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DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD 
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 

r · 

RDRSET 
restes första gången på svensk jord av Ansgar och hans följeslagare. 
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Bön Tör fr~d 
0 allsmäktige, nige 6ud, käl-e himmelske fader. Du har 

själv genom din enfödde Son, vår ijerre nådeligen lovat oss 
att vi få komma till dig med allt vad .som gör o.s.s oro och 
betryck. 

Därför nalkas vi dig, vår 6ud, i förtröstan på din stora 
barmhärtighet, och bedja dig, att du ville .sätta en gräns för 
·våldet och blodsutgjutelsen, som nu råder, och förbarma dig 
över alla krigets offer .samt .snart åter upprätta freden på 
vår arma jord. 

Bryt själviskhetens sinne hos de enskilda och ho.s folken. 
J ngiv folken och deras styresmän fredens och försonlighetens 
tankar. Du kan bereda en utväg, också där människor stå råd
lösa. 'Cill dig sätta vi allt vårt hopp, Gud, "år 6ud, Hm en. 

Kom till oss på Jorden) kom till oss med frid) 
Där hämnande vredesmod glöder. 
Vi bida med längtan den saliga tid). 
Då kämpande folie varde bröder. 
Kom, Helige Ande) från höjden. 

Kampen mot det onda 
En strid uppstod i himmelen: 

Psalm 510 . 

Mikael och hans änglar gåvo sig · 
i · strid m ed draken; och draken 
och hans änglar stridde mot dem, 
men de förmådde intet mot dem. 

vårt land från Frankrike för att 
predika för våra förfäder. Det 
var för 1100 år sedan. Då var 
Sveriges folk ännu talas om Gud~ 
aldrig hade hört talas om Gud. 
Ansgar var den förste, som pre
dikade kristendomen i vårt land. 

(Uppb. 12: 7-8.) 

Mikaelidagens ·episteltext berät- Därför har han blivit kallad Nor-
tar om en strid. En Guds ängel dens apostel. · 
kämpade mot ondskans makter. Ansgar var en Kristi stridsman, 
Den kampen är ännu inte slutad. en Guds kämpe. Här· i vårt land 
Alltid och överallt har det varit fick han kämpa hårt mot heden
strid mellan gott och ont. Vår domens · mörker. Han blev för
Frälsare Jesus Kristus kämpade följd av våra förfäder och fick lida 
hårdare än någon annan mot synd mycket, men han tröttnade aldrig 
och ondska. Sedan ha alla Jesu att undervisa människorna om 
lärjungar fortsatt kampen. Guds godhet och barmhärtighet 

Bilden å första sidan föreställer och lära dem att göra Guds vilja. 
en av dessa lärjungar, som ägnade Allra mest strävade han· dock efter 
hela sitt liv åt att bekämpa det att övervinna sin egen synd och 
onda. Den visar oss missionären att s j ä 1 v bli en god människa. 
Ansgar, då han stiger i land på Ty han kände, att han var en svag 
Sveriges kust. Han kom hit till -· -och hjälplös syndare, som ingen-



ting förmådde av sig själv. Han 
kände, att han alltid behövde få 
hjälp och kraft från Gud. Därför 
bad han Gud och sade: »Herre, 
gör ett under med mig. Gör mig 
av nåd till en god människa.» 

Ondskan är stor i världen även 
nu. Draken, som texten talar om, 
är ännu inte besegrad. I ditt och 
mitt hjärta bor synden: olydnad 
mot Gud, högmod, avund, falskhet, 
orenhet, girighet. Det behövs, att 
vi kämpa ivrigt och allvarligt mot 
det onda. Framför allt måste vi 
varje dag försöka att övervinna 
synden i våra egna hjärtan. Vi . 
måste vara sanna och rena i 
vårt tal och våra tankar. Vi 
måste driva bort hatet och ovän-
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skapen ur våra hjärtan. Vi skola 
älska varandra. 

Men ingenting av allt detta kun
na vi utan Guds hjälp. Vi äro 
svaga och hjälplösa. Gud är stark 
och mäktig. Vi äro syndare, men 
Gud är nådig och barmhärtig. Vi 
förmå ingenting av oss själva. 
Men G u d förmår a 11 t. 
· Det står i texten, att draken för

mådde intet mot ängeln Mikael. 
Så är det. Det goda är starkast. 
Gud är starkast. Han skall låta 
det goda segra till sist. Ack, att 
Gud finge låta sin heliga vilja 
vinna seger även i mitt hjärta. 

