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Uppståndelsen.
När, Herre, du oss väcker
Den sista morgonväkt
Och du din hand utsträcker
Att döma iordens släkt,
Liuvt skall din stämma klinga
Och oss det budskap bringa,
Att ingen död m er är.
Sv. Ps. 10,S: 5.

Tore Strindberg . Relief i Eng elbrektskyrkan.

Jesus ·'. rider in i Jerusalem.

N atlrardens instiftelse.

Han på korset, han allena
Är min fröid och salighet.
Ing en kan så väl mig m ena,
Ingen så mitt bästa v et,
Ingen är som han mig god,
Ing en har så tålamod.
Sökte jag kring jorderike,
Aldr ig funne jag hans like.
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n e dt a.ge.~·
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ll an på kor set, han allena
Allt mitt hopp och goda ä?'.
rngen m å mig det förrnena,
Att jag haver honom kär .
Var har jag en v än här sport ,
Som mig gjort vad han har gjort, r
lian kan mig 1ned Gud förenn,
El an på korset, han allena.
J. L. Runeberg.

N ya Sv. l'H. X<! .

De dödas uppståndelse ä r Iika
säker som Kristi upp·s tå nd \I .
»Om det icke finnes någon d r·Om Kristus icke har uppstått, då är ju v år predikan
das uppståndelse, så är Kri Lu ·
fåfäng, då är ock eder tro icke heller uppstånden», kri v r
aposteln (1 Kor. 15: 13). Det vifåfäng. 1 Kor. 15: 14.
Det huvudsakliga i apostlarnas ga livet, som fortsätter bal r
vittnesbörd är Kristi uppståndelse. graven, är ett fullkomligt liv i
Och vad härligare kunna vi tro än glädje. »Alla tårar skall där a vdärpå, att vår bäste vän lever. Om tor kas från de troendes ögon.
det inte vore så, skulle iden onda den skall icke mera vara till,
makten ha segrat. Vi skulle inte ingen sorg eller klagan eller pl · ya
få någon välsignelse av vår Herre. skall vara mer. Ty det som förr
All gemenskap med honom skulle var, skall då vara1 förgång i»
vara blott inbillning, varje bön (Upp. 21: 4). Det ä r den evi "' t
blott rop i luften. Även den him- saligheten.
melske Fadern skulle vara oupp- Låt oss därför redan nu för s "" ka
nåelig, ty Jesus har sagt, att han att komma i förening med livet
är vägen och att ingen kommer till Her re, Jesus Kristus. Han ska ll
Fadern utom genom Jesus.
icke kasta ut den, som kommer · iJI
Det är verkligen så, att de tro- honom. Låt oss bedja att vi · ende få erfara redan här en sann nom hans kraft varje dag kunna
livsförbindelse med Jesus. De få besegra synden. Kom ihåg att n
känna den tröstande och livgivan- sådan glädje, som synden ger , är
de Herrens närvaro. De tro så värdelös. Akta dig, att du ini
visst på påskevangeliet.
Detta fö r dess skull offrar din eviga aevangelium spreds först muntligt lighet. De ting som synas, de vara
från man till man. ögonvittnen allenast en tid, men de som i ke
berättade, vad de hade sett och vad synas, de vara i evighet (2 Kor.
ängeln hade berättat. Detta vitt- 4 : 18).
nesbörd är upptecknat i bibeln och
Bliv en allt star kare i H 1·r n
det kunna även vi t r o på.
or h i hans väldiga kr aft. Ef. 6: 10.

Han lever - vi skola ock leva.

