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Barnkoloniverksamheten i Dalarna
Den inom länet äldsta barnkolonien 

öppnades för omkring 40 år sedan av 
barnens dags-föreningen i Grängesberg. 
Föreningen har sin koloni å Öddön utan
för Strömstad, där föreningen äger en 
vackert belägen jordbruksegendom med 
goda kolonibyggnader för 80 barn. Öv
riga koloniföreningar inom länet, som 
har egna kolonibyggnader vid öst- eller 
västkusten, är Falu stad, Kopparbergs 
socken samt Ludvika stad och socken. 
Barnkoloniföreningen med egna eller 
förhyrda kolonibyggnader arbetar dess
utom bl. a. i Avesta, Fledemora, Malung, 
Rättvik och en gemensamt för socknarna 
i Folkärnabygden. Bergslaget har för 
barn från bolagets industriplatser en 
sommarkoloni i Lindesnäs.

Röda Korsets dalädistrikt har tvenne 
sommarkolonier, den ena inrymd i För- 
valt^rbostaden vid Framnäs i Dalfors 
och den andra i förvaltarbostaden vid 
Åg. Dessa byggnader äro av ägarna 
Kopparfors och Bergslaget upplåtna 
praktiskt sett utan någon hyra. Vid dessa 
båda kolonier mottagas 100 barn från 
skilda delar av länet. Underhållskostna
den vid kolonierna bekostas av Röda 
Kors-kretsar m. fl. föreningar och av

Landshövding Bernhard Eriksson.

Stiftelsen Solstickans dalakommitté. Un
der föregående år bekostade Solstickan 
vistelsen vid kolonien för 50 barn och i 
år för 45 barn. Dessa barn uttagas inom 
ett flertal kommuner inom länet av dis
pensärsköterskan eller församlingssyster 
i samråd med vederbörande provinsial
läkare. Vid uttagningen tillämpas den 
regeln, att klena barn från fattiga hem 
mottagas i mån av platsutrymme. Den 
av länsstyrelsen utsedda länskommittén, 
som har att besluta om användningen av 
vid tändsticksförsäljningen inom länet 
inflytande Solstickans andel, har ansett 
att medlen på detta sätt komma till den
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Detta nummer utges i samarbete
P Ä L S A Rmed Barnens dag och den ekono-

miska behållningen delas lika mel-
lan denna fest och skoltidningens fordra en specialist
stipendiefond. när det är fråga om renovering.

Vänd Eder därför till

Gör barnen glada V E G A  H Ö G S T R Ö M
genom att ekipera dem Kos oss J. A. Edmans fastighet

Vackra klännings- och kapptyger 
åt flickorna, präktiga, moderna

Born, Orsa. Telefon 153.

kostymer åt pojkarna jämte övrig 
utrustning finnes i stor sortering

Au g. Larsson
O r s a  T e l e f o n  21

Fisken
färsk och billig är

M A N U F A K T U R  
D A M K A P P O R  och i Orsa Fisk- & Viltaffär
H E R R E K I P E R I N G Just nu fina Kräftor. Tel. 180.

bästa användningen. Om alla tändsticks- 
förbrukare inom länet vore i tillfälle att 
besöka någon av de barnkolonier, som 
mottagit av Solstickan bekostade barn, 
finge se och tala med barnen och där
igenom få ett intryck av vad två måna
ders kolonivistelse betyder för dem, 
skulle helt säkert icke många förbrukare 
köpa andra tändstickor än asken med 
Solstickans etikett.

Utom av distriktet bedrives koloni
verksamhet av Röda Kors-kretsarna i 
Borlänge, Mora, Orsa och Smedjebac
ken.

Betydelsen av sommarkolonier för 
barn kan icke värdesättas i siffermässiga 
tal. Vad två månaders vistelse vid en 
sommarkoloni, med tillgång till bad och 
ett fritt och otvunget friluftsliv, men 
framförallt rikligt med sund och kraft- 
givande mat, betyder för barn från fat
tiga hem, bör alla kunna inse. Den högst 
betydande viktökningen, icke sällan 5—6 
kg. och mera, tala sitt tydliga språk. Det 
uppväxande släktet skall fortsätta vårt 
arbete. Det är icke endast för den en
skilde av humanitär betydelse utan en 
god samhällsgärning, att medverka till 
att barnen under uppväxtåren fysiskt 
stärkes. Denna uppgift är så mycket me
ra angelägen i våra dagar än förr med 
den allt mer nedgående nativiteten.

Bland'olika grenar av Röda Korsets 
humanitära arbete framstår barnkoloni- 
verksamheten som den icke minst vik
tiga.

Jag lyckönskar Röda Korsets Orsa- 
krets på det varmaste till fortsatt lycko
sam framgång i kretsens betydelsefulla 
barnkoloniverksamhet och det är min 
livligaste förhoppning, att årets barnens 
dag skall ge ett gott ekonomiskt tillskott 
till verksamheten.

Bernhard Eriksson

Barnens hår
blir VACKRARE genom 
sakkunnig skötsel

Vänd Eder därför till

E R I C S O N S  DAMFR1SERI NG
ORSA — Telefon 208

BERGLINDS C0NDIT0RI
REKOMMENDERAS
Vördsamt
K0IVRAD BERGLUND
Telefon 66
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i topp Barnens dag!
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På fest  i Af r ikas  u r sk o g a r
För Orsa Skoltidning av 
Birgitta Franzén

Jag hade bara varit i Sydafrika ett 
par veckor, då jag en kväll, tillsam
mans med några andra vita, blev in
bjuden att närvara vid en liten tillställ
ning, som barnen i en stor skola för 
infödda i Natal anordnat.

Det fanns inga vägar åt det håll vi 
skulle, så vi fingo ge oss av i god tid. 
Jag red i sällskap med några andra ung-

Vägar fanns det inga.

domar och de övriga gästerna åkte bil. 
Vi skulle fram över en stor slätt, och 
det gällde för oss, som red, att välja de 
bästa och jämnaste ställena och se upp 
för eventuella myrgropar och vattenfå
ror, så att inte bilen som kom efter rå
kade ut för något missöde.

Just som vi hunnit fram till foten av 
berget, där vi måste lämna bilen och 
hästarna, gick solen ned, och eftersom 
vi befunno oss på den del av jorden, 
där skymning är ett okänt begrepp, låg 
nejden efter ett par minuter i mörker.

Vägvisaren dök fram ur mörkret och 
hälsade oss med ett grin, så att alla de

vita tänderna lyste. »Ja», sade han, »det 
var bra att ni ha lampor med er. Jag 
höll alldeles nyss på att trampa på en 
orm och så finns det så fullt av stora 
spindlar här bland träden.

Han svängde den gamla fotogenlyktan 
han bar på, lyfte den och såg sig om
kring, stämde upp en entonig, underlig 
sång och försvann på en liten smal, 
slingrande stig. Vi följde tätt efter, en 
och en, i en lång rad.

Det var en sällsam upplevelse för en 
europe. I halvmånens sparsamma ljus 
var nejden nästan spöklikt vacker. Träd 
och buskar sågo ut som groteska troll, 
bergen höjde sig som kolossala mörkblå 
skuggor och över de ulliga molnen, som 
svepte kring topparna, skimrade då och 
då en kornblixt. Den tropiska nattens 
stora orkester av grodor, syrsor och 
allehanda nattdjur stämde upp sin egen
domliga, ihållande musik. Allting ver
kade främmande och hemskt, men på 
samma gång var det oerhört tjusande. 
Långsamt vandrade vi uppför bergssi
dan. Vi kommo in i skogen, och lampor
nas ljuskäglor dansade framför oss på 
stigen och i grenverket över våra huvu
den. Vid varje litet prassel ryckte man 
till. Ormarna sluppo vi lyckligtvis ifrån, 
men vi sågo ett par stora, hemska, ludna 
spindlar.
- Plötsligt stannade föraren. På avstånd 
ljöd en monoton negersång. Vi gingo åt 
det håll, varifrån sången kom, och sågo 
en eld glimma mellan träden. Det var ett 
stort sprakande bål, och i en ring runt 
elden satt en skara människor och vag
gade i takt med sången. Vi gingo några 
steg närmare och stannade för att be

Vya SkrädderiaHären
Carl Helgesson 
Telefon 274

Herr- & Damskrädderi
Ett parti äkta helylletyger 
finns i lager

Sommarns glada tid gått ut, 
Lillans garderob är slut. 
Skolans hösttermin skall börja, 
Låt oss ekiperingen besörja.

E M M A  O L S S O N
ORSA — Telefon 125

Gör Edra
I N K Ö P  I 

Apotekets Tekniska Aiiär
U R E T

köper eller reparerar 
Ni fördelaktigast hos

Urmakare Gust. Helgesson
T e l e f o n  3 9 9

trakta tavlan. Det var alldeles kolmörkt 
därinne mellan stammarna. Det lilla om
råde, som lystes upp av elden, var sago
likt vackert. Höga eukalyptusträd stodo 
som en skyddande mur runt den lilla 
människoringen och som ett tak välvde 
sig mimosaträden. Det vackra, skira löv
verket vajade sakta i värmen från el
den, som kastade ett sken över männi
skornas anleten. Det var idel unga poj
kar, som satt där. Deras bruna kroppar 
glänste som brons i eldskenet, när de 
rörde sig. Ledaren, en ståtlig ung zulu, 
som tydligen hört oss komma, reste sig 
upp och anförde sången. Hela hans smi-

Pojkarna älska svensk gymnastik.

LÅT BARNEN FÅ SINA

Ö N S K E S K O R
köp dem i

S e g e r s  S k o a f f ä r
Telefon Orsa 232

o

Ak ej utan lykta! '
VELOCIPEDLYKTOR
i stor sortering i

N y a  J ä rn h a n d e ln
Telefon ~252 —

F ö r
bättre klädvård 

GARDEROBBORSTEN
Kr. 2 :65

Koop. Fören. Ovan Siljan
Husgerådsavd.
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diga kropp var med i rytmen. På ett gi
vet tecken reste sig alla och vände sig 
mot oss. »Hallå, hallå, hallå, hallå, vi 
äro här för att möta er. Vi äro här för 
att hälsa er välkomna.» Den vackra 
gosskören tonar emot oss. Det ger ett 
outplånligt intryck att höra den mång- 
stämmiga negersången på det underliga 
språket med de många smackljuden. 
Hälsningssången börjar i svagaste pia- 
nissimo, sväller ut och blir starkare och 
starkare som bruset ur en stor orgel, 
från djupaste bas till högsta diskant. Så 
dör den långsamt bort.

Zulu i högtidsdräkt.