Herre, hjälp mig. Gör ett under 
med mig. Gör mig av nåd till en 
god människa. Amen. 

I. S. 

Vad vilja och mod kan uträtta 

Det är många dövstumma, som 
känner sig trängda åt sidan på 
grund av sin dövhet. Det är så 
mycket, som hindrar dem från att 
bliva likställda med de hörande, 
därför att de inte kan meddela sig 
obehindrat med dem, och det upp
står ibland svårigheter med arbe
tet. Men för dem som ej förlora 
modet utan med en fast vilja käm
pa mot svårigheterna brukar det 
vanligen lyckas. 

Det är ofta gott att höra om 
sådana människor, som trots stora 
svårigheter kämpat sig fram. Det 
kan hjälpa oss att hålla modet 
uppe och visa oss, att den som 
vill, han kan. 

Här följer nu berättelsen om en 
vanför man, som trots ett svårt 
lyte ville kämpa sig fram. Och 
det lyckades för honom. 

Michael Dowling, född 1866, blev 
tidigt föräldralös. Hans mor dog, 
då han var 10 år gammal. Fa
dern hade dött förut. Därför mås
te han tidigt lita på sig själv och 
började som tidningspojke men 
förtjänade sedan sitt levebröd som 

vallpojke. Vid 14 års ålder kom 
han ut i en förfärlig snöstorm, 
gick vilse och måste övernatta i 
en höstack. Det var med knapp 
nöd han kom undan med livet. Men 
då han på morgonen skulle resa 
sig, kunde han inte stå på benen. 
De voro förfrusna. Med uppbju
dande av alla sina krafter lycka
des han dock krypa till närmaste 
gård. Båda benen måste ampute
ras strax nedanför knäet, vänstra 
armen vid armbågen, och på högra 
handen måste fyra fingrar och en 
del av den femte tas av. 

Utan föräldrar eller andra när
mare släktingar och utan pengar 
befann sig den ännu ej 15-årige 
Dowling i en förtvivlad ställning. 
Och mycket liten skolundervisning 
hade han fått. Det enda han ägde 
var ett par kor, som han sålde för 
att betala doktorns räkning, och en 
ponny, som han till sin stora sorg 
också snart måste skilja sig ifrån. 
Pengarna tog snart slut, och då . 
stod han inför det oundvikliga att 
bli omhändertagen av kommunen. 

Nu blev det ständiga spörsmålet: 
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vad skall vi göra med honom? En 
av fattigvårdsstyrelsens medlem
mar hade funnit en bonde, som 
ville ta hand om pojken så länge 
han levde för 2 dollars i veckan. 
Det var precis lika mycket som det 
kostade att underhålla en gammal 
häst. Men Dowling själv hade an
dra planer, och en dag vandrade 
han på sina benstumpar till fattig
vårdsstyrelsen och framlade föl
j ande förslag: »Om det skall fort
sätta på detta sättet, kanske kom
munen får underhålla mig tills jag 
är 90 år. Men om ni nu hjälper 
mig till att få gå i skola ett år, 
så skall jag sedan försörja mig 
själv». Det var ett djärvt och 
underligt förslag av en 15-åring, 
och styrelsen diskuterade det en 
hel kväll. Beslutet blev, att poj
ken skulle få sin vilja fram. Man 
skaffade också snart två konst
gjorda ben och en arm åt honom. 

Under året vid skolan upptog 
skolarbetet all hans tid. Han för
stod, att han måste skaffa sig så 
goda kunskaper~ att han sedan 
kunde arbeta på egen hand. Efter 
undervisningstidens slut fick han 
plats vid en skola på landet och 
kunde försörja sig själv, så som 
han hade lovat. Där stannade han 
i sju år och arbetade sam tidigt 
på sin vidare utbildning. Under 
ferierna utförde han alla slags ar
beten för att förtjäna sitt uppe
hälle och fortsätta sin utbildning. 

Det gick framåt för honom, och 
han blev slutligen bankdirektör och 
skötte då själv en hel del av skriv
arbetet. Han fick ett vackert hem, 
hustru och tre barn. 