Urho P a}jnkka .
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Ungdomsklubbens skärtorsdag.
Men Algot Karlsson gick inte
Ungdomsklubbens styrelse hade
sammanträde. Det gällde att ordna dit. Han gick inte heller i domkyrprogrammet för påskmånaden. kan. Visserligen hade flickans ord
Man hade ordnat den mera allvar- väckt en tanke därpå, .s om han
liga delen, som omfattade föredrag aldrig själv tänkt. Men i den vackoch diskussioner. Nu återstod ra vårkvällen tog han en långpronöj esprogrammet.
Ordföranden menad utåt Uppsalaslätten. Det
tittade {almanackan och hans an- var mörkt, när han äntligen beslöt
sikte ljusnade. »Först av allt få sig att vända. En klunga hus låg
vi väl tänka på skärtorsdagsba- framför honom. Det lyste ur
len», sade han. Alla lyste upp. fönstren så hemvarmt. Bortom huSkärtorsdagsbalen ! Ordet hade en sen, bakom en grå mur, låg kyr- ·
förunderlig makt att få ögon att kan. Lyste det inte ur fönstren där
lysa och munnar att le. »Äro vi också ? Algot Karlsson gick näröverens om att hålla vår skär- mare. En tung portdörr stod på
torsdags bal i år liksom alla andra glänt, och ett svagt ljus trängde.
år?» - »Ja, ja!» Behövde han ut. Algot gick in genom porten.
fråga om det? Men alldeles innan Han stod i eft gammalt vapenhus
klubban föll, ropade någon: »Ord- med en väldig järnbeslagen kista
förande!» - »Algot Karlsson har till höger. Skulle han gå in? Man
ordet.»
bör.i ade spela därinne och sjunga:
Han, som reste sig, var en grov 0 Guds lamm ...
Algot Karlsson satte sig nere
och axelbred arbetaryngling.
»Ni vet», sade han, ~ att jag in- vid dörren. Det brann ljus på alte är religiös. Men det är något taret, eljest låg kyrkan i mörker.
inom mig, som alltid har oppone- En ung präst stod där framme, i
rat mot att hålla bal på skärtors- hans händer gnistrade en gyllene
dagskvällen. Man må tänka vad kalk. Kring altarrunden var en
man vill om kyrkans lära, men liten skara sänkt i bön. Det var
kvällen före långfredagen hände i mest fattiga, gamla, skröpliga
alla fall någonting, som männi- människor. Men det var något i
skorna ha gott av att minnas med den tavla Algot Karlsson såg, som
stilla eftertanke. Det var en ar- kom honom att skälva till. Så unbetare, som blev martyr för att gefär måste det ha varit den första
han vågade tro på alla människors gången ...
broderskap, och jag har börjat förOch plötsligt drömde sig Algot
stå, att det, som han lärde och Karlsson långt bort för länge selevde och led, kanske är det störs- dan. Han tyckte sig vara i en sal
ta som hänt i historien. Jag vill i övre våningen. Han såg ingen
bara deklarera, att jag inte kom- präst och inga gamla skröpliga
mer med på någon skärtorsdagsbal människor, men en ung man såg
han och en skara män omkring
mer.»
»Det är ingen som har bett dig», honom. Och han förstod, att det
skämtade en flicka, »du kanske vill som skedde den kvällen, det skedgå i kyrkan i stället?»
de åter i historien varje skärtors»Det. skulle kunna hända; men dagskväll. Den ensamme med
det är min ensak.»
kalken vandrade genom tiderna,
Ordföranden slog klubban i bor- oförstådd, utjagad, förhånad. Men
det och skärtorsdagsbalen blev be- en liten skara fann han alltid nå- slutad.
gonstädes på något stilla rum, en
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skara, som väl inte var mycket
bättre och modigare än de, som
samma natt övergåvo honom och
flydde, men ändå hade sett något av hans härlighet.
Algot Karlsson kände plötsligt
den svidande tomheten i den lilla
mörka kyrkan. Varför voro de ej
här, alla de som sutto inom de
trygga, hemvarma stugväggarna?
Varför voro de ej här, alla de unga,
danslystna skarorna, som skulle
på skärtorsdagsbal? Hur kunde
fördomar få skilja dem från honom, som hörde människorna till

som ingen annan ? Var det inte
just Honom man behövde? Algot
Karlsson hade nog också en gång
hållit med dem, som bara kritiserade kyrka och kristendom. Nu
dunstade allt sådant bort. Han hade kunnat gå fram och böja knä.
Men han ville inte störa. Han böjde sitt huvud djupt ned, och när
prästen utsade de enkla orden,
som Kristus en gång talat, mottog han nattvardens sakrament i
sitt hjärta.
Eft er A xel H a m brreus i »Kä ll rna vid väge n ».
Diakon istyrelsens bokförlag.

