honom. En
annan, som i wrede ihjälslagit sin hustrll,
den han eljest högt alstade, blef ock fram-
förd ; Nllshirwan dömde honom blott, att
under hela sin lifstid bara hennes bild pä
bröstet, till en daglig päminnelse af sin för-
lust. Haruppä framkallades en röfware,som redan länge förwärkat lifwet, och Mo-
narken dömde honom blott till lifstidsar-
bete. Med ett ord! ibland en mängd misi-
gerningsman, bekom hwar och en, antingen
forlätelse eller ock mildring i det förtjenta
straffet. Redan trodde Nushirwan sig ma-
ra färdig att kunna uppstiga ifrån sin thron,
dä en gammal gubbe, stödjande sig pa sin
staf, med mycken möda arbetade sig igenom
trängseln och ropade öfwerljudt: o ratt-
wisa! rattwisa! du ar den rättrådigaste i-
bland Konungar!

Säg, hwarmed kan jag hjelpa dig?swa>
rade Monarken, och satte sig äter ned pä
sin stol.

O Konung! swarade den andtrutne gub-
ben blott nägra minuter jag kan
icke min ande. Hämta dig, kära gub-
be! jag dröjer gerna s 5 länge, swarade
Konungen. Gubben komm sig före och
började sälunda:
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Jag war köpman i Ispahan,' war rik
och hade ett enda barn, en dotter af en
owanlig skönhet. En af mina wänner, som
wid sin död icke efterlemnade nngon förmö-
genhet , egde ock en enda Son. Denne,
af lyckan öfwergifwen, tog jag i mitt hus
att nppfostras. Jag höll honom som han
warit min egen Son, gaf honom lärare
att möfwas i wishet och penningar till
nöjets åtnjutande, och säg med glädje min
uppmätande dotter älska honom. Dä han
war 24. är gammal, förde jag honom szelf
till ditt hof, säg hans lycka med hwar dag
tillwära och fann honom andteligen bekläda
ett ärofullt ämbete. Tillika med min dot-
ters hand gaf jag honom nu min hela för-
mögenhet, och förbehöll mig ingenting an-
nat, än mitt uppehälle och en fredlig sam-
manlefnad. Ha! huru tackade han mig icke
da? huru mänga tusend gängor swor han
mig e! da en ewig erkänsla? och huru har
han Mit sin ed? S 5 snart han blifwit
egare af all min förmögenhet, blef jag ett
föremal för hans förakt; han wände min
dotters hjerta borrt ifrån mig, och dä jag
beklagade mig deröfwer, lät han inspärra
mig i en asiagsen kammare i sin bakgård,
der man, till mitt usla lifs uppehällande,
tillräckte mig den tarfligaste och ganska spar-
samt asdcldta kost. I dag, pa denna hög-
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tidliga dagen, da glädjen lyste mur alla
ögon, lemnade lnin mäklare mig allena pä
nägra ögonblick. En trål, den enda som
ännu war mig tillgifwen, begagnade tillfäl-
let, sprängde dörren till mitt nmuu, och
bar mig pä sina skuldror anda hit. Jag
hoppas, att jag icke förgäfwes anropar dig
om rättwisa. Nushirwan, intagen af den
ädlaste ifwer, säg med ett tärefullt öga upp
emot himmlen och utbrast i följande bön:
Ewiga wasende! förl«c mig, om jag nu
bryter min ed. Jag lofwade,att icke fälla
llägon dödsdom pä denna dagen; men nu
wore det synd att hälla samma ed. Den
otrogna undersåten har jag förlåtit, mörda-
ren och röfwaren har >jag benådat; men
att öfwerse det största af alla brott otack-
samheten, wore att misibruka den jpira, du
anförtrott i min hand. Haruppä wände
han sig till en af sina ossiserare med denna
tillsägelse: Skynda genast med tillräckligt
manstap till den ort, dit denna gubbe förer
dig. Finner du hans uppgift sann och grun-
dad, st stall denne owärdige Son plikta med
repet om halsen, och hans hustrus, den
areförgätna domens öde, ware helt och
hället öfwerlemnadt i den förtörnade fadrens
wäld, som ifrän denna dag ar äter igen
herre öfwer all sin egendom.
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Ädelmodns Lön.
Wi en Skola i London gingo pä en ochsamma tid twenne gosiar, Wilhelm och Tho-

mas. Wilhelm war rädd, stilla och satt-
modig; Thomas deremot munter och be>
hjcrtad. En gäng hade Wilhelm den olyc-
kan, att af oförsiktighet sönderrifwa en fen-
stergardin. Af fruktan ftr Skolmästaren
och straffet, begynte han bitterligen gräta,
dä Thomas, som med medlidande säg sinwans oro, sökte pä allt satt att uppmuntra
honom. Men dä han ändtligen säg allt sitt
bemödande derutinncm förgäfwes, och Wil-
helms ängslan tilltaga, ju närmare tiden
nalkades till skolmästarens ankomst; sä lofwa-
de han att taga skulden pä sig. Wilhelm
antog detta ädelmodiga anbud och aftorrka-
de sina tärar; Thomas led sitt straff med
tAamod.

Skoleären woro tillända, och de begge
wännerne stiljdes ifrän 'hwarandra, sedan
hwar och en walt ett med sin smak öfwer-
ensstammande lefnadssätt. Thomas blef
soldat och beklädde inom kort tid, till
lött för sin tapperhet, ett ärefult ställe. Den
fredliga Wilhelm walde det lärda ständet.
Genom flit och skicklighet, wann han sina
förmans bifall och befordran, frän det ena
ärestället till det andra. Emedlemo utbrast
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i England ett förskräckligt krig. Konung
Carl 1. som ådragit sig Parlamentets hat,
blef af detsamma afjatt. Uti ett slag, hwil-
ket Konungen förlorade, blef en stor del, af
deh Har tillfångatagen. Ibland de fängne
war ock Thomas. Parlamentet förordnadeen,Domstol, som skull? lagfora de fängne,
säfom upprorsstiftare. Om Wilhelm nu icke
till all lycka warit en Ledamot i denna ratt,,
sä hade Thomas helt säkert förlorat sitt huf«
wud. De begge wannerne hade sedan
skilsmehan ifrän Skolan, icke sstt
andra, och Thomas redan läng? förgätit
händelsen der; men Wilhelm päminnte sig
genast densamma. Ibland de pä anklagelse-
listan uppförde namnen, fann han ock smwans, Thomas, och beslöt genast, att till
dch räddning wäga allt. Det anseende
han ägde och den klokhet, ywarmed han
förswarade sin wän, uträttade sä inycket.
att han blef oskyldig förklarad och »att pa
fri fot.

Bestrassadt Förwett.
Twenne Fransistaner (Munkar, som gjort

löfte att altid gä barfotade) kommo en af-
ton in uti en by, der de wille ttllbrilM
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natten. Dä i hela byn icke fanns nägot
wardshus, gingo de ii: till en Slaktare,som ock genast war willig att emotttaga
dem. Han gas dem ett litet rumm, som
blott med en brädwägg war stildt frän
hans eget.

D 5 nu slaktaren med sin hustru gick till
sangs, hörde munkarne dem sins imellan ta-
la med hwarandra. Som de woro nyfikne
att weta hwarom talet war och ingalunda
kunde styra denna sin nyfikenhet; beslöto
de att lysina. Sakta nalkades de wäg-
gen och lade sina öron tätt derintill;
men, ack.' huru förskräckte blefwo de icke,
da de tydeligen hörde slaktaren saga detze
ord: den ena af wära barfotade ar fet
nog, den andra wal ännu nugot mager;
men jag tror anda att korfwarne blifwa
smaklige, om jag hackar köttet af begge
tillsammans; jag har ingen lust att längre
hälla dem, utan will i morgon slakta dem.
Wära begge lystnare förlorade harwid all
sansning, en kallswett betäckte deras panna
och de sägo för ängest intet annat rädd-
ningsmedel, an att springa ut genom fen-
stret. Den magre sprang aldraförst ut och
föll i en stinkande wattenpusi; som hänför
öfrigt ej lidit nägon skada, war han glad,
att för sä ringa köp, hafwa sluppit undan
knifwen och skyndade sig borrt det fortaste
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han kunde. Den andre komm ej sä lyckligt
undan; ty som han war nägot tjock, föll
han med en sädan tyngd ned pä gatan, att
han bröt ena armen och krossade högra fo-
ten sä illa, att han knappast kunde röra
sig. Dä han icke wägade ropa om hjelp,
kröp han under de största smärtor in uti
ett stall, och trodde sig der saker för den
omenstliga slagtarens knif. Om ockst plä-
gorne och den dödsångest, hwarmed
han afbidade den kommande morgonen,
lemnat honom någon hwila, sä hade han
dock ej kunnat njuta densamma, emedan han
hade rakat i sällskap med etc par swin>
hwilka med sitt oupphörliga grymtande stör-
de hans ro.

Men ack, o himmel! i hwilken ängest
rakade han icke, nar siacktaren om morgo-
nen före solens uppgäng öppnade stalldör-
ren och med slaktknifwen i hand ropade:
Ut, ut mine herrar, nu ar ingen hielp; er
sista timma har slagit. Den fattiga Munc-
ken uppgaf ett jämmerligt stri, och bad
med batwan om förbarmande. Ej mindre
förwänad blef slaktaren att se nmnken i
stallet. lh! hwad gör ni har, fräga-
de han full af förundran, och huru har ni
kommit hit? Ack, haf medlidande! baste
man! ropade munken, och sträckte bedjande
sin arm emot honoin. Haf medlidande med
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Mg; jug har ju intet Zjordt er nngot emot,
och jag är intet sä tjock och fet, som nt
tror. Slaktaren wiste icke hwad han skul-
le tanka om allt detta, och kunde icke
da sina ögon ifrän munken. Da man and-
teligen stred till förklaring, upplyste slakta-
ren, att de barfotade, om hwilka han talac
med sin hustru, woro ingenting annat an
ett par swin, som han jag wet icke hwar-
före, sä hade kallat. Han betygade sitt med-
lidande öfwer den olycka, detta mitzförständ
hade förorsakat, och lofwade att taga honom
i sitt hus och läta kurera honom. Munken
war glaH att hafwa undslnppit korftitteln
och föresatte sig, att hädanefter aldrig lysi-
na; efter man derigenom sä lättligen af
misiförställd, kunde ådraga sig sjelf eller an-
dra skada och ledsamhet.

Bygdens magt.