Det var en glad överraskning för oss 
att få komma på en riktigt genuin neger
fest. V i bjödos fram att sitta i kretsen 
kring elden. Pojkarna stå helt för un
derhållningen, de äro stormförtjusta att 
få sjunga solo och uppträda på ett eller 
annat sätt. Den ena sången avlöste den 
andra. En av pojkarna steg upp och 
började dansa, medan de andra klappa

A lla  in o m  y r k e t
förekommande arbeten 
utföras till humana priser

Målarmäst. AKSEL E. ROSEEN
Telefon 253

L I L J A S
D a m f r i s e r i n g
R E K O M M E N D E R A S  
T elef on 306

Vid behov av B I L
lö r  längre e lle r  kortare resor 
vänd Ed er med förtroende till

G. Wennerstrand
M ässbacken — Telefon 19

de händerna i takt. De ställde upp sig 
på led och dansade krigsdanser. De ur
gamla krigsropen och sångerna skallade 
mellan bergen och skrämde upp fåglar
na, som yrvakna flaxade mellan träden, 
bländade av ljuset från elden. Dansen 
blev allt vildare och hetsigare, svetten 
lackade om pojkarna och kom deras 
kroppar att glänsa än mer, ögonen lyste, 
och de friska vita tänderna glimmade, 
de bara fotterna smällde mot marken, 
och händerna svingade inbillade spjut. 
Det syntes tydligt, att gästerna nu voro 
glömda och att dansen för de unga kri
garna blivit rena, rama verkligheten. 
Ledaren fick vissla flera gånger, innan 
han kunde göra sig hörd.

Han skickade iväg ett par pojkar, och 
de kommo tillbaka med en äkta, stor 
kannibalsgryta. Pojkarna titta på oss 
och på grytan och hoppa skrattande om
kring den. De veta mycket väl, vilka 
idéassosiationer vi blekansikten få vid 
den åsynen. Grytan fylles med vatten, 
och de brassa på elden, tills flammorna 
stiga högt upp mot trädkronarna. Men 
grytan har satts på i ett mycket fredligt 
syfte. Snart sjuder tevattnet, och vi bju
das alla på en kopp varmt, härligt te. 
Ivriga små, svarta nävar spänta av det 
yttre, hårda lagret på sockerrör, vilka 
bjuds oss som tilltugg. Medan vi äta, 
berätta pojkarna sitt folks heroiska och 
bloddrypande historia. Med förkärlek 
dröja de vid den grymme krigarko- 
nungen Chakas minne. Han som under
kuvade alla de svarta stammarna i Syd
afrika och vann många segrar i sina 
ständiga strider med de vita kolonisterna.

Elden brann långsamt ned och till sist 
återstod endast en rykande glödhög. Vi 
fingo var sin stor majskolv fäst vid 
en lång pinne. Vi slogo oss ned tätt in
till glöden och rostade dem med hjälp 
av pojkarna, som kunde höra på knast- 
ret, när det var tid att vända dem. Det 
smakade underbart gott.

Hästarna började stampa oroligt och 
gnäggade oupphörligen. De tyckte tyd
ligen, att det var tid för hemfärd, och 
troligtvis strök någon hyena omkring i 
grannskapet. Ofrivilligt krypa vi när
mare elden och stirra ut i mörkret om
kring oss, men ingenting står att upp
täcka. Vi resa oss alla upp och sjunga 
unisont den underbart vackra afrikanska 
nationalsången, och så är det tid att 
säga tack och farväl. Vi lova gärna att

A. KOCKS
RAK- & FRISERSALONG
r e k o m m e n d e r a s

G l a s -  & K onserveringsburkar
HÖGANÄS KRUKOR
— oförändrade priser —

Lundblads

komma tillbaka nästa år, då vi redan nu 
inbjudas till nästa års avslutning. Poj
karna tända facklor och dansa hoppan
de och sjungande runt oss, då vi gå ut
för stigen. De hoppa upp på fotstegen 
på bilen och springa med zuluernas 
otroliga uthållighet framför oss genom 
gräset, ända tills vi komma ut på vä
gen, som leder in till staden. Där stanna 
de och sjunga sin vackra avskedssång, 
medan de svänga facklorna över huvu
dena.

Det sista vi sågo av dem, när de skyn
dade tillbaka mot bergen, sjungande för 
full hals för att skrämma bort vilda 
djur och onda andar, var dessa små 
oroliga irrbloss, som dansade fram över 
slätten.

Baka tunnbröd
En dag bakade vi tunnbröd. Först måste 

vi koka potatis och mala sönder den. Vi gör 
degen av potatis, mjölk och mjöl. Mormor 
och Lilly brukar baka. Först kluddar mor
mor, och sen kavlar Lilly ut kakan. Sen 
måste den gräddas. Då tar Lilly en stör och 
rullar upp kakan på. Sen rullar hon ut den 
i ugnen. Och när kakan är gräddad på en 
sida, vänder hon om den. När den är färdig, 
borstar hon av mjölet och viker ihop den. 
Och sen bär vi ut brödet till härbret.

D o r i s  E r i k s d o t t e r ,  kl. 2.

En saga
Det var en gång ett troll, som bodde i ett 

berg. Han var så klumpig, och därför så 
kallades han Klumpeduns. Han var mycket 
snäll och duktig. En dag gick han ut i skogen. 
Han tyckte, att det var så roligt att höra 
fåglarna sjunga. Och han plockade blommor. 
Han var så snuvig, så det rann ur näsan på 
honom. Han nös och hostade gång på gång. 
Så började han gå hemåt. Trött var han och 
hostade. Det var en hemskt regnig dag. Där 
gick han och klumpade och klampade. Men 
nu var det bara en liten bit kvar. Nu var 
han hemma. Det luktade så gott där inne. 
Hans gumma kokade kött och potatis. Troll
far sade: Är inte maten färdig än? Trollmor 
svarade: Nej, men om du väntar i fem minu
ter, är den färdig.

Då gick han och lade sig och snarkade, så 
att dét dundrade i hela berget. Han sov i 
två veckor. När han vaknade, var han så 
hungrig. Då sa han: Jag är så hungrig, så 
jag håller på att Svälta ihjäl.

Gumman sade: Har du inte sovit dig mätt 
nu? Då blev trollgubben arg och gick ut i 
skogen och åt bär. Sen gick han aldrig hem 
mer.

Rut Olsson, klass 3.

Vackra stenpartier
Perennaväxt-rabatter
och i övrigt all trädgårdsanläggning
utföres av

TRÄDGÅRDSANLÄGGARE

ERNST GRANDELL, Lindänget, Orsa
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B a r n k o l o n i e n  i T or  sm o
Ordet sommarkoloni ger alltid en före

ställning om strålande bekymmeislösa sol
skensdagar. Alla de bekymmer och omsor
ger, som hänger samman med anordnandet 
av en barnkoloni, tänker man sällan på. 
Skoltidningens medarbetare har gjort ett be
sök vid den barnkoloni, som Röda Korsets 
Orsa-krets anordnat uppe i Torsmo vid 
Skattungsjön för att höra om dessa bekym
mer ytterligare ökats av kristiden.

Torsmokolonien är ju snart en institution 
med traditioner, och den fasta utrustningen 
finns kvar från föregående år. Men iordning
ställandet hade ändå sina svårigheter i år. 
Så skulle t. ex. ny halm till madrasserna an
skaffats. Men halm finnes inte att få för

Tysta timmen är just slut.

Vi slår oss ned i gröngräset och fröken 
Liss berättar, att den tysta timmen är en 
mycket viktig punkt på deras dagsschema, 
som börjar kl. 8 med väckning, bäddning och 
morgontoilett. Så får barnen leka till kl. 9, 
då frukosten serveras. Vanligtvis är det väl
ling och smörgås. Flickorna turas om att 
torka disken och sfäda undan. Pojkarna få 
också hjälpa till med vatten- och vedbär- 
ning. Under tiden breder andra smörgåsar 
att ta med, då hela kolonin kl. 10 tågar ned 
till sjön för att sola och bada till kl. %l. 
Så dukar flickorna till middagen, som ätes 
kl. y22, och därefter kommer den tysta vilo
timmen. Efter den leker man hemma en 
timme och dricker så saft eller mjölk och 
skorpor.

Grannens kor går förbi.

får välling eller gröt. Men så öka också 
barnens ända till 1 kg. pr vecka. Små ryggar, 
som var knotiga och magra, då kolonin bör
jade, ha redan blivit rUnda och fina.

För övrigt är ju platsen här alldeles idea
lisk. Vi ha både gräsig och grusig lekplan och 
skog och en finfin badstrand strax intill här. 
Och uppe på skolvinden ha vi i år fått ett 
stort fint lekrum iordningställt för regniga 
dagar. Under det hemska åskvädret vid mid
sommar var jag särskilt glad åt det rummet, 
säger fröken Liss. Då sjöng och stojade vi 
däruppe, så jag tror nästan vi överröstade 
åskan. Och ingen kom ihåg att vara rädd.

Vad kostar då denna koloni? Och vem 
betalar det hela?

Kolonin anordnas som sagt av Röda Kor-

Hela kolonien.

pengar nu på försommaren, och lika omöj
ligt visade det sig att skaffa hyvelspån. Man 
måste i stället köpa krollsplint och fylla 
madrasserna med, vilket naturligtvis ställde 
sig mycket dyrare än beräknat.

Då vi kommer till kolonin, verkar den 
alldeles öde och tom. 24 småttingar borde väl 
höras på långt håll. Endast från köket hörs 
slammer, och där hitta vi koloniens förestån
darinna, fröken Anna Liss, som med sina 
medhjälparinnor just stökar undan efter 
middagen och berättar, att vi råkat komma 
mitt under den s. k. tysta timmen.

Pojkarna få också hjälpa till.

Affärstryck
Reklamtryck i modernt
lllustrationstryck utförande

Be ckm a ns Tryckeri
O R S A  -  Telefon 2 4 7

.Är vädret vackert, går man om igen ned 
till sjön på eftermiddagen. Klockan 6 är det 
grötdags och sedan leker »tant Anna» med 
barnen till kl. J48. Då blir det tvättning, 
tandborstning och översyn av dagens alla 
små blessyrer. Det är ofta en hel kö med 
skrubbade knän och armbågar, som skall 
plåstras om på kvällen. Klockan 8 är alla i 
säng. Då läses aftonbönen, och så är det 
strax tyst i sovsalarna.

Då vi fråga om kristiden vållat kolonien 
några särskilda svårigheter, svarar fröken 
Liss: Det som vållat mest bekymmer är 
mjölken. Den måste vi ta ända ifrån Rätt
vik. Varannan dag får vi SO liter. Med de 
ransonerade varorna går det så bra. Barnen 
ha sina kort med sig, och vi ha åtminstone 
hittills klarat oss utan extra licenser. Fast 
nog går det åt mängder av mat, då somliga 
vill ha tallriken påfylld 5—6 gånger, när vi

Rättviks Textil
Telefon Rättvik 353, Orsa 150
emottager

ULL och STICKYLLE
för tillv. av tröjor, raggsockor, 
vantar och dylika artiklar, 
samt för spinning och tvinning 
av garn i alla finlekar. 
GAMMAL TÄCKESVADD 
för omkardning samt lump för 
upprivning till raffelstopp och 
kardning till täckvadd.

