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"Hemlandet”
STÖRST — BÄST — BILLIGAST!

50 cents pr år.

EN cent — lösnummer — EN cent.

Skynda att prenumerera! Tala om 
för Edra vänner, att de nu kunna få 
Hemlandet, Amerikas bästa och stör
sta svenska tidning för den lilla av
giften av 50 cents. Förmå dem att 

prenumerera!

Agenter önskas! Liberala villkor!

H E M L A N D E T  

357 N. Clark St. Chicago, 111.

Nykterhetsföreningen

ÖSTERBOTTEN, Negaunee, Mich.

möter varje l:sta  och 3„:dje sön

dag kl. 2 :30 e. m., varje 2:dra och 
4:de söndagsafton kl. 7:30 e. m. 
Österbottens Hall, 515 Teallake a.

Besökande alltid välkomna.

Nykterhetsföreningen

“ STJÄRNAN I W ESTER” : 
SA N  FR A NC ISC O , CAL. 

m öter varje andra och fjärde söndag  

kväll i varje månad 

uti P o lite  Building, 3265 16th Street. 

Besökande äro alltid välkomna.
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“ S O L S T Ä A L E N ”  J U B I L E R A R

Avdelningen “ Solstrålen”  No. 19 i Waukegan, III., firar 25-årsjubileum.

Såsom något storslaget annonsera
des nykterhetsföreningen Solstrålens 
10-årsjubileum och storslagen blev 
den stora tillställningen i värklighet. 
Redan tidigt på kvällen blev den rym
liga salen fullsatt med fästbe^okare, 
ett ganska stort antal hade också in
funnit sig från Chicago, öppnandet 
av fästligheten fördröjdes något på 
grund av att flera av de, som skulle 
deltaga i programmet, blivit förse
nade. Efter några musiknummer 
framträdde Mr. Isak Juth och hälsa
de alla välkomna. Han fra^nhöll be
tydelsen av nykterhetsarbetet och 
den roll föreningen spelat under de 
år den existerat. Han skildrade för
eningens med- och motgångar under 
de flydda tio åren. “ Den största för
lust vi lidit” , yttrade talaren, “ var 
förlusten av vår högt aktade och 
värderade föreningsbroder Verner 
Hendrikson, vilken så hastigt bort
rycktes av döden. Han icke allenast 
arbetade hårt för att samla vårt folk, 
han sjöng ihop det.”

Följde så deklamation av Mrs. E. 
Öhman och pianosolo av Mrs. A. We- 
renskjöld, varefter Mr. F. Weren- 
skjöld höll fästtalet. Detta var både 
sakligt och inträssant. Talaren be
handlade rusdryckerna såsom sam- 
hällsfiende och önskar jag att talet 
i sin helhet kunds återgivas. “ Rus

dryckerna äro ej som en hel del an
dra samhällsfiender, vilka komma 
och gå som turister, de stanna alltid 
kvar hos oss,” yttrade Mr. Weren- 
skjöld, “ och ständigt utöva sitt dege
nererande inflytande.”

Efter en kort paus uppfördes det 
genomroliga lustspelet “ Kärleken på 
sommarnöje” och så utförde några 
av Solstrålens medlemmar väl övade 
nationaldanser. När allt som hörde 
till programmet var undanstökat 
borsattes stolarna och de unga roade 
sig tills in på småtimmarna.

Hela tillställningen var i allo väl
lyckad enligt mitt förmenande. Ofta 
ser det ut, som om nykterhetsarbetet 
särskilt bland vårt folk ej mera skul
le bedrivas med sådan iver som för
ut, det ser så ut ibland, men när man 
kommer ut ocli bevistar möten och 
fäster, som våra föreningar arran
gera, så tycker man igen att “ än 
lever fädrens ande” , ännu arbetas 
det med iver. Solstrålens medlem
mar visade den 8 febr. att det ännu 
är allvar med i spelet. Deras till
ställning präglades av uppriktighet 
och inträsse från den som ledde pro
grammet till uppasserskorna vid kaf
feborden, alla voro angelägna om att 
få tioårsdagen av föreningens tillva
ro så angenäm och minnesvärd som 
möjligt. B-g.