En handelsman pä landet, som icke alle-
nast war god huslMare utan ock en rätt-
skaffens man, rakade igenom hwarjehcmda
olyckshändelser i den förlagenhet, att han
mäste göra bankerott. Längt ifrän att döl-
ja sitt olyckliga tiMnd, gick han af egen
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drift till sina borgenarct, som woro rika
köpman i Paris. Han föreställde dem sin
swära belägenhet, förelade dem sin oskuld
och bad dem hafwa tAamod, med sina for-
dringar. De fleste, blefwo af den olycklige
mannens okonstlade berättelse sä rörde, att
de icke- allenast frikallade honom, för alla de
gamla stuldernes belalnu g, utan ock lofwa-
de honom framdeles, ett nytt ftrstott af
waror. Cn enda, som war den rikaste,
war härd och obeweklig. Han fordrade
utan det ringaste uppskof äterberalningen af
de tusen Daler, som han war honom skyl-
dig; och dä den fattige mannen, anförde
omöjligheten haraf under narwarcmde om-
standigheter; sä lat den obarmhertige genast
kasta honom i fängelse.

Sä snart köpmannens Son, en ynglina,
af aderton är, fött kunskap om sin Fars
olycka, sä fiög han, liksom pä molnens tvin-
gar, till Paris. Han kastade sig ncd för
den obarmhertige borgenarens fötter och bad
med tärar, om sin Fars befrielse. Haf
medlidande, sade han, med en Mor och åt-
ta omyndiga barn, lom alla mäste gripa till
tiggarstafwen, sä franu min Far icke szelf
kan utreda och förests sina görsmal. Har
ar mitt ur och mina syskons sparpenningar;
det forslär wisscrlWn icke pä längt nar att
betala skulden; men wör afsigt Armed <K
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ock ingen annan, an blott öfwertyga Er
derom, det wi hafwa den bastå willja att
fönöja Er. Jag förstår gnmdeligen räkna
och strifwa Engelska och Tysta; har har
ni min skriftliga forsakran, att jag i tio är
utan lön will tjcna pä Ert Contor, om ni
befriar mm gode Far ntur fängelset; eller
om ni icke antager detta tillbud, sä beswär
jag Er, att åtminstone Mäta mig i min
Fars ställe blifwa insatt; ty om han icke
s,elf fär stöta sin handel, sä blir den yttersta
fattigdom följden deraf och ni förlorar all
utsigt, ätt aterfä edra penningar; dä jag
dra sidan har det glada hopp, att det ige-
nom ftic och oförtrntenhet, kan blifwa min
Far möjligt att betala Er.

Hwilket hjertu kunde wal wara nog
härdt, att icke af en sädan Sons förböner
lata beweka sig. - - Sä obeweklig köpmail»
nen ock hnttls war, kunde han nu ej läng'
re göra molständ. Er Far ar fri, ropade
han, och M om gode Sonen om halsen,
hela hans stnld ar utstruken; men jag for-
drar derföre af Er uppfyllande af min ön-
skan. Ni kall fordra allt hwad ni will,
till ock med mitt lifropade ynglingen, utom
sig af glädje. Sä stor ar icke min for-
dran, inwande han; mcn ni mäste lofwa
mig, att tillbringa ett fjerdedels är i mitt
hus, VnKngen. lofwade det. En timma
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derefter, omfamnade han-sin Far, som nu
war satt pä fri fot. Enligt sitt löfte blef
han nu tre mänader i köpmannens hus.
Hans herre, hwars hela förtroende han
under denna tid tillwunnit sig, gaf Konom,
jämte sin enda dotter, sin hela förmögen-
het; ty sade han, en Son, som sä älskar
sina Föräldrar, ar i sanning den man, som
kan göra mitt barn lyckligt.

Räddning ifräN döden.
Den berömde Läkaren lunker, fordom

Proftstor i Halle, bekom pä en gäng twenne
upphängde mihgerningsmäns döda kroppar.
D 5 det redall war något sem pä aftonen,
och han ej fann nyckeln till den manliga
likkammaren, ja nedlades begge liken i ett
rnmm, bredwid hans egen sofkammare.

Mot midnatten, dä allt war tyst, och
han sjelfannu arbetade wid sitt strifbord, hörde
han pä en gäng ett starkt buller. Som förnuftig
man, hwilken icke trodde pä spöken, utan
dade, att en katt inkommit och gnagadepä n-
gon af deste kroppar, gick han med ett ljus
i handen in uti rummet och fann till sin
stora förundran lakanet, som bttäckte kröp?
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parne, sondernfwit. Änllu större blef hans
förundran, d 5 han endast säg ett lik. Han
lyste derföre omkring öfwer allt och fann
det andra undangömdt ien wrä. En an-
nan hade wid denna rysliga syn säkerligen
skyndat sig borrt, men wär Doktor deremot
gick närmare och fann den olycklige åter-
kommen till lifs. Förbrytaren föll nedtill
hans fötter och bad honom icke förrada
denna underbara räddning frän döden. Pro-
fetzoren, som war en menniskowan, bad y>
nom stiga upp och frägade: hwem han wo-
re och hwaruti hans brott bestätt? Han
förnam honom wara en rymd soldat; att
han wäl wore född af förmögna föräldrar,
men en gäng, öfwerlastad af starka drycker,
lätit wärfwa sig; att han »lägra gänger we-
lat köpa sig lös; men dä detta blifwit ho-
nom afslagit, hade han fattat den olyckliga
föresattsen att rymma.

Profetzoren, hwars medlidande han ge-
nom denna berättelse tillwunnit sig, beslöt,
att rädda honom och att pä följande satt ut-
föra sitt beslut. Han befallte honom taga
pä sig en gammal kladning och kasta en
mamel deröfwer, samt med en laterna i
handen gä före honom pä gatan och lysa.
Sä anlände de till stadsporten. Utan all
swurighet, lät man honom och den förmente
bttjemen fritt pasiera; ty han föregås sig
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wara kallad till en sjuk i föistaden. Sa
snart de woro wal lltanför porten, gaf han
soldaten nägra gyllen med den påminnelse,
att sä fort möjligt war, begifwa sig ur
landet. Efter skiljsmäsian uppehöll Dok-
torn sig det längsta han kunde i förstaden,
och d 5 han återkom blef hans betjent af
wackten icke saknad. Ganska länge kände
ingen annan an han allena denna händelsen.

D 5 han efter io eller 12 är rHe till
Amsterdam och äfwen ett dag infann sig pä
Börsen, ådrog han sig en medeläldrig mans
uppmerkscmchet, som war sint klädd, säg
wal ut och, enligt steres intygas, en af de
redligaste och rikaste köpman i hela Holland.
Med största artighet frågade köpmannen ho-
nom, om han icke hade den äran, att tala.
med Herr Profesior luuker? Dä lunker
swarade ja, inlät han sig i samtal med ho<-
nom och död honom till middagen til sig.
lunker antog kallelsen och fann ett wackerc
och prägtigt inreddt hus, samt en kostbar
middagsmåltid. Efter mältiden förde halls
ward honom med sig i ett särskilt rmmn
och frägade honom under fyra ögon: "om
han ej kände honom mera?"

Nej, swarade Doktorn.
"Det tror jag ock sjelf, iade Köpmannen,

men jag känner Er desto bättre och kan
C 2
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aldrig förgäta den man, hwilken jag har
att tacka för mitt lif och allt hwad jag e-
ger. Päminnen i Er den olycklige i likkam-
maren ? jag ar densamma."

Profchoren saknade ord att uttrycka sin
förundran och hans ward fortsatte sin be-
rättelse, huru uselt han hulpit sig fram till
Amsterdam, huru hans färdighet »räknande
och Wfwande förskaffat honom ställe hos
en rM köpman, huru hans flit och goda
uppförande förskaffat honom sin Herres wal-
wilja och huru han, sluteligen gift deh
dotter.oolter.

Profesioren fröjdade sig hjerteligen öfwer
denna malmens lycka.Köpmannen öfwertalade
honom, att under sitt mistande i Amsterdam
uppehålla sig i hans hus, och dä de andte-
ligen ätskiljdes, nödgade han sin målgörare, att
mnottaga nngra jkanker af högt warde.

Den be,l)jertade gosien.
Ett skepp, som stulle segla till Ostindien,

rätade under magen ut för en swär storm
och led andteligen skeppsbrott. En del af
bosättningen drunknade och den andra sökte,
att i en bät rädda sitt lif; men denna war
nog liten och menniskorne för mimga, st alt
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man dock ej säg annat an döden för ögonen.
Styrmannen sade fördenskull tillKaptänen,att
deras undergäng wore oundwiklig, s 5 framt
icke utmindstone 12 utaf dem, kastades öfwer
bord. Kaptänen, s>ln genast instig nödwän-
digheten att werkställa et sädant förslag,
befallte, att genom lottning utmärka de
olycklige offren.

Ibland andra föll ock lotten pä en soldat,som hade en trettonärig broder med sig.
S 3 snart gotzen hörde, att brödren skulle
kastas i sjön, föll han ned till Kaptänens
fötter och sade:

"Min bror ar den, som uppehäller och
försörjer mina föräldrar och syskoll; förlora
de honom, sä öfwergär deras elende all be-
skrifntllg. Jag ar ännu för ung och kraft-
lös, att med min förtjenst kunna föda eller
uppehålla mina föräldrar; dö. Ni således
illser, att pä hans räddning beror mina för-
äldrars lif, sä mätte Ni wäl ej kunna annat
än uppfylla milt bön, att fa dö för ho-
nom."

Kaptänen gaf sitt samtycke dertill och u-
tan ringaste motställd, lät gotzen kasta sig
i hafwet. Som han war en god simmare,sa följde han efter bäten i twä fulla tim-
mar i den afsift, att st, länge krafterne
medgäfwo, uppehälla sitt lif; men snart
blefwo de sa. medtstgne, att han med den ena
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handen nödgades hälla sig fast i bäten; och
ehuru man nu hotade att slä honom ihjäl,
i fall han skulle försöka stiga in; sä gas han
dock af karlek till lifwet icke agt pä hotel-sen. En sökte wal med wärjan i handen,
att hälla honom derifrän; men han fattade
densamma med den ena handen och swäng-
de sig med den andra il» uti bäten. "Til-
lät mig endast, sade han, sä länge hwila,
till detz jag samlat nya krafter att simma;
dä kunen I 3 nyo kasta mig ut." Alla
förundrade sig öfwer gotzens ståndaktighet;
man tillät honom blifwa qwar och derige-
nom blef hans eget och brödrens lif rad-
dadt.

Nedlatenher.
Konung Philip 2. i Spanien spatserade

,en dag ganska enkelt klädd uti rummen i
ett lustslott, som han lätit uppbygga icke
längt ifckn Madrid. En ärlig handtwerkare
gick der förbi och, som han fann dörrarne
öpne, steg nan utan betänkande im Den
pragt, som lyste i alla rumm och i synner-
bez de mälninaar, som prydde alla waggar,
försatte honom i djupaste förundran. Utan
mänga hösiighetsbetygelftr gick hon MKo-
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nltngen, den han ansåg wara en sägs be-
tjent, och bad honom uplysning
öfwer detze mälningar. Philip, som icke blef
otalig öfwer denna dristighet, följde honom
genom alla rummen och gaf de förklaringar,
han äskat.