Lin och blånor för spinning och blekning. 
Garn o. vävnader f. färgning o. beredning. 
Kläder för kemisk tvätt.
Ull och stickylle uppköpes.

Välgjort arbete - Låga priser 
Snabb expedition

sets Orsa-krets, och dess ordförande, fru 
Anna Bengtsson, berättar, att förra årets 
koloni kostade 2,400 kr. för 24 barn. Vad 
slutsumman kan bli i år är ännu ovisst. Det 
mesta är ju dyrare i år än i fjol.

Men jUst på Barnens dag ha vi alla ett 
tillfälle att hjälpa Röda Korset i dess strä
van att bereda små »blekansikten» några 
härliga sommarveckor.

D. H.

Bränd K A L K  och 
KALKSTENSMJÖL

A.-B.

av högsta kvalitéer till för
delaktigaste priser erhålles 
från

SKATTUNGBYNS KALKBRUK 
Mässbacken — Telefon 21

o o', 1

F R Y K S A S G A R D E N
R E K O M M E N D E R A S

Orsa Bilstation Orsa Lastbilscentral
Tel. 56 . . .  Tel. 430

Orsa Bilägares Inköpsförening
Tel. 430

R E K O M M E N D E R A S
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Sveriges framtid
För Orsa Skoltidning av teol. kand. Melwin Manell.

På en bild framför mig ser jag en 
skara barn. De se så friska och käcka 
ut. De sjunga. Och i spetsen av sitt tåg 
bära de ett standar. Jag kan läsa en 
inskrift på det: Vi är Sveriges framtid.

Sveriges framtid! En i sanning an
språksfull självbedömning av några 
marscherande och sjungande barn. Och 
likväl är den berättigad. Ty när vi tänka 
efter, inse vi, hur fort släktena växla. 
Våra år jaga undan som flyende vindar. 
Vår livsinsats är endast en liten episod 
i det stora tidssammanhanget. Det är 
därför med full rätt, som barnen kunna 
säga: Vi är Sveriges framtid. Komman
de släkten åvilar det att övertaga och 
vårda det arv, som vi i vår tur fått 
mottaga av våra fäder att förvalta.

Denna historiens lag är det, som kom
mit oss att med sådant allvar se på vår 
befolkningsfråga. V i måste besinna oss 
på den punkten, att släktet inte dör ut. 
Lärda män, som noga studerat hithöran
de problem, ha gång på gång under de 
senaste åren framhållit denna fara för 
vårt folk.

Men vi tvingas vidare att påtaga oss 
ansvaret för att det människomaterial, 
som livet ställt och ställer till vårt för
fogande, blir väl tillvarataget. Det bety
der med andra ord, att vi måste sörja 
för att våra barn fostras på ett sådant 
sätt, att de verkligen kunna bli Sveriges 
framtid.

Ett glänsande resultat
ernås vid PERMANENTNING 
med vår nya Wella-apparat.

Gör ett besök och övertyga Er själv!

A N N I E  L Ö Ö F S  DAMFRISÉRING 
Sandhed Tel. 361

B ir g e r  L u n d h o lm
ORSA FÖRMEDLINGSBYRÅ

Kächs f. d. gård 
Telefon 30

Boutredningar, Auktioner
Köp och försäljning av fastigheter
Rättegångar, Inkasseringar

Det kan synas, som om den generation, 
vilken nu håller på att växa upp, skulle 
bli föremål för så stor omvårdnad, att 
föga mer vore att göra, för att den skulle 
bli en kraftig och livsduglig framtids- 
befolkning. Man har skrivit mycket 
för att sprida kunskap i frågor, som 
höra samman med barnavård och barna- 
uppfostran. Man har även gjort mycket 
för att omsätta kunskaperna i praktiken. 
Genom barnhem och kolonier har man 
vidare sörjt för de barns välfärd, vilka 
äro sämre lottade. O. s. v.

Dock: det är inte alldeles säkert, att 
utveckligen under de sista decennierna 
varit enbart av godo. Fråga är, om inte 
barn i många fall blivit föremål för allt
för  stor uppmärksamhet. De ha, för att 
säga det rent ut, blivit alldeles för bort
skämda. Och att skämma bort barn är 
motsatsen till att uppfostra.

Ett- eller tvåbarnssystemet, som på 
sista tiden i så stor utsträckning slagit 
igenom, har i förening med den omstän
digheten, att man numera så ofta påta
ger sig föräldraskapet först vid relativt 
bög ålder och sedan man fått en någor
lunda tryggad ekonomisk ställning, be
rett marken för den utveckling, som 
gjort, att vår tid blivit kallad barnens 
tidsålder. Barnet —  eller eventuellt bar
nen —• ha i många fall kommit att i allt
för hög grad dominera i familjen. Man 
faller till föga för den lille parvelns alla 
nycker och strävar att tillfredsställa alla 
hans önskningar. Allt sådant sker gi
vetvis i bästa välmening, men vi få ald
rig glömma, att barnet kan ta skada av 
den allra största välvilja. Här stå många 
fostrare i stor skuld. Ty de äro inte få, 
som på så vis gjort sina barn till små 
envåldshärskare i hemmet. Och intrycken 
därifrån vilja gärna följa med ut i livet.

En annan lika allvarlig följd kan det 
medföra, att barnet på här sagda sätt

Prima varor drygast är 
köp på ransoneringskorten 

här.

H E L L S É N
Telefon 1 0 6

göres till centrum i hemmet. Den äkten
skapliga lyckan kan äventyras genom 
barnets tillkomst, i stället för att den 
skulle fullkomnas. Det kan nämligen in
träffa, att endera av föräldrarna så helt 
går upp i barnet, att hon, resp. han, så 
småningom överflyttar all sin kärlek till 
barnet och på så sätt tappar bort de dju
paste och ädlaste känslorna för maken 
resp. makan. Vad detta betyder för den 
äktenskapliga gemenskapen är uppen
bart. Hur mången man är det inte —  
för att blott taga ett litet exempel -— 
som någon tid efter barnets tillkomst vid 
hemkomsten efter dagens arbete märker, 
att vänligheten från hustruns sida avta
git. Det kan uppstå allvarliga konflikter, 
därför att barnet fått alltför framskju
ten och behärskande ställning i äkten
skapet, som egentligen skall vara en tre
het, där de rätteligen skola ha sin säkra 
plats var och en av de tre, far, mor och 
barn. Det finns ingenting som säger, att 
barnet har rätt att spränga den treheten.

Liksom de rika förmånerna i denna 
sällsamma trehet, far, mor och barn, 
tillkommer var och en av de tre, så har 
också var och en av dem sina skyldig
heter. Det är givet, att anspråk på skyl
digheter från barnets sida icke kan stäl
las förrän så småningom, i den mån det 
växer till och utvecklas. Men det be
tyder inte, att barnet i övermått skall 
fritagas från sina skyldigheter i hemmet, 
såsom ofta skett under de sista årtion
dena.

Tidigast och mest påtagligt uppenbara 
sig emellertid föräldrarnas skyldigheter 
gentemot barnen. Naturen har ju inrät
tat det så, att det späda människobarnet 
är den hjälplösaste av alla nyfödda va
relser. Men på samma gång —  och det 
är det förunderliga —  har samma natur 
utrustat detta nya människoliv med de 
allra största möjligheter. Det är därför, 
som det är en så stor och rik uppgift 
att få påtaga sig ansvaret för ett barns 
vård och fostran. Föräldrarnas skyldig
het blir till förmån. Det är därför, som 
endast det bästa är gott nog, när vi ge 
våra barn något.

När det gäller möjligheterna att ge åt 
våra barn, kan det se ut, som om som
liga föräldrar hade bättre förutsätt
ningar än andra. Vid en sådan grade- 
ring se vi emellertid gärna till de rent 
yttre levnadsvillkoren, ekonomi o. dyl. 
Vi få komma ihåg, att det för barnet 
värdefullaste, för dess framtid mest be
tydelsefulla arvet från föräldrarna inte 
består i sådana yttre skänker utan i gå
vor av långt djupare art. Dessa kan var 
och en ge utan kostnad. D. v. s. utan 
ekonomiskt utlägg. Det blir andra pris 

(Forts, å sid. 8.)

Glasögon  i alla utföranden
Recept exp. omg.

T H O R  BY ,  O R S A

Kvalitetsvelocipeden MONARK
står på höjden av styrka, elegans och lätt gång. — Det är bortkastade 
pengar att betala mera för ett annat fabrikat än vad Monark kostar, 
ty en bättre velociped än Monark kan icke åstadkommas. 
REPARATIONSVERKSTAD. SKRIVMASKINER.

O R S A  C Y K E L -  oc h S P O R T A E F Ä R .  Tel. 281 
Representant för A.-B. Cykelfabriken Monark, Varberg.
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FRÅN SKOLBÄNKEN
Badningen som gick upp i rök
EN dag skulle Birgit och jag ner och bada, 
och ut i vattnet det grunda vada.
Då svarta moln det på himlen steg opp, 
de kom öster-ifrån över bergens topp.

Vi hade en flaska citron-saft med oss, 
och köpte karameller, som hette bloss.
Vi satte oss sen vid kyrkogårdens staket, 
och åt och drack det som var i vårt paket.

Då började det regna och åska,
Och vi fick en förfärlig brådska.
Rädda voro vi tillika,
och började båda att skrika.

Det blev ett förskräckligt väder, 
och blöta blevo våra kläder.
Då gick badningen upp i rök,
och vi skyndade hem till mammas kök.

Där vi våra kläder torkade strax, 
vi hade väl en väldig flax.
Men i morgon vi bort och bada ska, 
då hoppas jag, att vädret blir bra.

L i l l  i H a n s s o n  - J e m t ,  kl. 4.

j*
Vid ån

I Brunvasselbo fäbod rinner en å. I den 
ån brukar jag vara och fiska. Jag brukar 
sitta på en sten mitt ute i ån. Där är det 
roligt att sitta. Men där nappar det inte 
så bra. Ibland händer det, att man får lax
öringar. Längre ned efter ån finns också en 
damm. I den badar vi. Den är inte så djup, 
utan det går att gå över den var som helst. 
Under dammluckorna brukar vi stå och låta 
vattnet rinna över oss. Men där dånar det, 
så att vi törs inte vara där länge. Där ligger 
ett gammalt hjul, som har varit till sågen. 
Utefter timmerrännan är det roligt att 
springa, den är nästan alltid torr.

E r i k  P å l a r ,  klass 3.