Något om Kansas som 
nykterhetsstat

Om det allmänna tillståndet i för- 
budsstaten Kansas, där nykterhets- 
vännerna i dessa dagar fira 30-års- 
minnet av rusdrycksförbudets infö
rande, har under de senaste ^ren 
många olika uppgifter förekomiffit i 
prässen. "Än har man prisat förhål
landena där i de mäst superlativa 
ordalag, än har man bjudit oss de 
hämskaste svartmålningar över sam
ma förhållanden. Därför gläder det 
också varje inträsserad nykterhets- 
vän att finna en lidelsefri och på sak 
gående framställning i ämnet. En 
sådan har nyligen lämnats av stats- 
advokaten (General Attorney) i Kan
sas, John S. Dawson, i en i tidskrif
ten “ Worlds Work” publicerad arti
kel, som härmed till läsarens uppbyg- 
gelse partiellt återgives i översätt
ning.

Mr. Dawson skriver:
“ Resultatet av förbudslagen i Kan

sas, sedan den prövats i trettio år, 
bör nu vara känd. Nära en tredje
del av statens befolkning är inskri
ven i skolorna. För trettio år till
baka kunde 49 procent icke läsa eller 
skriva, då däremot procenten nu är 
endast två, en skillnad av 47 procent. 
Och dessa två procent tillhöra i allra 
flästa fall immigranter, som komma 
från sydöstra Europa. Staten räknar 
105 counties och i 18 av dessa finnes 
icke en enda sinnessvag person. I 96 
counties finnes ingen drinkare, och 
de få av dessa, som vi ha i Kansas, 
komma från städer, där man till det 
yttersta motsätter sig förbudslagens 
tillämpning. Fattighusen i 38 coun
ties äro bokstavligen utan fattighjon, 
och i hela staten räknas endast en 
värkligt fattig på varje 8,000 perso
ner. I juli 1911 voro 53 countyfän-

gelser öde, och 63 counties hade ingen 
förbrytare, som avtjänade straff. På 
hela tio år har i flera counties ingen 
jury sammankallats för att döma en 
förbrytare, och en grand jury är nå
gonting så ovanligt, att hälften av 
statens befolkning knappast vet vad 
det är för något. I mitt hemcounty 
i västra Kansas ha vi haft endast en 
grandjury, och det är 25 år sedan.

Till detta uttalande fogar “ Worlds 
Work,” efter att hava anmärkt att 
skolorna i Kansas icke äro så tidsen
liga som de borde vara och att lev- 
nadsstandaren i några counties tar
var att höjas, följande ord:

“ Men i trots av denna begränsning 
visar dock Kansas, vilka resultat som 
kunna vinnas, där förbudslagen kom
mer andra faktorer till hjälp. Och 
andra stater borde mer än vad fallet 
är jämföra förhållandena, såsom de 
äro i Kansas. En stat, som befriar 
sig från dryckenskapen så mycket 
som möjligt, bereder därigenom lyc
ka och välsignelse för sitt folk.”

(Ur “ Skand. Goodt.” )

VAD UTRÄTTA KROGARNA?

De fördärva hälsan.
Bortföra egendomen.
Förslöa förnuftet.
Förhärda samvetet.
Förnedra männen.
Nedsätta kvinnorna.
Skymfa barnen, 
ödelägga hemmen.
Demoralisera samhällena.
Utarma drinkaren.
Fördöma krögaren.

Må vi därför tappert bekämpa 
rusdryckernas demon!

Kom ihåg att den stora tävlingen 
utgår den första m a j! Gör en sista 
ansträngning och segern tilUtör eder!



Alla m ed!
Jag frågar dig, du, som läser detta, 

■är du med i kampen mot rusdrycker
na? Har du betänkt, att även du, 
vem än du är, har en plikt att fylla 
i detta avseende ?

Du är en medborgare i ditt fäder
nesland, en medlem av ett samhälle, 
inom vilket du är bosatt, en del av 
den familj du genom födelsen tillhör 
eller själf bildat. Ingenstädes står 
du ensam, och du bär ansvar för din 
omgivning, på vilken plats du än står 
i hem, kommun och fädernesland.

Gå génom raden av fränder och 
vänner! Tänk efter, om du ej bland 
dem sett rusdrycker snärja och här
ja  ! Och pröva dig sedan, om du står 
skuldlös inför allt detta!

Gå genom raden av kommunens 
samtliga medlemmar, så långt du 
känner dem ! Har du förnummit om 
jämmer och nöd, synd och död som 
rusdryckerna förorsakat bland dem? 
Står du skuldlös inför detta onda?