Da de nu genomMt altsammans tryck-
te handtwerckaren Klmgells hand och sade:
Jag ar er, min wan, mycket förbilnden; jag
heter Mikael Bambis och bor va Martins-
gatan. Kommer ni nägon gäng i mitt gran-
skap ,sä besök mig, och ett glas godt win
skall sta till er tjenst. "Och jag swarade
Konungen, heter Philip den andre; wanli-
gen bor jag i Madrid, och om ni der wille
halsa va mig, sa kan jag ock uppwakta er
med ett kan hända afwen sa godt glas
win."

Konstens wärde.
Hans Holbein en namnkunnig tyst mä-

tare, fick under sitt »vistande i England den
uppdragelsen, att aftagaKonungen. En Greft
we, som gerna wille se, huru han mälade,
lat anmäla sig hos honom; men Holbein,som icke wille blifwa störd i sitt arbete.
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undanbad sig pä det höfligaste detta besök.
Den högmodige 7)refwen, som ingalunda
fördrog denna afwisning, trängde icke des-
mindre in igenom dörren. Holbein blef ige-
nom denna ohössighet sä uppretad, att ban
fattade Grefwen i armen och skuffade ho-
nom utföre trappan. Begge begäfwo sig
till Konungen. Grefwen fordrade upprättelse
för den tillfogade skymfen och hotade, att
sjelf hamnas, pä Mälaren, sä sramt Konun-
gen icke skaffade 5t honom ratt. Holbein
bad 5 sin sida om beskydd emot sin wederparts
hotelser. Konungen förMe alt blidka Gref-
wen; men dä han ej upphörde, att hota
mätaren, förlorade Monarcken allt tälamod
och sade: "Jag förbjuder er wid lifsstraff,
att kränka min mälare; Ni borde weta,
att jag alla ögonblick kan af hu bönder
göra sju Grefwar; men att jag af sju sä-
dane Grefwcn som ni ej kan framställa
en enda Holbein."

Huru man kan misitaga sig.

Flere resande, som foro tillsammans pä
en Postwagn i England, berattade hwaran-
dra allahanda löjliga händelser, och dä siu-
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ieltgen ibland annat talet afwen föll p 5
strätröfware, llppgaf hwar och en sin
ning, hnrn man aldrabast kunde förwara
sina penningar för dem. En ung, öppenhjer-
tad sticka berättade du, att hela hennas för-
mögenhet , en wäfel pa gyllen, som
hon hade med sig, wore sa wäl undan-
gömd, att röfwarne swärlige,l kunde finna
den; ty, sade hon, jag har den i min sto
imellan bara foten och strumpan.

Knapt hade hon sagt detta, innan wag-
nen werkeligen blef omringad af en mängd
Mware, som fordrade de resandes pennin-
gar; de gäfwo dem ock willigr; men be-
loppet swarade icke emot röfwarenas önskan,
som ännu fordrade en Sumnn» af iooc>

gyllen. Bak i wagnen hördes da till al-
las förundran, detze ord: Om ni will af-
klada den jungfrun, som der sitter, hennes
strumpor och skor, sä finner ni icke allenast
den äskade summan, utan ock dubbelt derut-
öfwer> Röfwarena följde det gifna rädet,
funno waMn, tackade och begäfwo sig
borrt.

Knappast woro röfwarena Hrswundne/
innan allas röster upphöjde sig emot den
gamla mannen, som förrädt den fattiga
flickan,. Man hotade honom med stryk och
fängelse, korrt, med allt, hwarmed någonsin
hotas kan° Dm gamle swarade icke ett ord
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och förebar icke det ringaste till sttt förswar,
utan förswann oförmodadt, sä snart wagnen
ankommit till det utstakade stallet.
I hwilken pro och sömnlöshet tillbragte

icke den arma olyckliga flickan sin natt;
men huru stor blef ock hennes förundran,
d 5 hon morgonen derpä fick ett bref af
följande innehall: "Har innelyckte stickar jag
er de pemnngar ni i gör förlorade; till
skadestånd för mitt förräderi och ert derige-
nom förorsakade bekymmer, medfölja 1000
gyllen derutöfwer och en härnnl af lika
warde. Mitt uppförande i gar, will jag
ock härmed förklara. Efter en läng resa,
kommer jag tillbaka frän Indien; jag hade
i gör waxlar för trehundrade tusen gyllen
i min tastbok. Hade röfwarne företagit
en undersökning, s 5 hade jag förlorat allt.
För att säledes rädda min förmögenhet, för-
satte jag er i den bekymmersamma belägen-
heten; men derföre ar jag willig, att, utom
denna lilla skänk, bewisa er all möjlig
tjenst."

Den förståndige narren.
En Förste, som för tidsfördrif, böll en
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narr wid sitt Hos, gaf honom en kapp med
den befallning, at, sa snart han funne nå-
gon, som wore en större narr an han sjelf,
sä skulle han gifwa kappen ät densamma.
Nägra 5r derefter, blef Försten illa sjuk
och hans hofnarr besökte honom. Dä hans
Herre sade honom, att en skiljsmasia dem
imellan nu snart för<stod, sä frägade nar-
ren: hwart han dä witle begifwa sig?

Försten. Till en annan werld.
Narren. Och nar tänker du komma

tillbaka?
F. Aldrig.
N. Och hwarmed har du dä försörjt

dig pä denna länga rejan och till ditt up-
pehåll pä den orten?

F. Med intet.
N. Huru? med intet? Se der, tag

min kapp. Du siar i begrepp att för e-
wigt resa borrt, och du har icke sörjt för
din lyckliga och förnöjda lefnad uti en werld,
hwarifrän du aldrig kommer tillbaka.
Ännu en gäng; min kapp hörer dig med
ratta till; ty sä däragtigt har jag aldrig
handlat; du ar en större narr an jag.
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»

För döden nr man ingenstädes

säker.

En Matros war i begrepp att stiga om
bord pä ett skepp, som skulle afga till In-
dien.. En borgersman, som förmodeligen in-
billade sig wara klokare an denna sjöman,
gaf sig i samtal med honom och sade: jag
Mig, min wcm, hwarast dog din Far?

Matr. Han förlorade lifwet i ett
skeppsbrott.

Borg. Och din Farfar?
Matr. Han war utfaren med en liten

bät pä sjön att fiska. Ett stormwader ka-
siade bäien omkull och han drunknade.

Borg. Och din Farfars Far?
Matr. Han hade <amma olyckliga ö?

de. Skeppee, hwamppä han befann sig,
stötte emot en klippa och gick sönder.

Borg. Och du, du wägar dig nndä
ut pä hafwet, der alla dina förfader fun?
nit sin graf? Du mätte wara en öfwer-
gifwen w«ghals!

Matr. Tillät mig ocksä en fråga, min
Herre, hwardog er Far?

Borg. !I sm sang.
Matr. Och ehra förfader d5?
Borg. Likaledes, i sina sängar.
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Matr- Huru? Och ni Magar icke de-
sto mindre, att lägga er till sangs, dä alla
edra förfader hafwa fnnnit sin död,, B
sangen?

De olycklige Tosslorne.
Kasem, Köpman i Bagdad, war beryk-

tad för sin girighet; tn ehuru han war
rik, bar han ej andra an lappade kläder;
men isynnerhet utmärkte han sig genom si-
na tofflor, pä hwilka sälorne woro besiaa
ne med tjocka' spikar, öfwerlädret lapp pä
lapp och i to ars tid sä gamle woro
tofflorne hade de skickligaste stostickare i
staden, anwandt all sin. konst, att hälla
dem i nägorlunda brukbart ständ.

En dag fick Kasem den behagliga under-
rättelsen, att en bekannt oljehandlare, war
i yttersta penningeförtagenhet. Kasem, som
icke kunde underlåta att begagna ett retan-
de tillfälle, gick till honom och handlade
fiere flaskor rosenolja till halfwa wärdet.
Z glädje och munterhet öfwer den fördel-
aktiga handeln, föll han pä den owanliga
tankan, att göra sig szelf nägot till godo,
och beslöt alts", att gä i badet, der han
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pä läng tid icke warit. Dit komm ock
i samma afsikt, icke längt efter honom,
Domaren i Bagdad. Da Kasem efter ba-
det gick i nästa rumm att kläda sig, möt-
te honom den obehagligheten, att ej finna
sina tofflor; men dä han i deras ställe
fann ett par Nya af större warde an hans
egna, skakade han hufwudet och wiste wäl
i början intet, hwad han skulle tänka; dock
pämiute han sig, att ttägon wän hade en
half timma förut gifwit honom det rådet,
att köpa sig nya tofflor och förmodligen
kunde detze i fräga warande wara en stank
af honom. Hwad man önskar, det tror
man gerna; Kasem tog tofflorna och gick
glad hemm.

Domaren, som nu ocksä war färdig med
sitt bad, saknade afwen, dä han stulle klä-
da sig, sina tofflor, och hans betjemer fun-
no sluteligen bakom ett stäp ett par andra,
dem man genast igenkände wara Kasems.
Några rättsbetjenter stickades genast till
den förmente tjufwen, och dä Domarens
tofflor der igenfmmos, ansäg man honom
wunnen till förbrytelsen. Fäfängt bedyrade
han sin oskuld; tofflorne wittnade ju emot
honom. Sedan han genom ansenliga
böters erlaggande i penningar blifwit frän
lagligt tilltal frikallad, fick hall sina tofflor
tillbaka och gick sorgsen hemm.
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Förtretad och ledsen öfwcr tosslome, som

kostat honom sä mycket penningar, fattade
Kasem det beslut, att kasta dem i den för-
bi hans fenster rinnande floden. Någon
tid derefter kastade nägra fiskare pä sam-
ma ställe nt sina nät, som, nar de äter wille
nppdraga dem, funnos owanligen tun-
ga. De förmodade en god fängst; men
funno wid närmare undersökning, att det
war Kasems tofflor, som med sina spikar
till ock med sönderrifwit näten.

Otälige öfwer den skada, som Kasem dem
tillfogat, kastade de tofflorne, in igenom
hans fenster; detze träffade i fallet oljesta-
skorne, hwilka wär girigbuk nyligen hade
köpt. Flastorne sprungo i stycken och den
kostbara oljan war förlorad.

Fördömda tofflor, ropade han, dä han
säg den olycka detta kast förorsakat; detta
stall ock blifwa den sista skada, ni gören
mig. Han tog en spade, grafde i träd-
garden ett häl och kastade dem deruti. D 5
hans granne, som i mänga är redan warit
hans owan, säg honom grafwa, anmalte
han genast hos Guwernören, att Kasem
funnit en statt i sin trädgärd. Ett än?
stligt tillfälle för Kommendanten, att till-
fredsställa sin winningslystnad. FHrgafwes
försäkrade Kasem sig icke hafwa funnit nä-
gon statt, förgafwes uppgräfde han iGu
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wernörens narwaro sina tofflor. Kom
mendanten hade redan uppgjort sin rakning
och Kasem, ehuru ogerna han wille, säg
sig föranläten, at nedtysta saken med en all
senlig Summa.