En ormhistoria
En gång, när jag var fem år gamma), 

skulle jag och mamma bort och ta björkris. 
När vi gingo hem, , sade jag till mamma: 
»Nej, se vilken stor metmask!» »Var nån
stans»; sade mamma. »Där. S e !» Då fick 
mamma se honom. Men då talade mamma 
cm för mig, att det var en orm. Vi togo sten 
cch kastade på ormen, men han bara fräste. 
Mamma sade till mig, att jag skulle springa 
och säga åt Ragnar, att han skulle komma 
och slå ihjäl ormen. Jag sprang och talade 
om för honom, och han kom. Han tog en 
stor sten, och sen kastade han iväg stenen 
rätt i huvudet på ormen, så att han dog. 
Sen tog han en käpp och lade ormen opp 
i ett stenrös, så gick vi hem.

L e n n a r t  J c m t, klass 3.

£
Skattunge kyrkklockor

Jag tycker så mycket om kyrkklockorna. 
De ringer så fint. Det ringer på lördags
kvällarna. På söndag ringer det, när klockan 
är nio och klämtar efter, sen klockan tio, 
kl. halv elva och elva. När någon har dött, 
ringer det klockan åtta dan efter. Om det 
är en man, så ringer storklockan först och 
sen lillklockan. Och om det är en kvinna, så 
ringer lillklockan först och sen storklockan. 
Vardera klockan klämtar nio slag. Sen ringer 
det. I dag har det ringt för »Anders bil» 
(farbror Anders). Han var 86 år gammal. 
Det var en arbetsam karl. Han har varit här 
i S år nu. Förut har han varit i Amerika. Vi 
hörde ringningen, när vi gick till skolan.

G ö s t a  K a 11 m a n, kl. 2.

Sagan om Per
Det var en gång en mycket vacker gosse, 

som hette Per. Pers far var skomakare, och 
mor var sömmerska. Per var aldrig ute och 
lekte med andra barn utan stod på torget 
med sin mormor. Per brukade gå till sin 
mormor varenda morgon och fråga, om han 
fick följa med henne. Det fick han ändå, fast 
han inte frågade. Men en morgon, då han 
kom till mormor, hade hon redan gått. Per 
sprang allt vad han orkade. När han hade 
kommit till torget, såg han mormor sitta och 
prata med en annan gammal gumma. När 
han kom dit, fick han se, att det var en 
trollkäring, som skulle köpa blommor och 
lök. Hon hade så mycket paket, så hon kunde 
inte bära hem dem ensam. Lille Per, som var 
sex år gammal, sprang efter gumman och 
frågade, om han skulle hjälpa henne med 
paketen. Då blev gumman mycket glad. Hon 
lovade Per, att han skulle få smaka hennes 
tårta o,ch få två karamellstrutar. När de 
kommo in i trollets hus, såg han allting blän
ka. Det var, som om det skulle vara ett slott.

Hon hade golv, som såg ut som glas. Trol
let sade, att Per skulle gå försiktigt över gol
vet och sätta sej i hennes gungstol. Hon gick 
till dörren och tog upp en pipa och blåste i. 
När hon hade blåst några gånger i pipan, 
så kom det ekorrar, harar och alla andra 
små djur springande oppifrån trappan. När 
hon blåste i pipan, så betydde det, att de 
små djuren skulle laga mat och sätta fram 
tårta åt Per. När Per hade ätit upp tårtan, 
tackade han och gick till sin mormor på tor
get.

Anna-Lisa Johansson, klass 5.

När jag var liten
När jag var i Tackåsen, då skulle mormor 

koka ärter, och då skulle jag röra i dem, 
men hela kastrullen ramlade över mej. Och 
dom tog av mej kläderna och lindade in mej 
i ett stort lakan. Pappa har berättat om, 
då vi bodde öst om lindorna, då ja föddes. 
Då kom Judit med mej. Och då var mamma 
sjuk. Då började det åska och blixtra och 
regna. Blixten kom igenom fönstret. Jag låg 
i en vagga. Och pappa låg i sängen bredvid 
vaggan.

R a g n h i ld E r s s o n, kl. 2.

Riksmarsch
En söndag på riksmarsch gick Roland och ja. 
Då mötte vi Anders. Han sa: »Hurra!»
Sen blev vi trötta, må ni tro, 
men vi fingo ej ta det med ro.

Jag tyckte, jag såg vårt mål.
Roland var trött och gick som en ål.
Jag gick förbi Roland vid en bro, 
och han var arg, må ni tro !

Sen gick jag först i mål, 
och fick vatten i en skål.
Det var nära han skulle gått förbi mej, 
men då sade ja g : »Hej med dej!»

E r i k  Näs ,  klass 4.

i
TECKNING: På Orsa idrottsplan av

E r i k  Näs,  kl. 4.
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Sveriges framtid . . .
(Forts, från sid. 6.)

man får betala. Man får offra mycket 
av sin egen bekvämlighet. Man måste 
ha noga akt på sig själv. Det priset kan 
för mången vara högt nog.

Vad är det då, som vi alla praktiskt 
taget ha lika stora möjligheter att ge 
våra barn?

I.

För det första vill jag nämna en ratio
nell spädbarnsvård. Om detta har skri
vits och talats så mycket, att läsaren 
kanske tycker, att jag här kommer till 
kvarnen med säd, som redan är finmalen. 
Faktum är emellertid, att saken ännu inte 
slagit igenom. Alltjämt är det många, ja, 
otaliga mödrar, som inte insett betydel
sen av att ett spädbarn skötes efter ett 
bestämt tidsschema. De ha i många fall 
inte velat inse det av egen bekvämlighet. 
Och många —• det hör man så ofta — 
levâ  i den övertygelsen, att det inte är 
förenligt med kärleksfull vård av ett 
barn att vårda det på ett rationellt sätt. 
På den punkten ha vi förresten att räkna 
med mormödrars, mostrars och äldre 
tanters medverkan vid vård och fostran 
av barn. De ha ofta kommit med streck 
i räkningen för unga föräldrar i deras 
goda avsikt att tillämpa rön, gjorda av 
modern barnavårdsforskning. Beträf
fande sådan inblandning i vården av ens 
eget barn vill jag bestämt hävda, att det 
inte är oartigt av en ung mor, om hon 
vägrar en sådan välvillig tant att dalta- 
med barnet, när det exempelvis är tid

O m sorgsfull
P E R M A N E N T N I N G

utföres av

Telefon Holen 49

Mässbackens Badhus

öppnar den 23 augusti.

för detta att sova eller att å barnens väg
nar tacka nej till en karamell, som kan
ske skulle förstöra aptiten till en stun
dande måltid. Och kära mormödrar, 
mostrar och äldre tanter, ni ska inte 
sörja över att en mor av idag inte skö
ter ett barn precis, som ni gjorde. Var 
förvissade om att det mycket väl går att 
vårda ett barn kärleksfullt, fastän man 
samtidigt också söker göra det så ratio
nellt som möjligt.

II.
Den moderna barnspykologien har vi

sat, att 2 :a och 3 :e levnadsåren äro för 
barnets karaktärsdaning de betydelseful
laste. Det är då, som barnet så att säga 
upptäcker världen. Då gäller det för för
äldrarna att efter bästa förmåga söka leda 
barnet in på rätta banor. Deras främsta 
ansvar i det fallet är att visa bar
net vägen till självförtroende. Märk: jag 
säger inte självsvåld utan självförtroen
de. Ingenting är så viktigt för barnets ut
veckling, som dess upptäckt, att det är 
en individ, en vilja, som kan prestera 
något. Man kan hindra barnet i denna 
dess utveckling, och man kan under
stödja det om man tar tillfällena härtill 
i akt. Låt mig taga ett litet exempel!

Lille Hans är omkring \T/z år gammal, 
enda barnet och minutiöst påpassad. Han 
har hittills växt upp i storstaden. Men så 
kommer han till landet på sommarvistel
se. Ute på den något ojämna gårdspla
nen känner han sig osäker. Han vågar 
inte gå många steg i början. Men det tar 
sig. Han försöker sig på litet längre 
promenader. Så faller han omkull utan 
att göra sig illa. I stället för att göra 
ett försök att resa sig upp själv, sträcker 
han gråtande ut handen mot sin vårda
rinna. Och hon rusar —  tyvärr —  genast 
fram och hjälper upp honom. Om han 
lämnats åt sig själv, skulle han med all 
sannolikhet efter en stund ha rest sig 
upp på egen hand. Och då hade lille 
Hans gjort en stor erövring, för hans

Firma Hanser & Jonsson
OLJONSBYN - Tel. Orsa 346 

REKOMMENDERAS
Glas, porslin, specerier och manufaktur

Radiomottagare
8 märken därav 5 svenska fabrikat 
Åtvidabergs Skriv- och Räknemaskiner 
Cyklar, KING, KRON, OK 
Kylskåp, Kokplattor, Spisar, Dammsugare,
Elektriska kastruller, Strykjärn m. fl. elektriska artiklar 
Alla i marknaden förekommande batterier för radio 
Ring och beställ batterier

Radiofirma Martin Andersson
Mora — Telefon 4 4 9

utveckling mycket mera värd än påpass- 
ligt bistånd av vårdarinnan. Det skulle 
kanske ha blivit upptakten till en rad 
djärva landvinningar. Han skulle ha känt 
sig mera säker i gröngräset på landet. 
Nu däremot gick nog hans reflexion i 
följande riktning: Jag faller bara omkull 
på gårdsplanen. Så kan jag inte resa mig 
själv.- Det är mycket säkrare att stanna 
inne på det jämna golvet.

III.
När en ung människa en gång kom

mer ut i livet, tvingas in i nya förhål
landen och nödgas umgås med främ
mande människor, är det för henne av 
oskattbart värde, om hon redan äger en 
viss grad av levnadsvisdom, någorlunda 
vet, hur hon skall skicka sig i olika si
tuationer och inte ständigt behöver kän
na sig osäker och bortkommen. Grunden 
skall även här läggas i barndomen.

Allt av skick och fason, som ett barn 
får lära sig i hemmet, skall inte vara en 
exercis, för att stolta föräldrar skola 
kunna hålla uppvisning med barnen, när 
släkt och vänner äro på besök. Nej, all 
fostran av våra barn skall ha ett långt 
djupare ändamål än så. Vi äro skyldiga 
att leda deras fostran in i sådana banor, 
att de, när de äro mogna att börja fostra 
sig själva, kunna bygga vidare på en 
god grund, lagd i hemmet.