Själv ville han inte låtsas om, 
att han var vanför och talade ald
rig om det. En person, som för
färdigade konstgjorda lemmar åt 
honom och väl kände honom, sade 
om honom: »Han var alltid mun
:er och glad. Jag har arbetat åt 
över tjugu tusen vanföra, men ald
rig träffat hans make.» 

·Dowling försökte alltid hjälpa 
andra vanföra. Fann han en be
gå vad ung vanför, så hjälpte han 
honom alltid till utbildning och 
arbete. 

Det säger sig självt, att ingen 
var mera lämplig att inge de 
många krigsinvaliderna mod och 
hopp. Han kunde här tala om, 
vad han själv upplevt. Tusen av 
Amerikas krigsinvalider hörde 
hans väckande föredrag och gjorde 
hans bekantskap, och genom rege
ringens föranstaltande blev hans 
liv genom ljusbilder känt för tusen 
andra, som icke kunde träffa ho-

. nom personligen. Då han vid ett 
tillfälle hade framlagt sina tankar 
vid ett stort möte för krigsinva
lider, som voro sammankallade av 
Röda Korset, sade mötets president 
att han aldrig hört ett så gri
pande föredrag. 

Dowling sade till- soldaterna: 
Tro icke att du är vanför om du 
har förlorat ett ben eller två. Det 
är själens förmåga det kommer an 
på. Man behöver ej känna sig som 
krympling om ~jälsförmögenhe
terna finns kvar. Tänk icke på det 
som har varit och icke kan komma 
tillbaka, utan tänk på vad du har. 
Arbeta med dina tankar, och du 
kan utföra stora verk. Man måste 
själv sätta upp ett mål och hålla 
ut tills man når detta mål. Hem
ligheten med all framgång är, att 
den enskilde äger livsmod. En 
man är vanför bara då, när han 
låter sina tankar röra sig om den 
förlust han lidit. 

Så hjälpte han de många inva
liderna på krigssjukhusen överallt 
att vinna ny kraft och levnadsmod. 
Ja, han utsträckte sin verksamhet 
även till England. I mer än två 
år var hans mesta tid upptagen 
av detta arbete. Han sparade sig 
aldrig, när han kunde hjälpa andra 
att bli nyttiga, nöjda och självstän
diga medborgare. Det myckna ar
betet blev dock för mycket för 



honom. Han dog i april 1921 på 
grund av överansträngning. 

Genom sitt livsverk och sitt 
exempel för samtid och framtid 
är Michael Dowling, som i 14-års
åldern syntes så onyttig för hela 
livet, en av de nyttigaste män som 
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levat. Hans landsmän kunde icke 
resa ett vackrare och mera var
aktigt minnesmärke än den stora 
fond för vanföra och den skola 
för vanföra barn, som efter hans 
död är grundad i Minnesota, och 
som bär hans namn. 

En upplevelse i so~salen 
Det var afton och pojkarna i 

dövstumskolan skulle gå till sängs. 
De fem gossarna i tredje klass, 
som bodde i samma rum, hade 
just tvättat sig och gjort sig fär
diga. Då visade en av dem, Onni, 
sitt finger, som var inflammerat 
vid nagelroten. Han fick ett sprit
omslag om fingret. Då Onni kän
de spritlukten började han berät
ta från sitt hem, beläget i meller
sta Finlands ödemarker. ·Han be
rättade om sin bror, som i smyg 
brände brännvin i skogen. Han 
beskrev allt mycket noga med 
hjälp av talande åtbörder. Han 
slutade sin beskrivning med de 
orden: »Mor var mycket sorgsen». 
De övriga gossarna sutto i sina 
sängar och följ de med samtalet. 
De kunde också berätta om vad 
de sett angående spriten. En av 

gossarna, Veikko, deltog ej i dis
kussionen, men följde uppmärk
samt med. Då Veikko kom till 
skolan, var hans tillstånd mycket 
dåligt. Han var gråblek i ansik
tet, mager, skygg och på allt sätt 
beklagansvärd. Slutligen sade 
Veikko med sin svaga röst: »Pap
pa Kalle alla dagar drucken». 

Jag glömmer aldrig denna stund 
i de dövstumma gossarnas sov
rum. De få orden verkade upp
skakande. Det var den mest verk
.samma nykterhetspredikan jag 
hört. Och den hölls av en liten 
dövstum gosse, på vilken man lätt 
kunde märka arv efter faderns 
spritmissbruk. Dessa ord innehöl
lo gossens hemska erfarenheter. 
- Vad skulle fadern ha sagt, om 
han hört dem? 