Kasem, som denna gäng war bragt nä-
stan till förtwiflan, wille ännu en gäng
ra ett försök> att blifwa deste olycklige toff-
lorne lös och kastade dem altfä i en wat
tuledning, alllagd tammeligen längt iftän
staden. Nu först trodde han sig siiker;
men ödet wille ännu härdare bestraffa hans
girighet. Wattnej förde dem i lednings-
röret, som derigenom stadnade i sit lopp.
De till undersökningen ditstickade bru,ms-
mästare upptäckte lätteligen hindren och
Kasem anklagades som orsak till denna
olycku.

Den olyckliga Kasem blef kastad i fän-
gelse och mäste äter med en ansenlig snm-
ma köpa sin frihet, hwarjamte han afwen
fick tofflorne tillbaka.

Kasem wiste nu ingen annan utwag, at
blifwa aldeles fri frän tofflorne och de ho-
nom ådragne ledlamheterf än att kasta dem
i elden; men som de woro aldeles genom-
wäte, A wille. han först torrka dem och
satte dem till den andan pä husaltanen i
solskenet. Hans grannes hund > som hlef
dem warse, sprang dit upp, och lekte med
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dem sä länge, till detz en utaf dem föll
ned pä gatan. Ett barn af en trål gick
just förbi i samma ögonblick och den olyck-
liga tosslen föll ned pä detz hufwud. Af
den hastiga förskräckelsen föll barnet i en
swär sjukdom, som efter tre dagar slutade
des lif. Kajem dömdes, att ersatta den
kostnad sjukdomen förorsakat, och att med
en ansenlig Summa penningar godtgöra den
förlust, trålens herre lidit.

Med begge tofflorne begaf han sig nu
till Domaren och sade: "Tillät mig, i di»
na händer öfwerlemna de fördömde »verk-
tygen , som bragt mig i alla olyckor och
nästan till tiggarestafwen; dä kan jag ätt
mindstone undgä beskyllningen för det owa?
sende, de ännu hädcmfter torde stifta."

Domaren kunde icke afslä denna begä-
ran och Kasem, nu tillrackligen straffad
för sin girighet, gick hemm.

Det goda Barnet.
Fredrik hade förnäma, men fattiga för-

äldrar och blef derföre utan afgift uppta-
gen i en offentlig uppfostrings - anställt.
Ganska länge lefde han har ej af annat an

D



50

llägot soppa, watten och bröd. Oacktadt
den förebråelse, Ofweruppsyningsmannen
öfwer anstallten trodde sig böra gifwa ho-
nom derföre, fortfor gotzen icke
att blifwa wid samma lefnadssätt. Ma>:
underrättade Guwernören derom, som lat
kalla honom till sig och med wänlighet
föreställde honom, huru nödwandigt det
wore, att undwika alla besynnerligheter .och
att ratta sig efter den införda ordningen
i lefnadssattet, med den önskan, att gotzen
wille upplysa honom om orsaken till detta
sitt uppförande. I början wille han ej
inläta sig i någon förklaring häröfwer, men dä
Guwernören hotade, att eljest sticka honom
till sina föräldrar tillbaka, sade han: Efter
en förklaring ar oundwiklig, sä will jag
upptäcka orsaken till det lefnadssätt, som
ådragit mig eder och anstalltens uppmerk-
sanchet. I mina föräldrars hus hade jag
ingen annan föda, an swart bröd och
wattn, men har en god soppa och skönt
hwetebröd; hwilket jag omöjeligen kan njuta,
utan att tanka pä den nöo, som mina föräl-
drar lida och den saknad, de oftast hafwa
af sina nödwandige behof.

Guwernören, som under detta saintal
lärde känna detta barnets öma och känslo-
fulla hjerta, kunde knapt afhälla sig frän
tärar. Enligt hwad jag kan päminna mig.
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har din Far tjent wld Armeen; har han
dä ingen Pension? frägade Guwernöreli.
Nej, swarade barnet, han har ofta bedt
derom; men utan nägon önskelig följd.
Jag utager mig, swarade Guwernören,
att sörja derföre, det han hädanefter ftall
blifwa ihogkommen och till en början will
jag ännu i dag, öfwerskicka till honom
hälften af det underhäll, jag hoppas kun-
na förskassa honom. Dig äter, mitt goda
barn, gifwer jag pä Konungens wagnar
desie i o Riksdaler, med hwilka du kan
bestrida dina smä utgifter. Tillät mig dä
fräga, hwad utwäg Ni har, att lämna detze
penningar i min Fars hand?

Dertill har jag mänga, swarade
Guwernören. Wägar jag dä bedja Er,
inwande gotzen, att till samma Summa
afwen lägga de ia Riksdaler, Ni warit
nog god att gifwa mig. Har aro alla
mina behof tillräckligen uppfyllde, och säle-
des wet jag icke, hwad bruk jag skulle
häldre göra af deste penningar, än gifwa
dem ät min Far för mina behöfwande
syskons rakning.

D 2
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S a m t a l.
Dä den lilla Christian af wärdslöshet

hade lemnat efter sig pä golfwet ett stycke
bröd, warnade hans Mor honom för en
sädan oacktsamhet och frägade tillika: Wet
du wäl, hwarifräll wi haswe wärt bröd?

Christian. Jo, Mamma har bakat
det.

Modren. Hwaraf ar det da bakat?
Christian. Af mjöl och watten.
Modren. Men hwarifran hafwe wi

dä fatt mjöl dertill?
Christian. Af rägen, som malas pa

qwarnen.
Modren. An rägen dä? Hum ar den

tillkommen?
Christian. Den har wuzit ur jorden

af utsädet och sedan har den blifwit sturen
och tröstad for oh till föda.

Modren. Aldeles ratt, min gotze; men
stär det wal i menniskans magt, att göra
jorden och utsädet frucktbärcmde? att
framkalla solsken, regn och warma till äkrens
waxt och att sluteligen gifwa säden detz
mognad?

Christian. Sädant kunna wi wul
icke göra; men hwarföre sker det dä?

Modren. Jo, mitt barn, wi hafwealla en stor osynlig och walgörande Fader l
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himmelett, som älskar ost som sina barn
och sörjer för alla wära nödtorfter; Han
kallas Gud och har fullkomlig magt, att
göra allt, hwad han wtll. Lifwet och allt,
hwad wi till dest uppehälle behöfwe eller
age, hafwe wi af honom; således har han
afwen genom sin allmagt och godhet låtit
jorden frambringa den hwaraf brödet
är tillkommit.

Christian. Men hwarföre gör han ostsa »tycket godt? Och are wi ej skyldige att
betala honom något derföre?

Modren. Han ar sä hjerteligen god
och derföre will han afwen sä gerna wärt
lval. Allenast wi alske honom och göre det
godt ar, sä fordrar han ej af ost nägon
annan betalning för all sin godhet.

Christian. Kommer han dä afwen
ihog de smä barnen och will han afwen
göra dem godt?

Modren. Ja'wisserligen; de aro ho-
nom isynnerhet kära och han sörjer pä det
ömaste afwen för deras wal.

Christian. S 5 will jag dä gerna äl-
ska och lyda en sä god Gno och med min
hörsamhet bewisa emot honom min barnsli-
ga tacksamhet.
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Den beskedliga Largosien.
Sedan Jakob lärt sig i Skolan läsa och

strifwa, satte hans Föräldrar honom i lä-
ra hos en beskedlig Snickare, wid namn
Frommer, som genom fiit och skicklighet i
si,! handtering hade sin goda utkomst. Han
höll Jakob flitigt till arbete, wande honom
till lydnad och undergifwenhet, tog honom
alla Söndagar med sig i kyrkan, och hade
sä noga uppseende öfwer honom, att han
aldrig fick komma i elaka och förförijka säll-
siaper. Jakob war ock ä sin sida läraktig,
stadig och beskedlig i allt sitt wäsende, sa
ott hans Mästare älskade honom som sitt
eget barn. Innan han war utlärd, dogo
hans Föräldrar; men Mästar Frommer
tröstade honom och sade: Sörj ej öfwer
din fortkomst, jag will hädanefter wara i
Fars ställe för dig, hwilket löfte han ock
redligen fullgjorde; ty sedan Jakob hos ho-
nom blifwit Gesäll, lät han honom besöka
främmande länder, för att winna ännu
större skicklighet i sin konst, och dä han
efter nägra ars förlopp äter hemkomm,
gaf han honom sin enda dotter til Hustru
och med henne hela sin förmögenhet i arf.
Jakob upphörde ock aldrig, att wara tack-sam emot sin adelmodiga walgörare, utan
älskade och wärdade pä det Hmaste sina go-
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da Swarföraldrar till deras dödsdag, dä
de ökte hans »välstånd och förmögenhet med
mänga förnyade »välsignelser.

Den oförsigtiga flickan.
Ewa war en liten god flicka, men der-

jemte mycket glömsk och efterläten i allt sitt
wasende. Ofta hade hennes Mor warnat
henne, att icke leka med knifwar eller gaff-
lar, isynnerhet dä hennes lilla bror Carl
war i rummet. Men som hon wanligtwis
strart glömde, hwad henne sades, s 5 skedde
det ock nu; ty en dag, dä hennes Mor
war utgången, grep hon till en gaffel,
kastade ett äple upp i luften och sade ät
sin lilla bror: Se Carl, hur jag med gaf-
feln kan taga fatt pä aplet! -- Den yra
och oförständiga gotzen wille genast försöka
detsamma, sprang till Ewa och ryckte sä
häftigt och oförsigtigt gaffeln ur hennes
hand, att han dermed i detsamma stötte ut
sitt ena öga. Man kan tanka huru
ondt det gjorde 5t den stackars gosien, som
deraf länge fick utstä en olidelig smärta,
och hwad sorg hans föräldrar hade af en
stdan olycka. Ewa kunde icke heller utan
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tårar och förebråelser inom sig för hela sin
lifstid, se sin enögda bror, hwars olycka
hon wällat, genom sin oaktsamhet och 0'
lydnad.