Det är alltid beklämmande att se barn, 
som äro oartiga eller som inte känna till 
det minsta om bordsskick etc. Vilka 
försummade möjligheter! Barn ha ju så 
lätt för att lära. Saken är bara den att 
de aldrig fått lära sig något. Och vad 
föräldrarna försummat i det fallet, det 
får barnet förr eller senare lida för. 
Barnens eget bästa kräver alltså av för
äldrarna, att de även i det avseendet 
vinnlägga sig om en sorgfällig uppfost
ran av sina barn. Det är en gåva till 
barnen så god som någon. Och den 
kunna vi ge dem för endast ett pris, 
nämligen noggrant aktgivande på oss 
själva. All barnauppfostran börjar med 
fostran av sig själv. Föga framgång har 
en mor, när hon söker lära sitt barn 
något, om detta kan svara: »så gör inte 
far», eller en far, som förbjuder barnet 
något och får det beskedet: »så gör ju 
mor». Det gäller för föräldrarna att visa 
fasthet i den egna hållningen i alla skif
tande situationer. Därigenom bli de för

t ....... -j Barnsängen

1 LILLEMOR

1  , ' ny modell

\ k .  A och trevliga

V— T färger

Carl A. Pettersson - Orsa

E. Nilssons Skrädderi
R E K O M M E N D E R A S
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de växande barnen, även de som börja 
bli kritiska, fasta auktoriteter, som bar
nen gärna se upp till och lära av. Och 
skulle det krävas, så måste en fostrare 
kunna visa allvar bakom orden. Barn 
måste dock lära sig att underordna sig 
vissa ordningar. Man kan stundom för
våna sig över det ostävjade självsvåld, 
många barn lägga i dagen. En vän hjäl
per mig här med ett exempel. Han be
rättade mig följande nog så talande fall:

Två pojkar från ett mindre bemedlat 
hem med sjukdom i familjen erbjödos 
att komma till sommarkoloni. De ville 
emellertid inte anta det förmånliga er
bjudandet, ty »på kolonin måste man 
lägga sig så tidigt på kvällarna». När 
så saken fördes på tal hos föräldrarna, 
förklarade dessa, att barnen själva fingo 
avgöra saken.

Så långt ha alltså barn kommit i 
självsvåld. Det betänkligaste är, att de 
själva få lida för det. De två kavata pil
tar, vi nyss lärde känna, komma att få 
lära om, en gång, om inte förr så den 
tiden, då de inkallas att som soldater 
tjäna sitt land. Då måste de som vuxna 
män finna sig i att krypa till kojs, när 
taptosignalen ljuder.

IV.
Människan behöver vid alla åldrar en 

auktoritet att se upp till. Barn behöva 
det i synnerhet. För dem äro föräldrar
na närmast till hands att bli det. Det är 
ett ansvar, som kräver mycket av oss. 
Ja, vi känna oss helt enkelt oförmögna 
att ensamma bära ett sådant ansvar. Vi 
känna vår begränsning och veta, att vi 
i det långa loppet inte kunna hålla vår 
ställning som ledstjärnor. Barnen ha vid 
mognare ålder icke nog med oss som 
förebilder och andligt stöd. Lyckliga äro 
de föräldrar, som kunna visa sina barn 
till en högsta auktoritet, en som ständigt 
förbliver lika oupphinnelig och dock 
ständigt lika nära, lika redo att visa en 
klar väg för vår livsvandring. Och lyck
liga de barn, vilka av sina föräldrar fått 
lära sig att stava: »Gud, som haver bar
nen kär», och vilka som arv hemifrån 
fått med sig ut i livet en fast tro på 
Honom, som styr universum och sam
tidigt tar personlig vård om varje litet

WIKTOR BLOMBERG
Hansjö, Orsa
Telefon 41 — Filialen 4 4 0

människobarn. Varje fader och moder, 
som själva äga en personlig kristendom, 
må anse det som en den angelägnaste 
kallelse att dela med sig av denna rike
dom till sina barn. Och de föräldrar, 
vilka icke som personlig egendom äga 
tron på Gud, må anse det lika angeläget, 
att deras barns liv måtte fyllas med ri
kare andligt innehåll. Ha då sådana för
äldrar någon möjlighet att skänka sina 
barn religiös fostran? De kunna åtmin
stone inrikta sig på att icke stå hind
rande i vägen för de religiösa intryck, 
som barnen från annat håll kunna er
hålla.

Ingenting bör vara angelägnare för 
fäder och mödrar av i dag, som vilja 
fostra sina barn efter bästa förstånd och 
med det ädlaste hjärta, än att söka 
leda in det kommande släktet på sunda 
banor, där gudsfruktan och goda seder 
bli på ett genomgripande sätt bestäm
mande för såväl den enskilde som sam
hället. Då kunna vi trygga lämna foster
landets kommande öden i våra barns 
händer, deras som är Sveriges framtid.

I f

Från skolbänken . . .
(Forts, från sid. 7.)

En syförening
En dag kom Ulla och frågade mig, om jag 

ville gå med på en syförening, som hon var 
med i. Tant Abrahamsson, tant Englund och 
tant Leander har bildat den för flickor, som 
har fyllt elva år, och den skulle heta »Våra 
flickor». Först var det meningen, att flic
korna från Kyrkbyn, Trunna och Oljonsbyns 
söndagsskolor skulle vara med, men så ring

PORTRÄTT
— förnämligt och elegant. 
Önskar Ni ett utmärkt 
porträtt på Eder gosse 
eller flicka — då kan Ni 
med största förtroende 
vända Er till vår ateljé. 
Vi följa vårt motto : »M o
dernt stilförnämligt arbe
te» och därför tro vi, att 
Ni kommer att bli verk
ligt belåten.
Ring och beställ tid.

Teg m a ns  Fotosa long
Tel. 93 O R S A  Tel. 93

de tant Abrahamsson till Ulla och frågade, 
om hon ville vara med, och så 'fick hon ta en 
kamrat med sig. Vi har syförening varannan 
lördag, och då är vi hemma hos tanterna.

När vi kommer dit, får vi först ta av oss 
ytterkläderna och gå in och ta reda på våra 
arbeten. När var och en har hittat på sitt 
arbete, får vi lägga det bredvid oss, medan 
någon av tanterna läser några verser ur bi
beln, och sedan sjunger vi en sång. Däref
ter börjar vi att sy eller sticka på våra ar
beten. Om en stund bli vi bjudna på kaffe. 
Då alla ha druckit, fortsätta vi att arbeta. 
Medan vi syr läser tant Abrahamsson för oss 
ur en bok.' Hon har läst en bok, som heter 
»Else Gran», och nu håller hon på och läser 
i en annan bok för oss. Vi börjar klockan 
fyra och slutar klockan halv sju. Jag håller 
på och stickar en grytlapp av rött garn och 
sedan skall jag virka med vitt garn omkring. 
Ulla håller på och stickar en blå grytlapp.

När det är slut, plockar vi ihop våra ar
beten, och sedan sjunger vi en sång, därefter 
gå vi hem.

Vivan Granlund, klass S.

Lillan sover gott
om mor ger henne en Läkerol på 
kvällen. Den lindrar hostan och gör 
henne gott.

o (okefaoL
— varje tablett en välgörare

Köp Edra  CHARKUTERIVAROR
hos

£ £  B R O B E R G S
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Resa till Amerika . . .
(Forts från föreg. nummer.)

Tisdagen den 22 juli, således efter cirka 
7 dygns resa, fingo vi sikte på land. Detta 
var dock icke Amerikas fastland utan en 
stor ö benämnd Anticosti Island, belägen vid 
inloppet till den stora Lawrenceviken. Det 
blev en allmän glädje, ty många trodde, att 
vi snart skulle vara framme i Quebec, men 
ännu återstodo omkring 2 dygns sjöresa.

Följande dag var ön ur sikte, och vi sågo 
nu åter endast himmel och vatten. Men sjön 
låg nu stilla och blank som en spegel, en
dast en och annan liten vindfläkt krusade 
den glänsande vattenytan. Luften kändes 
varmare än ute på öppna havet, det kändes 
tydligt, att vi närmade oss fastlandet. Snart 
hade vi land i sikte på båda sidor. Vi be- 
funno oss i själva den stora viken. Här voro 
vi i tillfälle att få se ofantligt stora isberg, 
som drivits av vågorna in i viken. Likt sim
mande svanar sågos de långt borta i fjärran, 
klara som kristall och bildande en skarp 
motsats till de gröna delvis nakna och mörka 
bergen vid horisonten. Det var vackert att 
skåda. Här fingo vi även se valfiskar dyka 
upp, den ena här, den andra där. En dök 
upp endast cirka S meter från båtens sida, 
vadan man med lätthet kunde se ett av 
dessa stora havsdjur. Ju längre in i viken 
vi kommo, desto tydligare framträdde lan
det. Slutligen kunde vi tydligt urskilja små 
vita hus efter stränderna bildande liksom 
en rad av vita punkter mellan sjön och lan-

Hattar billigt!

Modeateljen
Telefon 2 8 6

Målning sarbeten
utföres av

Sigvard Holmström - Orsa

det. Det var fiskarboningar. I denna vik 
bedrives nämligen ett storartat fiske. På 
sjön syntes också den ena fiskarbåten invid 
den andra, framdrivna medelst segel. Tors
dagen den 24:de hamnade vi lyckligt i Que- 
becs hamn. Snart stodo vi alla passagerare 
på Amerikas fastland efter cirka 9 dygns 
resa på den stora Atlanten. Resan hade 
visst tagit lång tid, men allt hade gått lyck
ligt och väl, och det var ju huvudsaken.

Omedelbart efter landstigningen företogs 
läkarundersökning av de emigranter, som 
ämnade sig till Förenta Staterna. De, som 
skulle till Canada, undgingo denna. Förenta 
Staternas invandringslag skärpes nämligen 
mer och mer för varje år. Ingen, som är 
behäftad med kroppsliga lyten eller lungsot, 
eller som vid landstigningen ej kan upp
visa, att han äger erforderliga medel att 
försörja sig, tills han erhållit arbete, får 
inkomma i Förenta Staterna. Dock medgi- 
ves undantag för dem, som kunna bestyrka, 
att de ha anhöriga att komma till. För in
vandringen till Canada finns ännu inga så
dana lagar. Det ser ut, som om Canadas 
regering toge emot vad skräp som helst. Hu
vudsyftet är helt enkelt det, att landet blir 
befolkat, och god plats finns för många mil
lioner människor. Det är ock många, som 
förstå att använda denna fördel att så lätt
vindigt kunna inkomma i Amerika. Man kö
per t. ex. biljett till någon plats i Canada, 
sedan övergår man som resande (icke som 
emigrant) utan vidare hinder gränsen till 
vilken plats som helst i Förenta Staterna. 
Detta till och med därför, att resan är bil
ligare till Canada än till Staterna. Under 
resan hit hade vi i sällskap en man, som 
ämnade sig till Minnesota i Förenta Sta_ 
terna. Han hade köpt sin biljett till en sta
tion i Canada benämnd Emerson, vilken lig
ger alldeles intill gränsen mellan Canada 
och Staterna. Från denna station skulle han

Rob. Thollanders
Bokbinderi — Orsa

sedan köpa biljett till sin egentliga bestäm
melseort ; alltsammans ett fiffigt sätt att 
Undgå möjligen inträffade obehagligheter vid 
landstigningen.