Efte r " Näi;!rn bilder ur livet i dö,·slumskolnn". Fin
lands tidskrift för dövstumma. 

Fem minuter 
Vid ett möte skulle varje talare 

endast få tala i fem minuter. En 
av dem yttrade: Mina vänner! 
Jag är inbjuden att tala till eder . 
i fem minuter. På fem minuter 
kan en stad sättas i brand, ett far
tyg . borras i sank, en själ gå ;för::
lorad. Ett ögonblicks förvillelse, 
ett enda fels teg kan medföra be
kymmer under hela livet. En för
brytelse, en synd, ett fel, till och 
med en försummad plikt kan få 
de svåraste följder. En oärlig 
handling, ett gudlöst ord fläckar 
själen, så att en ocean inte kan 
rentvå henne. Betänken, när ni 
frestas till synd, att ni på fem 

minuter kan förlora ert goda namn 
och kanske för alltid ådraga er 
själ svåra samvetskval. 

Men om mycket ont kan åstad
kommas på fem minuter, så kan 
även mycket gott göras på denna 
tid ,_ Ni_ kan även härunder besluta 
er för att leva ett nyttigt .och gott 
liv. Allt står i edert val, och detta 
beslut kan lika väl tagas på fem 
minuter som på fem år. »Tag vara 
på öret, så aktar kronan sig själv». 
Tag vara på minuterna, och tim
marna tillhöra Eder. - Förlorade 
pengar kunna återvinnas. Förlo
rad hälsa kan återvinnas. Men för
slösad tid vänder aldrig åter. 
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Giv akt på tiden! 

Tiden flyr! När vill du börja Gud dig ropat, 

0 min själ, 

För ditt väl 

Att med allvar sörja? 

Och han ropar Dig ännu. 

Vad gör du? 

Skuld på skuld du hopar. 

v. Ps. 261: 1. 
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Plan för daglig bibelläsning. 
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen. 

Mikaelidagen. 1 oktober. Du måste voro glada över Jesu väldiga gär-
hålla vilodagen helig! Mark. 2: ningar. 
18-28. 0 . Ef. 4: 25-28. Tala sanning! 

M. Luk. 14: 1-11. I Jesu sällskap på T. Kol. 3 ~ 8-10. Var icke vred, häftig 
vilodagen. eller ond! 

T. Matt. 18: 1-7. Var ett Guds barn! F'. Ef. 6: 10-12. Bliv stark genom 
0. Apg. 6: 13-15. Jesu lärjungar bådo Herrens kraft! 

tillsammans på vilodagen. L. Kol. 3: 1-4. Sträva efter det eviga! 
T. Luk. 4: 16-19. Jesus predikar på 20 Sönd. e. Tref. 22 oktober. Vi äro 

vilodagen. 
F. Gal. 5: 7-10. Är det något, som inbjudna till Guds rike. Matt. 13: 

hindrar dig att lyda Gud? 44-50. 
L. Kol. 3: 1-4. Sträva· efter det him- M. M:att. 22: 1-14. Gud har inbjudit 

melska riket! dig till sitt rike. 
T. Hebr. 10: 19-23. Gud är trofast, 

18 Sönd. e. Tref. 8 oktober. På väg som har kallat oss. 
till himmelen. Joh. 10: 23-38. 0. Ef. 5: 15-21. Tacka Gud, vår Fa-

M. Matt. 22: 34-36. Vad anser du om der, för allting! 
Kr istus? T. Luk. 6: 46-49. Gör, vad Kristus 

säger! 
T. Mark. 10: 17-27. Vad skall jag F'. Matt. 3: 8-10. Bär god frukt! 

göra för att få evigt liv? L. Matt. 21: 33-44. Gud har sänt sin 
1 Kor. 1: 4-9. Kristus skall giva Son till oss. 
di styrka. . 

T. Rom. 10: 8-13. Var och en, som 21 Sönd. e. Tref. 29 oktober. Sök hjälp 
· roT på Kristus, skall bliva frälst. hos Gud! Matt. 16: 1-4. 