Den läragtiga stickan.
Den fattiga Ingrid, som redan t yng-

re aren blifwit bäde fader-och moderlös,
hade anda ifrän den tiden nödgats som
barnflicka förtjena sig födan hos främman-
de. En gäng satt hon för sig sjelf och gret
bitterligen. Hennes beskedliga matmor, till
hwilken hon nyst kommit i tjenst, frägade
henne med manlighet hwad henne fatta-
des? Ack! sade den bedröfwade flickan, jag
ma wäl gråta, dä jag tanker uvpä, hwad
det stall blifwa ntaf mig. Andra barn
fä gä i skolan och lära sig läsa; men in-
gen wärdar sig om mig. Jag har ej räd
att betala nägon Skolmästare och an min-
dre fär jag lof, att försumma min tjenst.
Gerna wille jag tjena fast utan lM och
fullgöra mina Mor om natten, allenast
'jag fiM. gä i Skolan. Hennes fromma
matmor rördes till medlidande öfwer den
arma men läragtiga flickan och lat pä sin
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bekostnad lära henne läsa hos en SkA
mästare i granskapet. Ingrid förkofrade
sig derunder dageligen både i kunskaper och
dygd, och betalte snart genom sin fiit och
beskedlighet den omkostnad, som hennes goda
matmor pä henne anwandt.

Huru tacksamma och läragtiga böra d5
ej de barn wara, som altid hafwa tid och
tillfälle, att lära sig det som godt och nyt-
tigt ar.

Den lattrogne Wilhelm.
Wilhelm hade haft den olyckan, att i de

spädare aren stötas af en dum och lättro-
gen amma, som altid war färdig, att tro till
och med de uppenbaraste dikter och galen-
skaper. Hon fladdrade derföre oupphörli-
gen om syner, spöken och tomtegubbar och
berättade afwen ofta i sitt oförständ slika
usla saker för den lilla Wilhelm, som snart
härigenom blef mörkrädd och försagd wid
mindsta buller, samt desiutom st lättsträmd,
att han aldrig tordes wara ensam i ett
rum, hwarken natt eller dag. D 5 hans
eftertänksamma Föräldrar märkte sådant,
blefwo de högst mHnöjde med den enfal-
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diqa ammans förhållande och bjsdo till, att
pä allt satt afhjelva den lättskrämde Wil-
helnl ifrän sina inbillningar. En dag, dä
han i skymningen bles stickad af sin mor i
nägot ärende till en pä andra sidan om
gärden liggande stor sal, aterkomm han hä-
pen och andtruten med denna berättelse: att
han i ena hörnet af salen tydeligen blifwitwarse ett stort hwitt Spöke. Modren för-
säkrade wal honom, att Spöken icke fmmos
annorstädes, an i enfaldiga nmmiskors in-
bildning ; men för att ännu witzare öfwer-
tnga honom om sitt mitztag, tog hon ho«
nom wid handen och återförde honom med
hälft ttpung till samma rmnm, för att pä
stallet wisa honom, hllru skamligen han ha-
de bedragit sig. Knapt war salsdörren öp-
nad, förr an Wilhelm med full hals ro-
pade:. Se der, der Mamma ar ju Spöket,
som jag sagt, och wille i detsamma häpen
och förwälmd springa sin wag. Men mo-
Hren höll honom wid handen och twang
hollom oaktadt hans motsiräfwighet, att
närmare betrakta det förmenta Spöket, hwis-
ket han du, till sin stora blygsel, fann wa-
ra eit rent lakan, som Hushållerskan någon
ttd förut fastat öfwer nägra pä wäggen hän-
gande kläder.

Äter en tid derefter beklagade sig Wil-
helm en morgon för sin Far, att han he-
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la den förledna natten ej fatt nägon sömn,
af orsak, att det ja graseligen hade spökat
pä winden. Den förnuftiga Fadren före-
brådde honom en sä skamlig lättrogenhet
och lofwade, att snart befria honom iftän
denna inbillning. Sä snart det war ljust
och klart, tog Fadren Sonen wid handen
och gick till det hörnet af winden, hwar-
ifrän Wilhelm förmente sig hafwa hört sitt
Spöke, dä Fadren öfwertygade honom de-
rom, att bullret härrört af en öppen winds
lucka,, som knarrat och danat, dä wadrel
kastat den samma af och an-

Pä detta satt fortforo Wilhelms goda
föräldrar, att fiere gängor öfwenyga honom
om sina orimliga griller och willfarelser.
Nar han blef nägot äldre, begrep han ock
läcteligen sjelf, att alla de mällga Spökhi-
storier, hwilka han i barndomen fätl höra,
lvoro idel fladder och widsteppelser och
stämdes, at han warit sa enfaldig och trott
dem; men med allt detta kostade det ho-
nom mycken och langwarig möda, att al-
detes utplana de elaka intryck, som dche
usla och orimliga sagor hade 'i barnaåren
hos honom åstadkommit.

Förständiga barn böra aldrig lata narra
sig af enfaldigt och lättsinnigt folks prat
om Spöken, Trolldom, Harerier, Tomte-
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Mdbar, Skogs-eller Sjö' r5 och annat
dylikt lappri och derföre aldrig satta tro
till slika därskaper..

Det ar godt att förtrösta
pä Gud,

Fromhold war nio 5r gammal, da hans
Mor, en fattig men gudfruktig enka med
döden afiled. Under en fast förtröstan pä
Försynen, hade hon i flere är genom flit och
en förnuftig sparsamhet sörjt för sill och sin
Sons tarfliga utkomst och derunder altid lät-
tat sina bekymmer med den öfwertygelsen,
att Gud faderligen sörjer för de sina. Den
unge Fromhold, i hwars späda hjerta Mo-
dren allt ifrän waggan hade inplantat den
tröstrika läran, att det ar godt hoppas och
förtrösta pä Gud, sörjde wal bitterligen
öfwer sin goda Mors borrtgäng och gick
aldrig utan turar förbi hennes graf; men
han tröstade sig dock dermed, att Gud sä
wal hädanefter, som hittils, sknlle draga
om honom en faderlig försorg. Hans hopp
slog ej heller fett; ty en rik och wälgöran-
de Köpman, som länge i hemlighet och
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utan att wara kand, hade understödt
hans beskedliga mor, tog strext efter hen-nes fränfalle Fromhold i sitt hus och höll
honom i flere är i Skolan, der han lärde
sig wal bäde läsa, räkna och strifwa, sä att
han efter en tid kunde antaga honom till
biträde i sin handel; hwarwid han sä re-
deligen och troget stickade sig,_att hans go-
da Herre förtrodde sig till honom, som till
sin egen Son, och stänkte honom wid sin
död en ansenlig Summa penningar, hwar-
med han korrt derefter kunde börja sin egen
handel, hwilken ock lyckades honom st wal,
att han inom nägra är blef en förmögen
man. Altid erkände han med hiertelig tack
samhet Guds oförtjenta walsignelse, gjorde
gerna godt ät de fattige, tröstade dem bä-
de med ord och gerning och öfwertygade
dem tillika genom sitt eget exempel ve
rom: att det ar godt, att hoppas uppä
Gud och förtrösta uppä honom.

De fyra ärstiderne.
Ack! matte det dock altid wara winter!

sade den lilla Paul, dä han, hemkommen
iftön en slädfart, sysselsatte sig med att
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uppresa en snokar! i sin trädgård. Fadren,som hörde detta, ropade honom till sig och
bad honom upptekna denna sin önskan pä
sin striftafla. Paul efterkomm / ehuru
med styfwa och iskalla singrar, sin Fars
befallning. Wintren war nu förbi och
Waren kom. Gotzen gick med sin Far in
uti en tradgärd, hwarest Hyasinther, Aurikler
och Narsisior öfwer allt blommade; den ange-
näma lukten och.de mangfargade bladen
försiitte gotzen utom sig sjelf.

Detta ar warens pragt sade Fadren;
men den ar ock underkastad förändring och
förgängelse»

Ack! inwande Paul, om det dock altid
wore wär! Skrif denna önskan upp pä
din tassa, sade Fadren, och Paul skref.

Ej långt derefter komm Sommaren. En
dag gick Paul, i sällskap med sina föräl-
drar och nägra andra kamrater till en nä-
ra belägen by. Utom det nöje den ange-
näma belägenheten förordsakade genom de
gröna sädesakrarne, som waggades af de
sakta wädren, genom de med tusendtals
blommor prydde ängar och fält, der de un-
ge Lammen hoppade och de muntra Fälarnesprungo omkring sina mödrar, smakade de
afwen sommarens frukt, kirsbär, smultron
och andra bär.

Hwad menar du Paul, sommaren har
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l»t ock sina behagligheter? frägabe Fadren.
O! jag önskade, att sommaren warade hela
aret igenom, swarade Paul. Fadren bad
honom antekna denna önskan pä sin tafia
och han gjorde det.

Ändteligen komm Hösten. I bärgnings-
tiden tillbragte Familjen en hel dag i win-
gärdarne. Hettan war icke mer sä tryckan-
de som om Sommaren; men luften war
angenäm och himmelen klar. Wmstockarne
woro fulla med drufwor. och traden bu-
gade sig under bördan af deras frukt; det
war en högtidsdag för Paul.

Denna stöna tiden ar ock snart förbi sade
Fadren, och snart nalkas wintren för att
intaga höstens ställe. —Och jag önskade, at
den blefwe helt och hållet borrta och att
wi altid hade höst, sade PaUl.

Och dä wore du nöjd? frägade Fadren.
Obestrifligen nöjd, swarade'Paul. Men,
sade Fadren, och framtog ffriftafian, las.
dock hwad du strifwit deruppä.

Ack! matte det dock altid wara winter
och har, wandande taflan om: Om

det dock altid wore wär; och pä denna si-
dan : jag önskade, att sommaren wara-
de hela aret igenom.

Känner du den handen, som skref detta?
O! ja, det ar min band, sade Paul.

Och hwad önskade du nu aldrasist?
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Att wi altid matte hafwa höst.
Det ar mer an besynnerligt, fortfor Fa

dren, nar wi hafwe winter, sä önskar du
dig en ewig winter, om wären, en
dig wär, om sommaren, att aldrig förlora
den, och om hösten, att det altid mätte
wara höst. Tank dock en gäng sjelf efter
orsaken härtill?

Ack, aro goda, sade Panl.
Ja; alla årstider aro rike pä fröjd

och Försynens godhet och alla bara stam?
pel af detz höga wishet. Hade det förle-
den Winter berodt af dig, sa hade wi icke
haft hwarken Wär, Sommar eller Höst.
För att altid kunna äka pä kälke och gö?
ra fnökarlar, A hade du betackt jorden med
en ewig snö. Om det gätt efter din ön-
skan, sä hade wi saknat mänga tusende för-
nöjelser. Wi are derföre högst lycklige, att
händelsernas lopp icke beror af wära förha-
städa önskningar.

Korrm Sede - och Tänk - Spräk
för Barn.-

. Gud ar wär Skapare och Far. Han al
skar otz och görotz sä mycket godt; derföre
skole ock wi älska honom.
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Han will ej annat an tvärt wal; derfö

re skole wi ock gerna lyda hans wilja och
öfwa det goda.