Torsdagsaftonen kl. 7 avgick emigranttåget 
från Quebec. Vi hade ej hunnit se mycket 
av staden, och när tåget sattes igång, var 
det redan mörkt. På tåget kom jag att sam
språka med en norsk man, som följt med 
Allanlinjen. Han var nu på resa till anhö
riga i Minnesota. Vid ankomsten till Que
bec hade han blivit kvarhållen där på grund 
av att läkaren trodde honom hava lungsot. 
Två veckor hade den stackars mannen måst 
stanna där och under tiden vänta på ytter
ligare en läkarundersökning. Äntligen hade 
han blivit undersökt samma dag, som nyss
nämnda tåg avgick. Då hade han ingen 
lungsot, och alltså fick han följa med. Man
nen grät bittert över att ha blivit behand
lad så, och det var ju ej att undra på. Hans 
lilla reskassa hade tagit slut, varför han 
måste anlita den allmänna barmhärtigheten. 
Stackars karl!

Under samtalet med den norske mannen 
skredo aftontimmarna ganska fort, och snart 
kändes behov av sömn och vila. Men var 
skulle man lägga sig? Vi måste sova i sit
tande ställning, och det gick rätt bra, ty 
sittplatserna i kupéerna voro stoppade samt 
klädda med röd sammet. Aled detta tåg för
des nämligen inga sovvagnar.

På morgonen kl. 7 påföljande dag passe
rade vi förbi staden Montreal, en stor och 
vacker stad. Det lilla vi kunde se av den 
var endast det, som kunde upptäckas genom 
kupéfönstret. Snart befunno vi oss utom 
stadens område, varför vi nu i den ljusa 
morgonstunden tydligt kunde överskåda 
landskapet. Det var riktigt med nyfikenhet, 
som vi betraktade Amerikas fastland. Väd
ret var strålande vackert och värmen nästan 
olidlig. Sommaren stod där i sin högsta fäg
ring. Det var vackert att skåda trädgård 
vid trädgård, böljande vetefält, gröna löv
dungar här och där. Hopar av får, hästar och 
kor betade på de gräsrika slätterna. Det var 
en helt annan tavla att skåda än då man 
kastar en blick hän över berg och dal i 
Orsa. Vackert var det men enformigt.

i Lantmannagården är rätta affären för Edra in
köp i allt vad som hör till färghandelsbranschen

M oderna loka ler med hygienisk varup lacering . Kurant lager i god sorte
ring och ett re jä lt bemötande av personal under fackm ässig ledning

Trots de svåra tiderna
kunna vi ännu tack  vare  våra goda fö rb inde lser erbjuda Eder de 
bästa kva litée r av

Färger, O ljor, Fernissor och Lackfärger
Penslar, Papp och Tapeter
Sjukvårds-, Förbands- och Toalettartiklar

O R S A  F Ä R G H A N D E L
Tel. 3 4 0  Y . F E R N E M A N  Tel. 3 4 0
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Dagen därpå eller fredagen anlände vi till 
en liten stad kallad Nortbay. Där måste vi 
byta om tåg och i stället för de vanliga ku
péerna erhöllo vi sovvagnar, så att vi påföl
jande natt kunde bättre njuta av vilan. I 
Nortbay stannade tåget från kl.\ 6 em. till 
kl. 11. Under tiden hade vi tillfälle att gå 
ut och bese en amerikansk landsortsstad. 
Den hade breda, ojämna, smutsiga gator samt 
trottoarer av trä; dessa voro så dåliga, att 
det var rent farligt att passera dem. Tiden 
gick fort, medan vi nyfiket betraktade än 
det ena, än det andra, och snart var kloc
kan elva, och vi måste raska på till tåget. 
Det är nämligen högst viktigt att här i Ame
rika passa noga på tiden, då tåg avgår, ty 
eljest riskerar man att bliva efter. Inga sig
naler givas före ett tågs avgång, utan när 
tiden är inne, rullar det utan vidare framåt. 
Det är därför rådligast att så litet som möj
ligt lämna tåget, när det gör uppehåll.

Tiden var inne att gå till vila, ty det var 
afton. Som jag och min kamrat ej medtagit 
varken resfilt eller kudde, måste vi taga våra 
kappsäckar till huVudgärd, och våra rockar 
fingo tjänstgöra som filtar. Men vilan var 
ändå ljuv. Endast tanken på hemmet gjorde 
åtminstone mig orolig.

Nästa dags afton eller lördagen den 26 :te 
anlände vi till en stad vid namn Port Arthur. 
Den av mig förut omtalade finska kvinnan 
steg av tåget här. Hennes man, som var 
järnvägsarbetare, var henne till mötes. De 
hade varit frånskilda S månader. Det var ett 
kärt möte för dem. Han föll sin hustru om 
halsen och kysste henne flera gånger tillika 
med barnen. Det var riktigt rörande att se. 
Jag kunde ej låta bli att tänka på min egen 
hustru och mina bam. Tillika kom jag att 
tänka på den vackra sången: »Skola vi väl 
alla mötas bortom Jordanflodens brus».

Söndagen den 27 :de juli kl. 1 e. m. (ame- 
kansk tid) ankommo vi till vår bestämmelse
ort Winnipieg. Min egen klocka visade då 
tiden 9, ty den var efter svensk tid. Jag 
måste nu vrida henne tillbaka 8 timmar. 
Tidsskillnaden var således omkring 8 tim
mar. När vi båda, jag och min kamrat, sti
git av tåget, stannade vi en liten stund för 
att se oss omkring. Nu stodo vi där rådlösa, 
obekanta med platsen, obekanta med språ

Konservera
Lagra solsken 

för vintern

Alla slags konser- 
veringsartiklar fin

nas i

Hansjö Konsum
Främjar ekonomisk hushållning

ket, främlingar långt fjärran från hemmets 
lugn och frid, till hälften modiga och till 
hälften missmodiga, vi stodo på västra halv
klotet. Jag ber att få påminna dem, som 
ämna resa till Amerika utan att där ha be
kanta, att även tänka på denna sak. Medan 
vi stodo där som en »stum frågvis» kom en 
man fram till oss och tilltalade oss på svenska, 
frågande om vi voro emigranter. Glada över 
att träffa en svensk man, frågade jag ho
nom, om han kunde visa oss, var vi kunde 
erhålla logi över natten. Han svarade, att 
om vi ville följa honom till emigranthemmet, 
fingo vi logi fritt där. Vi följde honom ge
nast dit, men där såg det ganska otrevligt 
ut, varför vi gingo därifrån och till ett nyk- 
terhetshotell kallat »Svea», beläget alldeles 
invid järnvägsstationen. Sedermera fick jag 
veta, att denna man var anställd som svensk 
emigrationsagent i Winnipeg. Hans namn är 
A. Hallonkvist. Det var en mycket snäll och 
hygglig man, och så lär han åtnjuta stort 
förtroende och stor aktning. Heder åt så
dana svenskar, som visa sig vara värdiga 
söner av vårt kära fosterland.

Vi voro trötta av resan, och det undrar 
visst icke den över, som rest långa vägar. 
Jag kastade en tanke tillbaka till det kära 
hemmet; men ack, mera kunde jag ej.

Vi voro nu ungefärligen i mitten av Ame
rika, ty Winnipeg ligger 1,424 engelska mil 
från Atlantiska och 1,482 från Stilla havets 
kust. En ofantlig sträcka! Mellan Quebec 
och Winnipeg finnas efter Canadian Paci
fic järnvägen 167 stationer, vilka vi nu rest 
förbi. Därtill hade åtgått en tid av i det 
närmaste 62 timmar.

Staden Winnipeg är en stor och vacker 
stad. Den är icke gammal. För omkring 30 
år tillbaka lär det på den plats, där den nu 
är belägen, ej ha funnits ett enda hus. Den 
har breda gator, delvis, belagda med asfalt, 
kubb eller cement. Staden belyses med elek
triskt ljus, vilket jämte gas även begagnas i

Vid behov av M ÅLERIARBETEN
vänd Eder m ed iörlrnende till

Målaremästare W. H o l m s t r ö m

Använd
L U N D I N S

brandstegar
Te l. 3 0 2  O R S A  Tel 3 0 2

privata hus. Flera banor utgå från staden 
och sprida ett nät åt olika håll inom pro
vinsen. Winnipeg är provinsen Manitobas 
huvudstad samt medelpunkten för Canadas 
handel och industri. Den kallas ock med rät
ta »Canadas hjärta».

Här får jag nu sluta min enkla berät
telse om resan dit till västern. Det, varom 
jag skrivit, har jag själv sett och hört. Hop
pas att du håller till godo med dessa rader, 
på samma sätt jag ber om överseende för alla 
fel och brister i mitt framställningssätt. Du 
vet allt för väl, att jag ej är någon så kallad 
»pennfäktare» utan en »arbetets son».

Jag förmodar, att du också till sist önskar 
veta, hur jag tycker om landet och förhål
landena här. Men jag varken kan eller vill 
giva dig mitt omdöme därom, ty det tarva
des flera års vistelse här, innan man kunde 
inlåta sig med sådant. Av vad jag dock sett, 
hört och kan förstå, så är landet, åtminstone 
delvis, ett mycket gott land. En nykter och 
ordentlig arbetare kan mycket lättare taga 
sig fram här än t. ex. i Sverige. Jord kan 
ännu förvärvas på flera ställen för billigt 
pris och på goda villkor. Jag har talat med 
åtskilliga svenskar, som kommit hit medel
lösa, men som nu äro självägare av sin farm 
samt äga 8 å 10 kor samt hästar. Dock torde 
sådana tider numera vara förbi, ty dessa 
ha kunnat köpa sin jord för 1 dollar pr acre, 
numera betingar samma slags jord 8 å 10 
dollar pr acre. Me.n det är ju ändå billigt. 
Man kan i vanliga fall förtjäna 1 acre god 
jord på cirka S dagar. (1 acre är litet mera 
än ett svenskt tunnland.) Matvarorna äro

Barnens dag
börjar alltid med 
borstning av tänderna

T A N D B O R S T A R
T A N D C R E M E
M U N V A T T E N

i s tö rs ta  sortering 

Hedins Färghandel
O  r s a

Skohandla
hos oss och Ni blir belåten

A.-B. Orsa Skomagas i n
Orsa —  Telefon 37
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Elektriska
spisar, plattor, bakugnar, 
varmvattensberedare
Radio, Armatur, Kylskåp. 

MORA-ORSA ELEKTRISKA AB.

ANNA ANDERSSONS 
Resanderum 

Café & Matsalar

Re kommen deras

Tel. 269 ORSA

Vatten-, avlopps- och värmeledningar
utföres av

Dick Hansson - Orsa
Telefon 94

Orsa M otor- & Mek. Verkstad
BILREPARATIONER 
BILTILLBEHÖR 

Telefon 28 RESERVDELAR

H O L G E R S  K IO S K
Tidningar, Frukt, Choklad, , 
Vykort, Film m. m.
Glace, Läskedrycker

Vulkanisering
av BILRINGAR,

CYKELRINGAR 
samt GUMMISKOR

ORSA RINGCENTRAL
Orsa, Telefon 299

Använd AGFA film
för bästa resultat, och ej andra, 
billigare fabrikat till samma pris. 
Vykort, Brevpapper i stor sort.