I•' . Joh. 3 : 12-16. Var och en, som tror M. Joh. 4: 46-53. Han trodde på Jesus. 
på Kristus, skall få evigt liv. T. Luk. 18: 1-8. Gud vill lyssna till 

L. Gul. 3 : 26-27. Om du tillhör Kris- din bön. 
tus, är du en arvinge till det eviga 0. Ef. 6: 13-17. Tag på dig hela Guds 
1 i v t. vapenrustning! 

T. 1 Joh. 5: 14-15. Jesus hör allt, som 
Bönda n. 15 oktober. Där hjälp be- vi bedja om. 

hö s, är J .su.c; nära. Joh. 9: 1-11. F. Luk. 13: 23-30. Strid för att kom-
M. Matt. 9: l - . ina synder äro dig ma in i Guds rike. 

förlåtna. L. 1 Tim. 6: 11-12. Kämpa trons goda 
'I '. Luk. 1 : 10-17. Alla människorna kamp! 

- - ------ - -----------------
Hjälp till gudstjänstresa. J. Ek: »Samhällets socialvård». 

C: 'n m ett anslag från Diakonistyrel- Nässjö, den 21 okt. Hr P. Alf Pers-
H •ns övstumvårdsl'åd jämte vissa and- son. - Den 22 okt. Konsulent J. Ek. 
rn m del kunna behövande och från Landskrona, den 15 okt. Hr P. Nord
g-ud · jänstplats avlägset boende döv- heim: »Att förebygga olycksfall vid ar
Htumma få resehjälp till närmaste plats bete». 
för d"'vstumgudstjänst. Även sjuka VIGDA: 
I unna få hjälp att åka till kyrkan. - Gustaf Albin Söderberg, Hässjö, Me-
A nmälan kan göras till dövstumprästen. delpad, och Edith Alfrida östansjö, 

l•'attig dövstum, som önskar deltaga . Bergvik, Hälsingland, den 9 sept. 
i N(/,ll ardsgång kan få fribiljett på Herren Gud, som har stiftat äkten-
jär11vi:ig till närmaste plats, där Natt- skapet, give dem lycka och välsignelse 
vard Agudstj änst hålles. Anmälan till deras viktiga förening. 
härom måste göras i god tid förut till 
dövAlu m prästen. 

Föreläsningar. 
(Forts . från sista sidan.) 

J ij11köping, den 7 okt. Konsulent J. 
Ek: 'arnhällets socialvård», och den 8 
okt..: »Medborgares rättigheter och 
si y ldip;h ter». 

Hii lNing bor.<;, den 15 okt. Konsulent 

AVLIDNA: 
Carl Julius A :son Streiffert, Malmö, 

den 5 sept., 69 år. 
Fru Emma Augusta Pettersson, f. 

Olovsson, Stockholm, den 16 septem-
ber, 76 år. · 

De som hava vandrat sin väg rätt 
fram f å ro i sina vilorum. ( J esaj a 57: 2.) 
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Gudstjänster i oktober. 
S t o c k h o I m s d i s t r i k t. 

S. 1. Stockholm, Manilla kl. 11,30. 
S. 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
L. 7. Finspong, Slottskapellet kl. 3. 
S. 8. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
T. 12. Tierp, Nathanaelskyrk. kl. 11,15. 
L. 14. Sala, Kyrkan kl. 10,30. 
S. 15. Eskilstuna, Klosters Kyrka kl. 

12,30. 
T. 17. Stockholm, Högalids Förs.-sal 

kl. 7 ,30. (Se nedan.) 
L. 21. Vadstena, Klosterkyrkan kl. 2,30. 
S. 22. Motala, Kyrkan kl. 12,3'3. 
S. 22. Visby, Domkyrkan kl. 1. (Pas

tor Areskog.) 
L. 28. Norberg, Kyrkan kl. 4,30. 
S. 29. Västerås, Domkyrkan kl. 1. 

Församlingsafton anordnas i Höga
lids församlingssal (intill Högalidskyr
kan, tisd. den 17 okt. kl. 7,3(). Kyrko
herde Mogård berättar om »Kväkarna 
- fredens budbärare». Ljusbilder. ~ 
Samkväm. 

Arbetskretsen samlas Sveav. 36 tors
dagen den 5 och 19 okt. kl. 7. 

Konfirmanderna å Manilla åren 1929 
-1939 samlas Sveav. 36 torsd. den 2 
november kl. 7 ,30. 