Långfredag i skyttegraven.
Tre dagar hade engelsmännens
trumeld varat. Några hundra tyskar sitta hopkrupna i främsta
skyttegravens skyddsrum - minut efter minut lyssna de till granaternas nedslag. Minuterna bli
som timmar. I det flämtande ljuset från en talgdank skymta bleka
ansikten. ögonen stirra fulla av
fasa.
Timme efter timme sitta de
stumma. Var och en är försjunken
i sig själv. De hör knappast nedslagen därute.
Redan i trenne dagar ha kanonerna dånat. Tre dagar bara och ändå som en evighet!
Tredje dagens morgon, en t imme före stormningen, griper dem
skräcken. Nu kommer de grövsta kanonerna - och gas! Allt,
som ännu är kvar skall förintas.
Soldaterna lyfta huvudena och
se förstummade på varandra. En
fullträff och jordmassorna skola
begrava dem. Ack - om fienden
ändå ville anfalla!
Det är långfredag i dag. En soldat med grånat hår tar fram sin
slitna bibel. Med darrande h änder bläddrar han i den heliga boken och flyttar sig närmare lju sstumpen för att se bättre.
Nu har han funnit, vad h an söke r . Han läser halvhögt:

D et var nu o nlrrino .iätte timmen ; då ko11i öv r hela lanrl t ett
mörk er, som vararl ända till
nionde tim/Jnen, i d t att alen
miste sitt sken . . .
h J u,
roparle 1n ecl hö.r; rö t och ade :
»Fader, i clina händ r b fall r
.iar1 min ancle! »
En soldat st öter sin granne i sidan - en efter en lyfter upp huvudet. Den gamle läser vers efter vers - de andra hänga med
ögonen vid hans läppar - som om
något stort och underbart uppenbarat sii:r för dessa som nu måst e
dö.
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Den dövstummas son.
Länge hade jag känt henne, den
lilla dövstumma gumman på vindskammaren.
Hon hade gått sin väg så stilla
genom livet. Nu var hon gammal.
Inga vänner hade hon. Ej heller
tycktes hon behöva några. Dock
såg jag henne alltid så innerligt
glad och tacksam, närhelst jag
hade tillfälle att göra henne ett
besök.
Då hade hon alltid en och samma sak att berätta. Och alltid
var det med ny . hänförelse, som
hon öppnade sitt hjärta, medan
jag sökte att vara så intresserad
som möjligt, ty väl hundra gånger
hade jag hört hennes berättelse.
Och så tog hon fram sitt gamla
album, där hon hade så många bilder av sitt hjärtas skatt, från det
han var bara »lille pilten» genom
skolåldern, till dess studentmössan prydde hans huvud, och sedan många, många, som visade
först en ung och senare en medelålders man. Alla med samma
rena, goda och öppna drag.
Så klappade hon så varligt väl tusende gången - de kära anletsdragen. »Se», sade hon alltid,
»han är mycket lik Jesus. »
I sin lilla kammare hade hon
bott i många år. Timme efter
timme brukade hon sitta vid fönstr et, där de många blomkrukorna

stodo uppradade, och se på utsikten - en vitrappad gavelvägg.
Men vad gjorde det, att utsikten inte var så storslagen. Hon
levde ju i sin egen rika fantasivärld, där hon kunde drömma om
sin son.
~) Ser du», sade hon ofta, »allt
vad jag behöver får jag av honom», och .s å tryckte hon jublande sin gosses fotografi till sitt
hjärta.
Och allt vad han gav tog hon
emot - allt utom nya kläder. Hon
var så van vid sin gammalmodiga
kappa, hatt och klänning. Vad
gjorde det att det nu var årtionden sedan de voro moderna, så att
de nu skiftade i många färger, och
att en och annan drog på munnen, då de mötte den gamla.
En dag fick jag se den dövstumma gumman i sällskap med sin
son i en av stadens parker. Där
gick hon i sin gammalmodiga
dräkt, stödd mot sonens kraftfulla arm. Och han såg så lycklig ut, då han presenterade den
gamla som »min lilla mamma».
Det visste jag ju förut, men
nu, då jag hörde det från sonens
egna läppar, stod han för mig som
en man, en verklig ·gentleman,
en god son, välsignad av Gud.

Den djupa, bittra nöden, ångesten, dödsfruktan har plöjt i hjärtats
åker. Hjärtat längtar blott efter
ett: frälsning och förlossning ...
Nu läser den gamle grånade soldaten med darrande stämma om
påskens budskap: sol - uppståndelse!
I det trånga, unkna .skyddsrummet ljuda påskens jubeltoner, som
om de ville spränga fängelsemurarna och släppa in solen!
Händerna knäppas -- en him-

melsk glädje lyser fram ur gråa
anleten: det blir så stilla, fruktan för döden är försvunnen.
De höra icke ens bullret i trappan till skyddsrummet. En tung
gasmina har slungats in i skyttegraven och exploderar med ett
fruktansvärt brak. Men gasen fräter sönder deras lungor innan de
ens hunnit gripa gasmaskerna.
Det är långfredag och - uppståndelsens dag!