Orsa Tobaks- & Pappershandel

S y  h a n d a r b e t e n !
MATELASE, RYA,
korsstygnsbroderier,

samt många andra lätta trevliga arbeten 
finnas i stor sortering

Hanna Månsson & C:o
Telefon 4

Wohlmers Mjölkaffär
Telefon 83
Mjölk, Grädde, Orsa-tunnbröd

CLAS J. HELGESSONS
Herr- & Damskrädderi 
Oblandade tyger 
Förstklassigt arbete

ORSA, tel. 86

billiga, vilket torde vara en följd av både 
jordens fruktbarhet och även den stora are
alen uppodlat land. En ensam person, som 
endast har sig själv att försörja, bör under 
gynnsamma arbetstider kunna förskaffa sig 
ett litet kapital. Den, som har en stor fa
milj, kan i vanliga fall ej påräkna något 
större överskott. Man måste även här iakt
taga flit, arbetsamhet, nykterhet och spar
samhet. Dollarn kan förvärvas lika lätt här 
som kronan i Sverige. Men den onyktre och 
slösaktige råkar i nödår vart han än kom
mer. Ehuru jag för min del i många men 
ej i alla delar föredrager Amerika, vill jag 
dock på inga villkor tillråda någon att resa 
hit. Jag ser saken så, en annan ser den på 
ett annat vis. Den, som är innerligt fästad 
vid hemmet och fäderneslandet, bör ej emi
grera. Vidare, den som har sin bärgning i 
sitt hemland, varför skall han utsätta sig för 
diverse bekymmer och svårigheter? En så
dan gör klokast i att stanna hemma. Skulle 
man komma hit och sedan t. ex. råka ut för 
trånad och hemlängtan, så vore man olyck
lig, hur rikt bord man än finge. Kärleken till 
fosterbygden finns mer och mindre hos alla, 
och det torde vara många, som begynna att 
belasta Amerika därför, att hemlängtan dri
vit dem tillbaka igen. Men det torde ock 
finnas sådana, hos vilka fosterlandskärleken 
slocknat, och sådana bruka upphöja Ame
rika allt upp till skyarna, men sänka ner 
sitt fosterland i smutsen. Jag anser, att man 
bör giva ett land den debet och den kredit, 
som det verkligen förtjänar.

Här ber jag nu få sätta punkt för denna 
gång. Mera härnäst.

Jag önskar, att du, sedan du läst detta, 
även låter min hustru få del härav, var
efter du kan bevara det tillsvidare.

Lo'uise Bridge P. O. Man. Canada den 25 
oktober 1902.

Vänl.
J- T r y g g .

Hos tandläkaren
På torsdagen skulle vi vara hos tandläka

ren klockan nio. Britta kom ner till mig, då 
klockan var åtta. Då satt jag och drack te. 
När klockan var tjugo över åtta, for vi. Jag 
fick ha mitt tandkort i hennes väska. Det 
gick så fort att åka spark. I Trunna var det 
bart mitt på vägen. Då vi skulle gå in, visste 
vi inte var vi skulle gå. Då frågade Britta 
en gammal gubbe, som gick på vägen. Och 
han talade om det för oss. När vi kom in i 
väntsalen, satt Rut, Maggi och Karin där. 
Karin hade redan varit inne, då jag och 
Britta kom. Ann-Maj var inne nu. Sedan 
kom hon ut. Då var det Maggis tur. Där ute 
satt vi och läste tidningar. Maggi kom ut och 
var så glad. Hon hade inget fel. Då skulle 
Britta gå in. Hon var där inne en halv tim
me. Sedan kom hon ut. Vi skrattade åt hen
ne så. Hon hade en stor gummilapp för mun. 
Lappen var fästad bakom huvudet. Hon 
skulle gå in en gång till. Nu var det min tur 
att gå in. När jag kom in, fick jag gå och 
sätta mig i en stol. Tandläkaren tog ett för
storingsglas och höll det över tänderna. En 
stor borr hängde i taket. Vid ett annat bord 
satt en sköterska och skrev på tandkortet. 
Nu kom tandläkaren och hade en spruta i

E r i k  W e s s t r ö m
Rikstelefon 119

Utför Värme-, Vatten- och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling! Billigaste priser!

S T E N B E R G S
h e r r f r i s e r  ing
T R U N N A  — O R S A

Medlem av Orsa hantverks- 
& industriförening

B E S Ö K
Brandts
servering

vid Orsasjöns strandbad!

C. F. CARLSSONS Åkdonsfabrik
ORSA Tel. 188, bost. Holen 58

A r b e t s v a g n a r  
och K ä r r o r
med trä och bilhjul.

Lät reparera Skodonen
hos

E . N o r l i n g
Omsorgsfullt arbete - Moderata priser

alltid gott och välsmakande från

C. G. N y s t r ö m s H a g e r i
Telefon 38

Basturökt rullskinka 
och sidfläsk

John P e t t e r s s o n s
Sadelmakeri - Tapetserareverkstad
Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 
beställning - B i l l i g a  p r i s e r !

BRANDTS Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage, 

m. m. - Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovanståen

de bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.
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HUGOS K onditori
R E K O M M E N D E R A S  
Uteservering Telefon 318

Tu r i s themmet
R E K O M M E N D E R A S

God mat och bra rum 
till h u m a n a  priser 
Obs.! N y  r e g i m
T E L  E F O N  241

Ge varje krona 
högsta värde!

Sunt ekonomiskt hand
lande ger Edra pengar 
högsta möjliga värde.

Då det gäller kläder — 
gör Edra inköp i affären 
där Ni får full valuta för 
varje krona — hos

Fr e l i ns  K O N D I T O R I
Telefon 27

Gott Kaffe - Läckra Bakverk

Medlem av Sveriges Konditori
förening och Tårtförmedlingen

Läskedrycker och 
Wichyvatten

från

STORÅBRO BRYGGERI
R E K O M M E N D E R A S

Snickerier
dörrar, fönster, trappor, butiks - 
inredningar, möbler m, m.

KALLHOLSFORS Snickerifabrik
Mässbacken - Tel. 37

Färska grönsaker och blommor
köper Ni bäst hos oss

Kransar, buketter och dekorationer 
utföras smakfullt och väl

O . Lindqvist Blomsterhandel
Medlem av F. B. F. 
Tel. 92, Trädgården 120

handen. Han stack in den i gommen två 
gånger. Så kom han och hade en tång i han
den. Sedan sade han så här: Blunda nu: Det 
gjorde jag. Han tog ur två tänder, men det 
kändes inte ett dugg. Sedan fick jag gå ut. 
Om en stund for Britta, Rut, Maggi och jag 
hem.

Birgitta Bruks, klass 3.

En rolig tid
När snön smälter bort och isen lossar 
är det en härlig tid för oss små gossar, 
men bättre blir det, när björkar bli gröna, 
man kan faktiskt inte sitta och dröna.

Dock, det bästa ännu återstår, 
ty sommar kommer efter vår, 
och bada får man den första gång, 
i solens sken med fågelsång.

I juni månad kommer en dag 
av mycket efterlängtat slag, 
examen för året stundar då, 
när solen lyser på himmel blå.

Så börjar sommarlovstiden, 
vårterminen är nu förtiden.
Det är roligt, soligt och glatt 
i lunder och på ängar eka skratt.

Stig Carlsson, klass 6.

Konservglas - Bygelburkar 

Höganäs krukor - Syltkittlar

Herbert Broberg
Skattungbyn

samt årstidens snittblommor 
och krukväxter

Larssons Blomsteraffär
(Mitt emot Kooperativa)
Tel. Affären 322, Bostaden 2S7

Eskilssons Kiosk
Tidningar, Frukt, Choklad, 
Vykort, Film, Glace m. m.

H E M S L Ö J D
Dukar, D rap e rie r och andra 
Hem slö jdsalster köpas billigt hos

K a r i n  E r sson - Slättberg
Telefon 3 4 4

A n n i e  J a c o b s o n
D A M F R I S E R I N G

H a n s j ö
Te l .  270

__________________________________

BILLIGA PRISER.
Bomullsklänningar

11: — 10: — 9: 25 8: — 7: 65 6: 95 6: 25
5: 95

D :o för flickor 6: 65 6: 25 5: 95 4: 25 3: 95
3: 65 3: 25

Damstrumpor, silke-linne . . . .  3: — 2: 65 
D:o, merceriserad macco, äkta söm 3: 65 
D:o, silke, flera kvalitéer från . . . .  2:25 
D:o, svarta bomullsstrumpor till

1: 65 och 1: 25 
Damgarnityr, extra prima kval....... 7: 35

Herrparaplyer ....................  9: — 5: 65
Damparaplyer . . . .  12: 50, 11: 75 4: 65 
Barnparaplyer . . . .  5:25, 3:45, 2:95
Regncape, röda o. blå, flera storlekar.

Herrkalsonger, lc-silke, korta ben
1: 95 2 : 35 2 : 25 

iHerrtröjor, k-silke, titan ärm 2: 35 2: 25 
Herrskjortor, trikå . . . .  4: 95 2: 95 2: 65 
D :o med lång ärm . . . .  6: 95 5: — 3: 95

Blomkrukor utan fat 
50, 25 och 18 öre.

Badbyxor, badmössor, badskor, båtar, 
segelbåtar, solskärmar m. m. 

Tändstickar, prima . . . .  pr 10 paket 2: 15 
Toalettpapper ............. pr 10 buntar 1:25

Campingstolar, fällbara, pr styck 1: —
Cykelboxar med lock . ..............  3: —
Campingfiltar, mörka .. .pr st. 7: —

Macassarolja, hårvatten, rakdusch sololjor
m. m.

LEKSAKER o. Orsa-minnen av alla slag.

Fråga efter allt.

Platsens lägsta priser.

C EN TR ALB O D EN
(Basar- & Kortvaruaffär)

ORSA - Telefon 298

Erik Andersson
Ombud för Stockholms, Göteborgs 
m. fl. köpmannaföreningar.
Telefoner Orsa 40 och 152.
Auktioner, bouppteckningar, 
arvsskiften och legala handlingar.

Inkasseringar å alla platser inom landet.

Semesterhemmet Talö
TELEFON O R S A  117

rekommenderas för sin här
liga luft och vackra utsikt

Trevliga rum, gott bord

Slättbergs Badhus
öppnar för säsongen 
lördagen den. 23 aug.

Damer ..........................................  kl. 15—17
Herrar ......................................... » 1&—21
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Hushållsmaskinen

»A S S I S T E N T»
är husmoderns största hjälp
reda i konserveringstider

Konservkokare — Konservburkar 
Bärkvarnar — Saftp ressar

största sortering i

BIRGER OLSSONS JÄRNHANDEL
Te le fon : Nam nanrop

Vi spar 
till
Skolresan

Kopparbergs Läns Sparbank
Hela länets sparbank

Folkets Park - Sker
Utmärkta artister 
Förstklassig musik.