S. G. S v e n f o r s, 
Vesslev. 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 
S. 1. Nässjö, Kyrkan kl. 12,30. 
S. 1. Jönköping, Kristine Kyrka kl. 6. 

Nattvard. 
L. 7. Landskrona, Kyrkan kl. 6. 
S. 8. Hälsingborg, Förs.-hem. kl. 12. 
L. 14. Växjö, Domkyrkan kl. 5,30. 

Nattvard. 
S. 15. Vetlanda, Kyrkan kl. 12,30. 
S. 15. 'Eksjö, Förs.-hemmet kl. 4. 
T. 19. Hovmantorp, Dövstumhemmet 

kl. 4. 
L. 21. Eslöv, Kyrkan kl. 6. Nattvard. 
S. 22. Ystad, Förs.-hemmet kl. 12. 
L. 28. Ängelholm, Kyrkan kl. 5,30. 

Nattvard. 
S. 29. Hässleholm, Kyrkan kl. 1. 

G. Bratt, 
Kronobergsgatan 18, Växjö. Tel. 27 10. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
S. 1. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,15. 
L. 7. Lysekil, Kyrkan kl. 1. 
S. 8. Kungälv, Kyr:kan kl. 1. 
S. 8. Göteborg, Domkyrkan kl. 3,15. 
L. 14. . Mariestad, Kyrkan kl. 12,15. 
L. 14. Lyrestad, Kyrkan kl. 4. Nattv. 
S. 15. Skövde, Förs.-hemmet kl. 9,45. 

S.15. 
s. 22. 
s. 22. 

Töreboda, Kyrkan kl. 12,:10. 
Ulricehamn, Kyrkan kl. 1. 
Borås, Förs.-hemmet kl. 3,4:1. 

H. B e r g f e l t, 
Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
S. 1. Örebro, Nikolai Förs.-hem kl. 

9,30. Barngudstjänst. 
S. 1. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 1. Kumla, Kyrkan kl. 13. 
S. 8. Gävle, Dövstumskolan kl. 1 

Barngudstjänst. 
S. 8. Gävle, Hel. Tref. Kyrka kl. 1 
S. 15. Säffle, Förs.-hemmet kl. 14,:10. 
S. 29. Arvika, Förs.-hemmet kl. 11. 

C a r l-Ä k e A r e s k o g, 
Stureg. 16, Örebro. Tel. 154 78. 

H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t. 
S. 1. Bjärtrå, Kyrkan kl. 1. 
S. 8. Sundsvall, Kyrkan kl. 1. 
S. 15. Östersund, Kyrkan kl. 1. 
S. 22. Sollefteå, Soldathemmet kl. 11. 
S. 29. Bräcke, Kyrkan kl. 1. 

Joel Lod in, 
Dövstumskolan, Härnösand. 

Föreläsningar. 
Norrköping, Hedvigs Förs.-hem, ~en 

8 okt. kl. 2. Fröken Fondelius: »Eng
land på nära håll». Ljusbilder. 

Linköping, Förs.-hemmet, den 8 okt. 
kl. 11,15. Fröken Fondelius: »Bland 
tjecker och slovaker». 

Eskilstuna, den 15 okt. efter guds
tjänsten. Pastor Svenfors : »Tankens 
makt». 

Västerås, den 29 okt. efter gudstjäns
ten. Fröken Fondelius: »Bland tjecker 
och slovaker». 

Visby, Förs.-huset, den 21 okt. kl. 7. 
Pastor Areskog: »En resa till ölånd». 
Ljusbilder. - Den 22 okt. efter guds
tjänsten: »Dykarkonsten och dess ut
veckling». Ljusbilder. 

Arvika, Förs.-hemmet den 28 okt. kl. 
17. Dövstumföreningens försäljning. 
Zommarin. Areskog. - Förs.-hemmet 
den 29 okt. efter gudstjänsten. Rektor 
Zommarin: »Våra trafiklagar». 

Sundsvall, Gustav-Adolfsskolan, den 
14 okt. kl. 7. Dövstumlärare Klefbom: 
»De viktigaste utländska kulturväxter
na». 

Hudiksvall, Godtemplarhuset, den 29 
okt. kl. 1. Hr Matthes: »Sjövägen till 
Indien och Amerikas upptäckande». 

(Forts. å sid. 63,' 
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