1

Efter Esther T oft i bok en »Inom tystna dens
mu r a r.
F rälsningsarmen s fö rla g .

(Fr å n tyskan .)
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Hur står det till?
När vi mötas, brukar vi fråga
varandra, hur det står till. Och vi
svara: »tack bra!» - om vi inte
äro sjuka eller annars ha det besvärligt.
Tack bra-!
Är det verkligen ·b ra också?
J-ag menar: måtte det vara bra
inte bara med hälsan och ekonomin och familjen utan också med ·
hjärtat, med samvetet och med
livet i dess helhet.
Det händer nog ofta, att hälsan
är god och ekonomien någorlunda
bra och familjelivet och mera till,
och ändå är inte allt som det skall
vara.
Nej, sannerligen, det är inte bra!
En läkare bekänner följ ande:
Trots ärligt försök, trots framgång och_rikedom och djup lycka i
hemmet, trots att jag älskat mitt
arbete, hade mitt eget liv blivit
alltmer obegripligt och meningslöst för mig. Jag var som så många
andra gripen av vår tids livströtthet och livsångest. Men då jag på
allvar mötte Gud, blev allt fullständigt förvandlat. ·
Det är fruktansvärt att veta, att
så många. människor gå omkring
och säga: »Tack bra!» åt höger
och vänster - och ändå är det in-'
te bra. Bakom den vackra åtbörden, inne i hjärtat, gnager samvetsorons och bekymrets mask.
När sanningen kommer fram, är
det inte bra alls; ingenting att
hurra för - hellre mycket att gråta över.
_Men människan, som till varje
pris vill slippa att gråta, stiger upp
och tar på sig 1sina söndagskläder
och går ut för att roa sig. Det
finns så mycket att välja på. Hur var det? - »Tack bra!» »Förtjusande !»
Och ändå var ·det inte bra, inte
vad du bäst behövde, jnte vad du
djupa~t .sökte. Nej, sannerligen!

· Jag menar inte, att det var synd
eller dåligt alltsammans, nej, visst
inte, men jag vet, att det räcker
inte. Varken karuseiler eller Greta
Garbo eller sä1lskapsutflykter ger
något svar på människans verkliga frågor. Det finns något, som·
heter. desillusion - att man blir
besviken, att man reser sig hungrig och tör.stig ifrån det som skulle
föreställa ett dukat bord . Man kom- ·
mer aldrig till ro; aldrig blir man
lugn och stark invärtes. Säkert
känner du till den besvikelsen.
.Vad .s kall jag göra?
Tänk om du skulle gå till kyrkan?
Där talar man just om dessa
ting, om livets djupa frågor, om
syndernas förlåtelse och frid med
både Gud och människor. Kyrkan
är inte ett museum eller ett rum
bara för högtidliga tillfällen, den
är en plats för alla som söka förlåtelse och kraft. Där möter vi
det ord som leder de vilsegångna
rätt, ger de misströstande hopp,
gör den fattige rik och den svage
stark. Tänk om du skulle gå i kyrkan!
Och tänk om du skulle börja
läsa din bibel!
»Böckernas bok» sade man förr
- vilka böcker har du egentligen
läst? Inte alla böcker äro goda
böcker. Men den gam1a Bibeln är
pålitlig i all sin stränghet och med
alla sina fridslöften. Och högre än
någon annan talar där Han, som
säger: Kommen till mig ...
Det g·äller dig! Tänk om du
skulle ta fram din bibel!
Då jag på allvar mötte Gud blev
allt förändrat!
Den förändringen, som så många
av oss behöver, och som många
längta efter, kan bara ske inför
Guds ansikte. - För 100 år sedan lät -en man efter mycket motstånd och mycken nöd Gud få rå-
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Plan för daglig bibelläsning.
3 april. T änk på
Guds kärlek i J esus K1-istus. Luk.
1: 26-38.
M. Luk. 1: 39-45. Salig är du, som
trodde.
T. Upp. 21: 3. Guds boning är bland
människorna.
0. Luk. 1: 46-50. Guds barmhärtighet
varar från släkte till släkte.
T. Rom. 15: 13-14. Gud skall uppfylla
eder med all glädje.
F. Luk. 15: 1-7. Det blir glädje i himmelen över varje syndare, som omvänder sig.
L. J oh. 3 : 16. Så älskade Gud världen,
att han utgav sin ende son .
G Sönd. i Fastan.