Men han straffar ock dem, som illa gö-
ra; derföre skole wi ock frukta, att bryta
emot hans bud. ,

Den högsta wishet ar stledes, att kan-
na Gltds bud; den största stillhet, att ly-
da dem.

Lat otz altid hoppas pä Gud; ty han
bäde will och kan hjelpa otz.

Tank aldrig att du ar ensam, dä du
ar allena; Gud och ditt samwete aro altid
med dig.

Lat ost älska alla mennistor; de aro tvä-
ra bröder och Gud ar allas wär Fader;
han älskar otz alla och will, att wi afwen
siole älska hwarandra. ,

Framför allt wörda och alsta dina
åldrar; de göra dig dageligen mycket godt
och du har ingenting annat, an din lydnad
och din karlek, att betala dem »ned.

War öm och förtrolig emot dina syskon.
Glöm gerna smä oföratter och war färdig,
att göra dem allt det goda du kan.

Hwad du will andra stola göra dig,
det gör ock du dem.

Den som altid ar dygdig och beskedlig,
winner bäde Guds och mennistors wanskap.

E
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War flitig i ditt arbete; ty den late
blir af alla föraktad.^Anwand tiden wal i din barndom; ty
deras beror hela din tillkommande wal-
färd.

Ledsna ej wid ditt arbete, om det ock
icke i början skulle gä efter din önskan;
genom oförtrutenhet öfwerwinner du alla
swärigheter, och pä sidstone gar det bättre.

Har du ledsamt, sä sök dig nägot nyt-
tigt arbete; den flitige wet aldrig af nägon
ledsnad.

Allt har sin tid. Arbeta har sin tid. Leka
och roa sig, har sin tid.

Mark huru tuppen halsar morgonen
med sin tidiga säng; Lar af honom att
wara waksam, ty den tid du sofwer borrt
ar helt och hällen förlorad.

Uppskjut ej till morgondagen det goda du
kan göra i dag; ty du wet ej, om du i
morgon har samma tillfälle att göra det.

Wänj dig ej wid det som ondt ar; ty
wanan blir latteligen andra naturen.

Ett beskedligt barn ar'sina Föräldrars
glädje; men ett wanartigt deras bedröf-
welse.

Tag gerna emot ratelse dä du felar;
dären will ej lata rätta sig; derföre blir
han en däre.

Umgäs gerna med beskedligt och förstält'
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digt folk; men fly de elakas och lasifullas
sällskap. Onda exempel aro förföriske och
kunna snart göra dig aldeles olycklig.

War ej högfärdig; ty dn har ingenting
att högmödas öfwer, och den högfärdige ar
altid en styggelse för andra menniskor.

Deremot war höflig och tjenstagtig mot
hwar man; sa hälla alla af dig och göra
dig gerna godt igen.

Det är nedrigt att afundas öfwer an-
dras lycka och förmöner; önska derföre
alla godt och glad dig öfwer deras wal-
gung. > -

Förakta ej den fattige eller dem, som
aro af ringare ständ an dn; de aro men?
niskjor sä wäl som du och hafwa säledes
rätt till din godhet och wälgörenhet. Lät
derföre tiggaren ock se, att du ömmar för
honom och minns, att det är wackrare, att
mätta den hungrige med en beta bröd, äw
undfägna en wan med de kosteligaste
rätter.

Gör godt 5t den nödlidande, afwen i
tysthet, och fräga ei hwem som stall be-
tala dig det.

Bedröfwa ej den bedröfwade och lägg
ej sten pä den förtrycktas börda.

Den som grafwer en grop för en annan,
faller gemenliqen sjelf deruti.

E H
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Sök ej faran onödigtwis, du kan latteli-
gen omkomma dernti; men kan du pä intet
satt undgä henne, sä fatta mod och gä hem
ne frimodigt till mötes.

Den mängtaliga pratar gemenligen myc-
ket dåraktigt; derföre gif noga akt pä allt
hwad du säger, sä behöfwer du aldrig bly-
gas för ditt tal.

Döm ei härdt och karlekslöst om andra,
utan förtig hallre deras fel, eller ätmindstone
ursäkta dem.

Lytzna ej efter sqwaller och lösa ryk-
ten, som sira nästans ära och goda namn;
men wet du nägot godt om honom, sä ta-
la gerna derom och fagna dig öfwer hans
dygder och goda egenskaper.

Fly lögnen, hon ar skamlig; och hwem
har fortroende för en lögnare?

Läfwa ej mer an du kan hälla; ty att
bryta löften ar wanhederligt.

Tillstä öppenhjerngt dina fel, st fär dusnarare förlåtelse.
D 3 man frägar dig nägot/ sä swara be-

skedligt och med eftertänka; men fall alldrig
äldre folk i talet, utan hör hellre uppmerk-
samt pä deras samial, sä lar du ock, att
med tiden blifwa klok.

Wörda de gamle; de hafwa mer erfaren-
het an du.

Haf noga akt om dina kläder och hwad
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v annat dig tillhörer; sä har du bäde heder

och nytta deraf.
Häll dig ren och snygg; men förakta all

fäfang prydnad; ty granna kläder göra dig
hwarken wis eller dygdig.

Sök ej nägon ara af din rikedom; bä-
ren och den lastfulle kunna ock wara rike.

Bättre ar, att utan eget förnMande wa-
ra olycklig, an lycklig utan att wara sin
lycka wardig.

Den lyckligaste menniska ar den, som
frucktar Gud; ty den Gudfruktige och
dygdige stall det dock pä sidstone wal gä.

Gud ar sjelfwa karleken,
Hjertligt god emot ost alla;
Will du dä hans Barn dig kalla;
War som han en menstjowan,
öm för dina bröders bastå,
öfwa godt emot din nästa.
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Samral
öfwer de första Religionsbegrepp för

barn och ungdom.

i. Samtalet.
Sedan lilla Christian hade lärt sig wal

läsa innantill i bok, blef han dag iftän
dag mera flitig och läraktig, sä att det war
halls största glädje, att fä weta nägot, som
godt och nyttigt war.

En dag komm han till sin Far, som al-
tid med manlighet och godhet plägade un-
derwisa honom och sade: jag har wäl hit-
tils hört nägot talas om Gud, wär him-
melske Fader, och om hans godhet emot
otz; i synnerhet talade Mor för nägon tid
sedan om hans faderliga huldhet emot sina
barn; men jag wille nu gerna höra nägot
mer om denne gode Guden, och huru wi
böre sticka otz emot honom.

Fadren. Det ar beskedligt, min Son,
att du altid willlara nägot; i synnerhet är det
för ost menntskjor anMagct, att känna G<ld
och hans willja, emedan wi utan denna
kunskap aldrig kunna blifwa rätt lycklige.

Christian. Men huru kan man lära
sig, att kanna Gud. Om jag minns rätt,s 5 sade Mor, att han war osynlig.



71

Fadren. Ja; i sig sjelf ay han wa!
osynlig för wara kroppsögon; men han
har dock uppenbarat sig för otz i sina ska-
pade wark, eller de ting han i werlden
frambragt.

Christian. Hwad har dä Gud skapat?
Fadren. Allt hwad i werdenfins,st'

som solen, manen, stjernorne, ja, ock den
jord hwarpä wi bo, gräset och traden pa
marken, fiskarne i wattnet, foglarne i luftelt
och tusende andra slags djur, af hwilka den
förnuftiga nmmistjan ar den förnämste.

Christian. Men säg mig, min Far,
i hwad afseendc har mennishan företrade
för de andre djnren?

Fadren. Derutinnan att wi utom denna
war kropp, som af döden en gäng stall
förstöras, afwen hafwe en odödelig sjal,
soln kan göra sig wGa begrepp om Gud
och allehanda andra ting i werlden ochsom, efter kroppens förwandling, aldrig skall
upphöra att leftva och wara till.

Christian. Har jag ock en sädan
uuftig sjal?

Fadren. Ja, wisierligen; du ar ju
ock en menniskja och derföre har Glid gif-
wit dig den.

Christian. Således har d 5 denna
Gliden äfwen skapat mig ych alla andra
menniskjor.



Fadren. Ja; han ar allas wär ska-
pare. Han sörjer detzutom dageligen för
wärt uppehälle, mat, dricka och kläder,
ger otz halsa och nöjen till öfwerflöd och be-
svarar otz för mångahanda faror och 0-
lyckor.

Christian. Men hwarföre gör Gud
allt detta?

Fadren. Endast för att göra ost och
andra sina skapade kreatur lyckliga.

Christian. Jag marker häraf, att han
ar en öm Far och målgörare emot otz. Men
hwad kan wäl förmä honom, att bewija
otz alla detza mänga och oförtjenta wäl-
gärningar?

Fadren. Af idel Bd och karlek be-
wisar han otz dem; ja, afwen ät de elaka
och otacksamma gör han godt, pä det de
mätte bewekas af hans godhet, att bättra
sig och älska honom.

Christian. Men huru kan han we-
ta, hwad wi och alla andra sä mänga tn-
sende mennistjor behöfwa?

Fadren. Han ar pä alla stallen nar-
warande; fast wi ej se honom, sä ser han
dock otz och allt hwad wi göre, afwen om
wi wore i det mörkaste rumm. Han kän-
ner jaledes alla wära behof, mycket bättre
an wi sjelfwe, ja, alla wära hemligaste
tankar och önskningar aro honom bekante.
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Christian. Ar d 3 Gud ej Hdan, som
wi menniskjor, efter wi ej kunna se eller
röra wid honom.

Fadren. Nej, han ar oandeligen full<
komligare an wi; han ar detzutom en blott
ande och har ingen kropp, och kan säledes
af oh hwarken ses eller omfattas,

Christian. Men wi äro ju sä män-
ge och oräknelige, som hehofwe hans wal-
gärningar; huru kan han hjelpa och förbar
ma sig öfwer alla?

Fadren. Han har en oändeligen stor
magt, sä att han kan göra hwad han
will.

Christian. Gör han dä lika gärna och
lika mycket godt ät alla mennistor, utan
afseende derpä, om de aro dygdige eller
lastfnlle?

Fadren. Nej, han ar en helig och
rättfärdig Gud, som nödwändigt älskar och
belönar det goda) men deremot hatar och
straffar det onda; derföre njuta wisierligen
de dygdige och gudfrugtiga af honom myc-
ket mera godt, än de elaka.

Christian. Huru belönar dä Gud det
goda?

Fadren. Med ett godt samvete och
en ljuflig förnöjelse inom ost, stundom äf-
wen med andra menniskjors bifall och er-
känsla, med halsa, lycka, walgäng och an-
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dra timmeliga fsrmoner; men i synnerhet
med ett bättre och lyckligare lif efter dö-
den.

Christian. Hwad straff har dä den
lastfulle att förwanta?

Fadren. Ett ondt och oroligt samwe-
te, andra mennisko.rs förakt och afsty,
afwen stundom Öfwerhetens straff; men
ätmindstone och wistast efter detta lifwet den
största olycksaligher.