Gynna
annonsörerna

Hvalpene våre
Till omväxling med orsabarnens 

uppsatser ta vi denna gång även med 
en, som hämtats ur ett norskt »bar- 
neblad», Magne, och som författats av 
en 7-årig liten »pike».

Jeg vil så gjerne skrive litt om hvalpene 
våre. Moren deres heter Lill. I forstningen 
var de sv,aert stille. De lå bare i en dunge. 
De hade ikke oier. Men nu är de morsom- 
me. Jeg og bror min går op i huset til dem 
med melk. Da springer de om kap til fatet. 
Når de har drukket, springer de og leker 
sig. De henger sig på ryggen till hverandre 
og biter i orene, og de klorer sig fast i 
strempene mine.

E l l a  H i n d r u n  (7 år).

Om jag hade en häst
Om jag hade en häst, så skulle jag rida 

så fort. Och den skulle heta Blenda. Jag 
skulle ha en ridsadel att sitta i.

Hästen skall vara helsvart till färgen. Och 
så skall den få havre, vatten och hö. Blenda 
skall ha det rent och fint i stallet. Jag skall 
rykta henne. En fin vagn, skall jag ha och 
ett hus så fint. Det skall vara vitt med gröna 
knutar. En hund skulle jag också vilja ha. 
Den skall vara svart den också.

Hildur Hallstensson, klass 3.

Vid bäcken
I somras var jag inte i fäbodarna hela 

tiden men jag bfukade fara dit ibland. En 
dag foro Hans och jag östöver. Nedanför 
Haga-Eriks stuga i Grunåberg är det ett 
litet dike, där det finns laxöring. När jag 
och Hans kommo till diket, stannade vi. 
I den bäcken går det att ta laxöringarna 
med händerna. Först kände vi efter under 
en stor sten vid bron, om det var någon 
fisk där. Då kom Ragnar. Han stannade. 
Vid bron över bäcken tog han en laxöring. 
Så följde vi bäcken till en myr. Nedanför 
myren tog jag en laxöring. Något längre 
ner tog Ragnar en liten laxöring till. Så 
gingo vi till landsvägen igen och foro till 
min mormor. På kvällen foro vi hem.

A n d e r s  Sv a n ,  klass 4.

När vi voro ut och fiskade på Orsasjön.
A n n - B e r i t  E r i k s s o n  kl. 4.

Realisation!
Klänningar
Blusar
Jumpers
Hattar
M ö s s o r
m. m. m. m.

K. J. Dahl - Orsa
Telefon 191

Måleriarbeten
Rums- och möbelmålning. 
Dalamålning i antik stil. 

Omsorgsfullt utförande - Billiga priser

Or s a  Lackeringsverkstad
N ä s P e r  A n d e r s s o n  

Telefoner: Verkstaden 265; Bostaden 67.

Badhuset i Holen
öppnar för säsongen den 23 aug.

Öppet kl. 3—8 em.

För syltning och 
konservering

Syltkittlar, konserverings glas, 
alla storlekar; inkoknings- 
apparater, saftsilar, gummi
ringar, kork, buteljlack, per
gament och mirrophan-papper 
köpes billigast i

Orsa Bosättningsaffär
Telefon 423

Skoreparationer
utföras omsorgsfullt av

M. Wi ks t röm
Ulasgården, Samhället

Nug ari mitji djerå,
men um Ni sku reparera 
eld bidja nö nitt, wend 
ikur börta mi, sö skari 
färsetj ö jåp ikur.

And. Borbon
Telefon 3 3 6
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Bilä snikkör skålar.
Teckn. av E. Grandell.

Undvik bötestian!
Köp Eder Cykellykta hos undertecknad.

Försäljare av Bosch och Asea 
Glödlampor, Batterier.

Harald Erikssons Rep, Verkstad
Telefon 1 5 6

Anders de Wahl

medverkar vid

B a rnens  <dag

i O  R S A

Föns t e r ,  D ö r r a r
Inredningar - Trappor - List
verk - Plywood och Wallboard.

E  n å S n i c k e r i f a b r i k  
Telefon 78

Målarmästaren

B. KARLSSON
BYGGNADSMÅLNING, 

R I N G  MÖBELMÅLNING,
Tel. 108 TAPETSERING m. m.

St ra nd s  Pens ionat
Telefon Skattungbyn SI 
R E K O M M E N D E R A S

Vid Edra MORA-besök dricker 
Ni Edert kaffe bäst på

H e l m e r s  K o n d i t o r i

Hansjö Badhus
öppnar fredagen den 22 augusti
Damer ............. fredagar kl. 5—8
Herrar ............. lördagar » 4—8

Lindängets Pensionat

Telefon Holen 1

kläder till moderna herrar
Det korrekta snittet, de förstklassiga kvalitéerna, den 
lediga men ändock oöverträffade passformen — se där 
vad som gör att de flesta orsabor ekipera sig hos

B E R G L I M D S

Enklare  och finare m iddagar, supéer samt 
kaffe för större och m indre sällskap.

Beställn ingar mottagas tacksam t.

Rösta på bästa karnevalsvagnen 
(öre kl. 18 söndagen den 10 aug.

U  n v c L n  3  3  <a n n a . /
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B A R N E N S  D A G  1 9 4 1
P r i s t ä v l i n g :

Vilken är
den bästa vagnen 
i karnevalståget?

Orsa skoltidning utlyser härmed en 
pristävling i anslutning till Barnens dags 
festtåg. Det gäller för deltagarna i täv
lingen, d. v. s. åskådarna av festtåget, 
att genom omröstning välja ut den bästa 
vagnen. Därvid bör. naturligtvis hänsyn 
tagas både till idén, som ligger till grund 
för utsmyckningen, och utförandet av 
denna.

För att underlätta omröstningen har 
alla vagnar i festtåget försetts med num
mer och härnedan finnes en kupong för 
anteckning av din mening. Omedelbart 
efter festtågets slut har du alltså endast 
att på nedanstående kupong anteckna 
vilket vagnnummer, som var bäst, och 
sedan lägga denna kupong hopviken en 
gång i en brevlåda vid festplatsen på 
Ångbåtsudden. Brevlådan är märkt Orsa 
Skoltidnings pristävling. Denna brevlåda 
tömmes söndagen den 10 aug. kl. 19, var
efter prisnämnden sammanträder ome
delbart. Den, som iordningställt den 
vagn, vilken får de flesta rösterna, er
håller ett present å 25 kr. skänkt av 
Barnens dag. Vidare utgår ett andra 
pris å 15 kr. och ett tredjepris å 10 kr. 
Den först öppnade rösten på den vinnan
de vagnen erhåller också pris, nämligen 
5 kr., För att kunna tagas med i om
röstningen fordras att den röstande tyd
ligt anger namn och adress enligt ku
pongen. Resultatet tillkännages på fest
platsen så snart som möjligt på söndags
kvällen.

V a r n in g
Tidigare har förekommit vid Barnens 

dag, att försäljare från andra orter be
sökt Orsa och gjort goda affärer, stop
pande förtjänsten i sina privata fickor.

Därför vill kommittén för Barnens 
dag i Orsa uppmana allmänheten se till, 
att deras pengar hamna i festens kassor 
och inte hos dessa kringstrykande köp
män.

Det går nog att se och höra, om det 
är en äkta orsabo eller inte, som bjuder 
ut sina varor.

T o m b o la n
vid BARNENS DAG har också i år 
särdeles förnämliga vinster. Här ska 
bara avslöjas att första vinsten är en 
sportstuga. Köp lotter! Sportstugan kan 
bli Din.

F lo r a d o
Barnens dags lilla tombola, är billigare 
än den stora tombolan. Men även här 
bjuds fina vinster. Sålunda är första 
vinsten en cykel.

För att ge orsabarn tillfälle till 
stärkande kolonivistelse med allt vad 
det innebär av regelbundna vanor, god 
kost, glatt kamratliv, sol och luft är 
det som BARNENS DAG anordnas.

Med varje skärv ökas möjligheterna 
att uppehålla och vidga denna välsig- 
nelsebringande verksamhet.

Var därför lojal mot dem, som med 
eftersättande av tid och bekvämlighet 
satt sig i spetsen för detta arbete, och 
deltag i

c u e n e n tf

Till Orsa Skoltidning!

Bästa vagn i Barnens dags karnevalståg 

var n:r ______________________________

Namn

Fullständig adress
Texta namn
och adress t ----------------------------------------------------

P R O G R A M
L ördagen  den 9 augusti
Kl. 13. Ridande härolder blåsa in fest

ligheterna. Barnens dags gårdsmu- 
sikanter och det sedan föregående 
Barnens dag populära sjöraanska- 
pellet »Hala Hem» spela-och sjunga 
i samhället och dess omgivningar. 
Ballong- och kramförsäljning av 
Barnens dags egna försäljare. (Se 
varning för främmande försäljare 
här bredvid.) »Vad heter grisen?» 
Jugås-Jerk bjuder allmänheten till 
gissningstävlan med en präktig gris 
som pris.
Barnens dags stora tombola öppnas. 
(Högsta vinst en sportstuga.)

Kl. 19,30. Barnens dags nöjesfält vid 
Ångbåtsudden öppnas. Stort nöjes
fält med nya anordnnigar och de
korationer. Skjutbanor, Karusell, 
Spel, Fiskdamm, Tombolor m. m.
Å Barnens dags friluftscen upp
träder :
Francias and Day i :
HAN, HON Å JA.
(Sång, Dans, Parodier, Musik 
m. m.)
Dalarnas lille Rolf (13 år gammal). 
Svingsång, visor m. m.
Gammal och modern dans å två 
banor till musik av Vikens orkes
ter (8 man) och Orsaspelmän.

Söndagen den 10 augusti
Kl. 13. Karnevalståg genom samhäl

let. Se pristävlingen.
Kl. 14. Öppnas festligheterna vid 

Ångbåtsudden med konsert av A. 
B. F :s musikkår.

Kl. 18. Uppläsning av Anders de 
Wahl på friluftscenen.
På friluftscenen uppträder 
»Han, Hon å Ja. Sjömanskapellet 
»Hala Hem», Dalarnas lille Rolf 
m. fl.

Barnens dags C a b a r é med revyn

En s m ä l l k a r a m e l l
Orsa Revyamatörers senaste framträ

dande. Föreställning varje timme.

Lokalt.

Gammal och modern dans till musik 
av Orsaspelmän och Roxy (8 man). 
Förstklassiga serveringar. Försälj
ningar av glace, varm korv, frukt, 

rökverk och sötsaker.

Storslagna illuminationer.

Pris 50 öre Falun 1941. Falu Nya Boktryckeri Aktiebolag Upplaga 1,800 ex.