Palmsöndagen. 10 april. Se, din konung
komrner. J oh. 12: 1-16.
M. J oh. 12 : 20-26. Vi vilja se Kristus.
T. Joh. 13: 1-11. Jesus visar tjänar esinne.
0. Matt. 26: 36-46. Jesus i Getsemane.
T. Matt. 26: 17-29. Nattvarden instiftas.
Lån fredag. Luk. 23: 3·3-48. J esus på
I orset.
L. Joh. 19: 32-42. Jesu begravning.

da över sig, bröt med synd och
hedendom i sitt liv och överlämnade sig ät Guds barmhärtighet
och Guds ledning. Och vad detta innebar, har han själv beskrivit med följ ande ord: »Nu var min
själ fri från de oroande bekymren
för ära och vinning och fri från
frestelse till synd och skam. Förtroligt som ett barn talade jag
m d Dig, Du min Herre och Gud,
mitt ljus, min rikedom, min häl·a.»
.ud I ver !
·h du är inte förlorad.

På:skdagen. 17 april. Kristus är uppstånden. Luk. 24: 1-9.
Annandag Påsk. Joh. 20: 11-18. Den
uppståndne möter sina vänner.
T. Luk. 24: 13-35. Med vännerna på
vägen.
0. Matt. 28: 9-10. Frid vare med eder!
T. 1 Kor. 15: 12-22. De dödas uppståndelse.
F. Kol. 3: 1-4. Söken det, som är pvanefter.
L. Joh. 11: 18-27. Den som tror på
Kristus, skall leva.

1 Sönd. e. Påsk. 24 april. Från t'vivel

till tro. Joh. 21: 1-14.
M. Joh. 20: 19-23. Lärjungarnas glädje.
T. J oh. 20: 24-31. Tomas kommer till
tro.
.
0. Apg. 13: 26-31. Apostlarna berätta
om Jesu uppståndelse.
T. Apg. 22: 6-10. Paulus möter den
uppståndne.
F. Apg. 13: 32 35. Gamla Testamentet
förutsade Jesu uppståndelse.
L. Matt. 20: 17-19. Jesus förutsäger
sin uppståndelse.

Fläcken var invändigt.
Det stod en fin bil på gatan. Chaufför en stod och gned av alla krafter för
att få vindrutan klar, men en stor, mörk
fläck gick inte bort. En vän till mannen kom gående vägen fram, stannade
och pratade med honom. När vännen
sett på chauffören en stund, sade han
leende: »Den där fläcken får du aldrig
bort därifrån, ty den sitter på insidam>.
Mannen blev förlägen , ty han hade inte
sett det själv.
·
Men göra icke vi på samma sätt
många gånger? Vi söka att förbättra
oss själva, men vi glömmer att det värsta onda sitter inuti, i hjärtat.

Efter För samlingsbladet.

Med d d a >1<{ e för

junde Distriktet.

Vid I >l> v tumh mm t i Härnösand
finns n J!. ,.. plat 1· I tl iga för sådana
dövstumma från sjunde distriktet, som
icke kunn a försörja sig själva utan behöva hjäl p och vård.