Christian. Men huru kunne wi dä
weta, hwad godt eller ondt ar? hwad wi
böre göra eller underläta?

Fad ren. Gud har sjelf underrättat
ost om wära, plikter, bäde emot honom, ost
sjelfwa och wära medmennistjor. Ännn ar
du wal för' ung, mitt barn; att fatta dem
alla, men sä will jag dock underratta dig
om nägra de förnämsta.

Christian. Huru stole wi dä sticka
ost emot Gud?

Fad ren. Wi stole älska honom, ty
han har sä hjeneligen älskat ost, Wi stole
af karlek till honom lyda hans bud; ty
han will dermed wärt bastå: lwn. deremot
undfly det onda, som misthagar honom och,
tillika skedar ost. Wi stole afwen hop-
pas och förtrösta pa honom; ty han bäde
will och kan hjelpa ost altid wara nöjde
imd lMns faderlM styrelse och prisa
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honom af tacksamt hjerta för alla hanswasgärnmgar.
Christian. Det ar wist en glädje all

f 5 alsta, lyda och tjena en sä huld Faderoch att fä lvara hans barn.
Fodren. Men om du will heta och

wara hans barn, sa bör du afwen gifwa
noga akt derpä, hurll du stickar dig i afse-
ende pä dig sjelf.

Christian. Hwad har jag d 5 emot
Mig sjelf att iakttaga?

Fadre n. Du bör dageligen tillwaM, i
alla nyttiga knnstaper, - winlagga dig om
dygd och ett beskedligt uppförande, och
äfwen wara mon om din halsa, om cm-
standighet, snygghet och ordentlighet i alla
dina goromäl. Derigenom gagnar du dig
sjef och winner diya mcdmenlliskjors tillgif-
wenhet.

Christian. Bör jag dä afwen wara
andra mennistor till tjenst.

Fa dr en. Ja, du bör alsta dem as
godt hjerta, aldrig med uppsåt tillfoga dem
nägot ondt, men twartom göra dem allt
godt du förmär, sä kan du wara witz om
deras wänstap och erkansa.

Christian. Hwilka oförrätter emot dem
bör jag dä akta mig före?

Fad ren. Du bör ej skada nngons hal-sa, lif cher lemmar; cj förderfwa eller
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oorrtsnatta en annans egendom; ej bedra-
ga nägon genom lögn, eller bedröfwa ho-
nom genom sqwaller och falska berättelser,
ej bemota någon med falskhet, arghet eller
otidighet ja, ej en gäng tanka ondt om
nägon.

Christian. Hwad godt bör jag dä
göra mina medmenmskjor?

Fadren. Du. bör wara ödmiuk, höf-
lig och wälwillig emot alla, afwen emot
dem, som aro ringa och fattiga; haft
wa medlidande med den olyckliga och göra
godt 5t uslingen; wara tacksam emot
walgörare; förläta oförrätter; ön-
ska godt ät alla och glädja dig öfwer deras
walgäng.

Christian. Ja, gerna will jag unna
alla wennistjor godt och ss mycket jag känn,
bidraga till deras wal; men mina Föräl-
drar aro mig dock kärare an alla andra;
ar det ock ratt, att jag häller mer af dem
an andra?

Fadpen, Det ar aldeles ratt, mitt
barn, att du framför alt älskar och
ärar dina Föräldrar, efter de gjort och
dageligen göra dig sä mycket godt. Wi
alste ocksä dig ömmare an nägon annan
och glädje oh af hjertat, dä wi se dig till-
wäxa i dygd och kunskap.

Christian. Mätte jag altid knnna
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X

wara mina hulda Föräldrar till nöjes och
med min hörsamhet och beskedlighet weder-
galla deras öma omsorger för min uppfo-
stran!

2. Samtalet.
En dag hade Christian fatt lof att föl-

ja sin Far till Kyrkan, der han med myc-
ken stillhet och uppmärksamhet biwistade
den allmanna isynnerhet gaf
han noga akt pä Predikan, hwaruti dock
mycket förekomm, som war honom aldeles
obekant, och hwarom han säledes ej kunde
göra sig nägot ratt begrepp.

Nar han hemkomm ifän Kyrkan, sade
han till sin Far: "Jag har i dag hört
Prästen med mycken rörelse tala om Jesu
karlek emot menniskjor och att wi genom
honom stole blifwa lycklige; jag will der-
före lära kanna denna tvär wän och mål-
görare" ?

Fadren. Ja; sä mycket du om ho-
nom och hans walgarningar ännu kan fat-
ta, will jag gerna saga dig: Af alla men-
niskor som någonsin lefwat, war Jesus den
alstanswardaste, mild och ödmjuk i sitt
wasende, ömsint och walgörande emot al-
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la och hllld emot sina argaste fiender och
förföljare.

Christian. Är det länge sedan han war
har i werldeu?

Fadren. Ungefar twätusende är aro
nu förflutne, sedan ha,l föddes.

Christian. Och menniskorna weta ef-
<er en sä läng tid, att ännu tala om ho-
nom och wörda honom?

Fadren. la>.'! den Dygdigas minne
förgäs aldrig; ewigt stall menllistjoslägtet
omtala och beprisa Jesu godhet.

Christian. Hwilka woro dä hans
Föräldrar?

Fadren., En fattig, men gudfrugtig
Jungfru, som hette Maria, war genom
Guds besynnerliga stickelse hans Mor och
lojeph, en ringa Timmerman, war hans
Fosterfar.

Christian. Han hade dä inga för-
näma Föräldrar?

Fa dr en. Nej; de härstammade wal
ifrnn en gammal Kungelig slägt; me>, lefde
nu i ringare sinnd, likwal ganska nöjde och
lycklige. D» kan således häraf lära,
at man ej af sin Börd har nägon hwar-
ken ära, eller wanara. När du blir äl-
dre, mitt Barn, far du wal widare höra,
huru denna Jesus, som ock kallas Chrtstus,
tillika war Guds Son, och säledes en
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ganska hög Person, under allt sitt utwärtes
ringa anseende.

Christian. Har denna Jesus lefwat
här 5 wära orter, eller annostädes i
den?Nl

Fadrcn. Han föddes i ett längt ifrlm
otz beläget främmande land, som hette lu-
deen, ien liten Stad som kallades Beth-
lehem; men han uppwäz'te sedan i en an-
nan liten Stad, benämnd Natzareth, der
hans Föräldrar bodde.

Christian. Wete wi Mgot om hans
barndom, och hnru hall dä stickade sig^

Fadren. Derom wete wi wäl ej myc-
ket; mm det ar ost likwäl bekant, att han
war ett lydigt och beskedligt barn, och der-
jcmte ganska mon om att lära, sa att han
redan wid 12 srs älder kunde hälla of-
fenteliga lärorika Samtal med de wisaste
mäll pä den tiden.

Christian. Sysselsatte han sig dä med
inga andra göromäl?

Fa dr en. Utan twifwel anwande han
sin tid pä det nyttigaste satt, ehuruwäl wi
ej kanna hans förrättningar, intill detz han,
wid pasi 30 5r gammal, började att offeit
teligen lära i Judalandet, och att gifwa
sina landsman en fullkomligare kunskap om
Gud och halls wilja, an de förut ägde.

Christian. Wiste dä detta landets In-
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byggare nägot förut om Gud och huru
de borde förhälla sig emot honom?

Fad ren. Gud hade redan ifrän äldre
tider tillbaka sörjt för deras underwis-
ning; men de fieste af dem woro dock
nu, du lesns ltpptradde ganska okllnnige,
widsteppelige och lastfulle, statt de wiher-
ligen behöfde till sin upplysning och för-
bättring, en sä förtraffelig Dygdelärare, som
Jesus war.

Christian. Men pä hwad satt under-
rattade han dem om sin nya lära?

Fadren. Han wandrade allestädes om-
kring, bude i stader och pä landsbygden
och underwisade utan all wedergallning och
med den största saktmodighet och tydlighet
alla dem, som wille gifwa akt pä hans lär-
dom, den han genom sin dygdiga wandel
och sin mennistjokärlek, gjorde all mer äl-
ska nsward.

Christian. Men huru kunde han
hinna med, att ensam lära dem alla?

Fadren. S 5 flitig och outtröttelig han
sielf ock war, ft fordrade dock detta arbete
mer än en menniskas tid och ätgard; han
walde sig derföre till hjelp i sitt Läro-
ambete tolf Lärjungar, dem wi pläga kalla
Apostlar, hwilka han först enskilt underwi-
sade, innan han stickade dem att lära an-
dra.
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Christian. Huru har da denna la-
ran kommit till ost och wär kunskap?

Fadr en. Jesus har Mit desta sina A-
postlar, jenue nägra andra gndftlckliga och
om hans lära och lefnad kunnige man,
skrifteligeu antekna densamma i wlsia
ga Böcker, dem wi an hafwe i behäll i
wär Bibel, hwaraf wi säledes knnne blift
wa tydeligen underrättade om Jesu wilja
och de anstalter han träffade, att befräm-
ja wär lycksalighet.

Christian. Men efter han war sH
hjerteligen god, sä lar han wal hafwa be?
wist sina landsman an större och flere wal«
gärningar.

F adr en. Ack ja; mitt Barn ganska
mänga. Ingen usling eller nödlidande, som
bad honom om hjelp, gick ohulpen ifrän
honom; Han botade de sjuka, gaf s)nm
ät de blinde, ät de dofwe sm horsel och
spräket ät dem, som woro dumbe; han upp-
wakte de döde, tröstade de bedröfwade,
mättade de hungrige och sökte sitt högsta
nöje deruti, att lindra menstlighetens lidan-
de och befordra desi sallhet.

Christian. War han dä sä mägtig
och rik, efter han kunde göra sä mycket
godt?

»-
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Fad ren. Rik war han wist icke, ty

han ägde i all sin tid hwarken hus att bo
uti, eller någon förmögenhet att lefwa utaf;
men somGud besynnerlige» understöddehonom;
sä war ha»t derigenom i besittning af en magt,
den han altid wiste anwanda till barmher-
tighets och karlekswerk.

Christian. Om de smä barnen lar
han säledes ej Kunnit att bekymra sig?

Fadren. Om dem bekymrade han sig
med mycken ömhet; han bemötte dem som
en huld Far och gaf dem med mycken god'
het sin walsignelse. En dag, dä han war
omgifwen af mycket folk och öfwerhopad
med mänga göromäl, trodde hans Lärjun-
gar, att hal, ej skulle gifwa sig tid, att an-
taga sig de flere smä barn, som dä häm-
tades titt honom och wille derföre afwisa
dem, som framhade dem; men nar Jesus
det säg, blef han mitzlynt och sade: Mer
barnen komma till mig och afwisen dem
icke, ty sidane hörer Guds rike till; hwar-
pä han tog dem upp i sin famn, lade
handerne pä dem och walsignade dem.