GLÖM ICKE att anmäla ombyte av
adress till distriktets dövstumpräst eHer
direkt till Kyrkobladets expedition, Vesslevägen 7, Alsten.
Anmäl också om något nummer icke
skulle komma Eder tillhanda.
KOM I RÄTT TID till gudstjänst
och föreläsning .
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Gudstjänster.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
APRIL:
L. 2. Västerhaninge, Kyrkan kl. 3,15.
Nattvard.
S. 2. Stockholm, Manilla kl. 11,30.
S. 3. Lidingö, Kyrkan kl. 2,30. Nattv.
F. 8. Kisa, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
L. 9. Vadstena, Klosterkyrkan kl. 11.
Nattvard.
S. 10. Linköping, Domkyrkan kl. 1.
S. 10. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem
kl. 4,3-0.
M. 11. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 11.
Nattvard.
F. 15. Stockholm, Jakobs kyrka kl. 2.
Nattvard.
S. 17. Stockholm, Högalidskyrkan kl. 2.
M. 18. Stockholm, Bromma församlingshus i Bällsta kl. 6. (Se nedan.)
S. G. S v e n f o r s,
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
Stockholm. Församlingsafton anordnas av Bromma församling i Bällsta
församl.-hus Annandag Påsk kl. 6 e. m.
Komminister Elde berättar »Minnen
från arbetsår i Lappmarken» och visar
filmen »Hembygd», bilder från Ådalen.
- Samkväm. - Buss 63 från N. Bantorget över S :t Eriksplan och Fridhemsplan till Solbergsvägen kl. 5,30 och 5,42.
Spårvagn 15 från N. Bantorget över
Odenplan till ändstationen i Sundbyberg, varifrån 15 minuters promenad
över Bällstabron-Bällsta'vägen till Solbergsvägen.
K. F. U. K., Brunnsg. 3, den 12 april
kl. 7,3-0. Fröken Märta J osephsson: »Ur
Lars Olsen Skrevsruds liv - från fängelsecellen till missionsfältet». Samkväm.
Avslutning av fröken Briem.
Fjärde Distrikte~
.A:PRIL.
L. 2. Falkenberg, Kyrkan kl. 3,4:,.
Nattvard.
S. 3. Lidköping, Kyrkan kl. 1,30.
S. 10. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
Nattvard.
F. 15. Kungälv, Kyrkan kl. 1,30. Nattvard.
s. 17. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
M.18. Halmstad, Kyrkan kl. 1. Nattv.
s. 24. Ämål, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
s. 24. Vänersborg, Kyrkan kl. 6,1:i.
L. 30. Strömstad, Kyrkan kl. 1,rn.
L. 30. Grebbestad, Kyrkan kl. 6.
MAJ.
s. 1. Lysekil, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
H i l d i n g EJ e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.
F e m t e D i s t r i k t e t.
APRIL.
S. 3. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,30.
S. 3. Örebro, N :a Förs.-hemmet kl. 11.

s.

3.
10.
17.
M.18.

Hallsberg, Tingshuset kl. 13.
Kristineharnn, Kyrkan kl. 13,:111.
Högfors, Missionshuset kl. 13.
Glanshammar, S. Jakobsson kl.
13.
s. 24. Kil, Järnvägshotellet kl. 13,::o.
MAJ.
s. 1. Örebro, Dövstumskolan kl 9,:111.
s. 1. Örebro, N :a Förs.-hemmet kl. J.l.
s. 1. Lindesberg, Kyrkan kl. 13,:10.
C a r l-Ä k e A r e s k o g,
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78.

s.
s.

S j u n d e D i s t r i k t e t.
APRIL.
M.18. Härnösand, Dövst.-skol. kl. 2,ao.
M.18. Härnösand, Dövst.-hemmet kl. 4.
J. Lo din,
Selånger, Sundsvall.
Tammerfors Distrikt
Finland.
APRIL.
S. 3. Äbo, Dövstumför. kl. 10,3-0.
S. 3. Äbo, Martins kyrka kl. 18,:111.
Kyrkofest.
S. 10. Tavastehus, Kyrkan kl. 12.
F. 15. Helsingfors, Storkyrkans kapell
kl. 11. Nattvardsgång.
F. 15. Hyvinge, Avik kl. 15.
S. 17-M. 18. Björneborg, Kyrkodag-ar.
U r h o P a l j a k k a,
Ehrensvärdsv. 20 B, Helsingfors.
Tel. 24 879.

Föreläsningar.
FBrsta Distrikte~
Stockholm, Upplandsg. 7, den 24 april
kl. 7,30. Rektor Zommarin: »Marie Curie och radium».
Eskilstuna, Förs.-hemmet, den 24 ap1'il
kl. 3. Herr Lars J:son Björn: »Ur
binas liv». Ljusbilder .
Linköping, den 10 april efter gudstjänsten. Fröken Fondelius: »Det nya
Turkiet».
Jl..1 orrköping, Hedvigs Förs.-hem, den
10 april efter gudstjänsten, samma föreläsning.
F e m t e D i s t r i k t e t.
Örebro, Dövstumföreningen, den 2'
april kl. 19,30. Dövstumlärare Schyberg:
»Från sockerbetan till sockerbiten».
Kumla, Fylsta skola, den 24 april kl.
16, samma föreläsning.
S j ä t t e D i s t r i k t e t.
Uppsala, Timmermansg. 1, den 22
april kl. 8. Fröken Fondelius: »Det nya
Turkiet».
Mora, Morastrands skola, den 24
april kl. 2, samma föreläsning.
Borlänge, Förs.-hemmet, den 23 april
kl. 7. Missionär Persson: »Förr och nu».
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