Christian. Ack om denna menniskjo-
wannen ännu lefde ibland otz; huru skulle
jag dä älska honom och gerna betyga honom
min barnsliga tillgifwenhet!

Fadren. Om du lyder hans wilje,
mitt Barn, och beflitar dig om, att blifwa
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god och dygdig som han war, sii kan du
lika wal an i dag betyga din karlek emot
honom. Vjen hnru tror du wal, att
hans samtida belönte honom för all denna
hans godhet?

Christian. De kunde ej annat an pä
det högsta älska och wörda en sä huld Mål-
görare ?

Fadren. Ja, sannt ar det, han fick
wal mänga uppriktiga wanner och efterföl-
jare, som med sin oskrymtade karlek emot
honom hugnade hans »välgörande hjerta;
men största hopen, mitzledd af de förnämsta
och de lärde, förstod dock ej i sin blindhet
och ondska, att satta wäroe pä hans god-
het ; fast mera förledde af detza hans
afundsman föraktade de honom och den fri-
williga ringhet, hwarnti han lefde, gjorde
gäck af hails Lära, mitztydde hans rena
afsikter, anklagade honom andteligen oskyl-
digt för de grofsta brott och upphörde ej
förr, att förfölja och misthandla honom, an
de fingo se honom bespottad och plägad dö
pä det kors, wid hwilket de med en oerhörd
grymhet lätit fastnägla honom imellan twän-
ne uppenbara mitzdädare.

Christian. Ack min Far! och detta
war Jesu belöning för all sin godhet.
Jag kan ej hälla mig ifrän turar, dä jag

F2
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eftersinnar denna hans ömkeliga ändalykt.
Men hindrade han ej de grym-
ma ludarne ifrän ett sådant förfarande
emot sig, da han dock ägde en sä stor
magt?

Fadren- Han wille ej hindra det;
ty genom detta sitt oskyldiga lidande och
sin smartefulla död har han förwarfwat
otz och alla menniskjor en ewigtwarande
lycksalighet, hwarföre han ock kallas werl-
dens, d. a. alla mennistjors Frälsare.

Christian. Huru förhöll sig dä den
oskyldige Jesus under alla dessa swara och
smarto amma plägor

Fad ren. Med det största tälamod och
en nöjd undergifwenhet under Guds wilja.
Hait ådagalade wal tydeligen och frimodigt
sin oskuld, men framförde dock ej en enda
klagan öfwer sitt oförtienta lidande; be-
wiste derunder den största foglighet och kar-
lek, afwen enlot sina orattwisa och blod'
törstiga mördare; tröstade an i sitt yttersta
sin wid korset stäende, sörjande och tärefulla
Moder, gaf ät en af de mttzgerningsman,
som woro korsfastade med honom, en
tröstefull försäkran om ett gladt hopp ef-
ter döden, och anwande säledes an de sidsta
stunderne af sin lefnad, till walgörande och
menmshokarlek.
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Christian. Ack! jag kan ej med ord

uttrycka, huru hjerteligen jag wördar och
älskar denne store »välgöraren-

Fadren. Ja, mitt barn! Lat osi altid
med tacksamhet ihogkomma hans oändeli-
ga godhet, hwilken du an mer stall beundra,
dä du wid mognare är fnr widare kuilstap
om hans öden och walgerningar.

Christian. Slutades dä ej alltsam-
ma,is med hans korsfästelse och död?

Fa dre n. Nej, utan sedan han blif-
wit af korset nedtagen och begrafwen, upp-
stod han pä tredje derefter ifräl: de
döda, lefde sedan och umgicks ännu i 40
dagar med sina Lärjungar och mänga an-
dra bekanta, tills han efter desis dagars
förlopp uppfor till himmelen, der han nu
lefwer och ewigt stall lefwa, för att der
lika kärleksfullt waka öfwer mennistjosiagtets
wal och lycksalighet.

Christian. Det är sä mycket högt och
förundranswardt i denna Jesu lefwernes-
bestrifning, att jag larer aldrig kun»m ratt
fatta den?

Fadren. Ja, men dä wi kanne deraf
sä mycket wi behöfwe till wär sällhet, sä
lät otz anwända hwad wi om honom we--
te, till att dermed afwen hos oI befordra
en sannskyldig dygd och Gudagtighet.
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En korrr Barna-andakt.

i. Morgon-Bön.
Milde Gud och Fader: som skapat

och upptagit mig till Ditt barn och
losivat, att dageugen bewisa mig nya
wälgerningar; af Din nad har jag a-
ter uppwaknat till en ny dag och tac-
kar Biq af hjertat för denna Din god'
het. Tag, Herre! mig, mina kära
Föräldrar/ syskon och alla mina med-
mennistior i Din faderliga ward; be-
wara otz ifrai» faror och ölnckor och gif
osi allt hwad nyttigt ocy Dig behag-
ligt wara kan. Gif mig näd, ätt gär-
na lära det godc är och hjelp mig,
att äftven i dag tillwäxa i dygd och
alla goda seder, sä att du altid matte
kunna älska mig, såsom ett godt och ly-
digt barn. Hör migför Din ewigakärleks
skuld. Amen.
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Morgon - Psalm.
Mel.: Lof pris och ära ware Dig.

I. O gode Gud! jag nalkas Dig,
Och Dig med glädje prisar;
Du, som en Far, ju älskar mig,
Och mig allt gode bewisar!

2. Du mig bewarad, frisk och nöjd,
Ur sömnen wakna låter,
Och med den nya dagens fröjd,
Din nad mig stänker äter.

3. Wälsigna Herre mig i dag,
Att jag Ditt namn till ära,
Ma lefwa efter Ditt behag,
Och goda seder lära!

4. Lär mig att nyttja tiden wäl,
Till mitt och andras bästa,
Och älska Dig af all min Ml
Och som mig sjelf, min nästa?

Afton-Bön.
Kärleksrike Fader! Du har äter i

dag faderligen beskyddat mig för myc
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ket ondt/ gifwit mig lifs uppehälle och
mängfaldig glädje. Jag tackar Dig
derföre af tzjerrar. Förlät mig, om jag
af lättsinnighet brutit Dig emor och
icke nog tacksamt ärat Dig genom min
lydnad och hörsamhet. Tag mig, de
mina och alla nnna medmennistjor
asiven denna instundande natt i Ditt
hägn. Lat mig fostra sött och äter upp-
wakna med ny hog och nya krafter till
det som är godt. Hör mig, o Gud!
för Din ewiga kärleks skuld. Amen.

Afton-Psalm.
Mel.: Nu hwilar hela jorden.

i. Ren tröttnar kropp och sinne,
Och hwilans tid är inne,
Men först, o Himla Far!Lät mig Bin godhet loftva,
Och sedan roligt sosiva,
Och hwila tryggt i Ditt förwar!

2. Du har mig hälsan unnat
Att jag med glädje kunnat
Fullända dagens lopp.
Du welat mig bewara
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Frän sorger nöd och fara,
Och hägnar mig till själ och kropp.

3. Ack! komm an än beskydda
I natt min luqna hydda
Frän alla olycksfall!
Uti Din hägnad tagen,
Jag med den nya dagen
Bin näd sen äter loftva stall.

Bön för maltiden.
Kärleksfulle Gud och himmelske Fa>

der! i denna mat och drnck, som Du
äter unnar ost, erkänne wi tacksamt en
ny stänk af Din gifmilda hand. Up
pehätt dermed wärt lif! Stärk dermed
wär hälsa och wära krafter! och dä Du
sä nkeligen stänker ost föda och glädje,
sä lät op mätteligen njma dem och med
barnslig tacksamhet fröjda osi af Din
stora och ewigtwarande godhet. A>
men.
Gud! för Dina nädegäfwor
Ware dig af hjertat pris!
Komm att helga deste gäftvor,
Och wälsigna Dn wär spis!
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Alt wi efter Dina lagar
Dina stänker njuta ma,
Och i alla wara dagar
Dagligt bröd mas Dig fä!

Bön efter maltiden.
Kärleksrike Gud! Du har med Di-

na gäftvor mättat och glädt ost; Dig
ware derföre af hjertat pris för denna
Din faderliqa godhet! Gif otz nad att
wi, jasom Dina barn, mage af Din
gifmildhet uppmuntras, att med lyd-
nad och kärlek bewisa wär hjerteliga
tacksamhet emot Dig och således af
Din lekamliga wälsignelse ledas, att sö-
ka en högre och ewigtwarande lycksa-
lighet. Amen.

Gode Gud! Dig ware ära
För den spis Du unnat mig;
Mä jag af Din godhet lära,
Himla Far! att älska Dig!
Lar mig födan aldrig fela,
Gör mig öm wid nästans nöd;
Att jag garna mätte dela
Med den hungriga mitt bröd!
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Uppmuntran till Guds läf.
Herre Gud! hwem är Din likeUti wishet och i nad?

.Stort och härligt är Ditt rike,
Undranswärde Dina räd!
Kunde jag, o Gud! dä glömma
Att ett tacksamt lof Dig ge?
Nej, jag ewigt will berömma
Dig min Far och Frälsare!

Varna? Psalm.
Mel.: Hit, o Jesu! samloms wi «.

i. Samloms, Barn! attloftvaGud!Mä wärt bröst af andakt brinna!
Afwen wära späda ljud
lvkola upp till himlen hinna.
Höjom hjerm, szäl och tunga
Att den Högstes ära sjunga!

2. Han har gjort ost mycket godt;
Som en Far, han om ost lagar;
Lifwet wi af honom fätt,
Hälsa, nöjen, glada dagar.
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dan ost lärt sin helga wilja,

Och att dygd frän odygd skilja.

z. Med sitt ljusiva Fadersnamn
Will han ost till dygden kalla,
Opnar ost sin nädes famn, .

Bjuder salighet ät alla.
MH hans kärlek ost dä röra,
Att hans bud med glädje göra!

4. Nyttjom lifwecs glada wär,
Ost till gagn och Gud till ära!
Ungdomstiden snart förgär,
Ewigheten är ost nära,
Timmarne, som snart förlöpa,
Stä ej mer att återköpa.

s..Täflom da att alla dar
Fram pä dygdewägen hinna;
Att en älskad Mor och FarMätte hugnad af ost winna,
Med wälsignelser ost nämna,
Da de en gäng werlden lämna.

6. Jesus är wär barndoms wän,
Han el kan wär swaghet glömma;
Nej han skall förlata den,
Faderligen för ost ömma.
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Han för synder, nöd och fara,
Med sin nad os stall bewara.

7. Kalleksrike Frälsare!Hör wär bön ock Dig förbarma!
Gif otz > Din walsignelse
Och war nådig mot osi arma!
Ewigt willje wi Dig prW
Ewig lydnad Dig bewisa.
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