Gå genom raden av olyckor, som 
liemsöka ditt land! Tänk på det 
myckna onda, som förövas under rus
dryckernas inflytande! Tänk på dem 
som för rusdryckernas skull befolka 
fängelser, sjukhus och fattiggårdar! 
Tänk på skaran av skyddslösa små, 
som få oskyldt lida för fädernas miss
gärningar! Tänk på allt detta, och 
fråga dig själv, om du står utan 
skuld!

Hela landet suckar under rusdryc
kernas tyranni, tusenden falla årli
gen offer för dem; men den, som ej 
är med mot det onda, är medbrotts- 
1ig i det.

Är du en rusdrycksförbrukare, så 
står du icke utan skuld; ty då gyn
nar du rusdryckshanteringen, då un
derhåller du rusdrycksseden, då ger

du din omgivning ett förledande ex
empel. Betänk detta I

Rusdrycksbruket är ett samhälls- 
ont, och de skador det åstadkommer 
inom stat och kommun, kyrka, skola 
och hem äro oberäkneliga. Därför, 
alla med i kampen mot rusdryckes- 
seden!

Huru kampen i övrigt skall föras 
är din ensak, men ett är oeftergiv
ligt: du får ej förtära rusdrycker. 
Du måste bli helnykter. Endast så 
kan du inlägga din protest mot rus- 
drycksväldet, endast så kan du mot- - 
arbeta rusdryckseländet. Först som 
helnykter har du försonat, vad du ti
digare i saken förbrutit. Först då 
kan du stå utan skuld.

Låt dig övertygas av mina ord! 
Och när du är övertygad, så sprid 
idén om förpliktelsen till helnykter
het vidare! Sök för densamma vin
na allt flere!

ALLA M ED! Det vare vår lösen.
Hedvig Sohlberg.

UR BARNAMUN.

Lilla Lisa satt med armarna över 
bordet och tungan ute och ritade de 
underligaste krumelurer på ett ark 
papper.

Vad gör min lilla älskling? frågade 
hennes mamma.

Skriver till Anna Holm, svarade 
Lisa med lugn värdighet.

Men inte kan du skriva inte?
Nej, mamma, svarade Lisa; men 

vad gör det? Anna Holm kan ju inte 
läsa!

Vet ni att den stora tävlingen 
emellan föreningarna utgår den för
sta maj? Kanske behöver eder för
ening ännu några nya medlemmar 
för att vara förvissad om ett pris.



Nykterhetsrörelsen och 
klasskampen

Vilken skärande ironi är det icke 
när arbetaren som av förhållandenas 
makt tvingas att avstå från det fulla 
utbytet av sitt arbete sedan låter sig 
till kropp och själ förgiftas av rus
drycker och därigenom låter kapita
listen skaffa sig ytterligare vinst på 
honom. Den förstnämnda utsugnin
gen kan han under nuvarande för
hållande icke undgå, men väl den an
dra, ty ingen tvingar honom att dric- 

j f  ka sig från förnuft och besinning.
I vår tid har den kämpande arbe

tarklassen bruk för alla krafter som 
kunna åvägabringas. Varje enskild 
som stupar kan betyda en nedsätt
ning av arbetsklassens inteligens, of
fervilja och handlingskraft.

Vi skola minnas huru många av 
våra bästa krafter ha segnat ned på 
in korstågsvandring emedan de va- 
it dumma nog att tömma den rus
ryckens giftbägare som kapitalisten 

räckte.
Vi skola göra klart för oss att rus

dryckerna ha dräpt många av de bä
sta i klasskampens armé.

Och när det är så, då kunna vi 
lägga alla andra argument mot rus- 
drycksbruket åt sido. Vi ha i de o- 
vannämnda skälen alldeles tillräck
liga motiv för absolut avhållsamhet 
från och kamp mot rusdryckerna.

Alla som icke vilja vara förrädare 
mot sin egen klass måste erkänna 
att vi även i nykterhetsrörelsen ha 
ett mäktigt och nödvändigt vapen i 
den proletäriska klasskampen.

Norska Verdandisten.

VILL DU offra en cent i veckan för 
nykterhetssaken ? Prenumerera då på 
Ledstjärnan, som kostar endast 50 cents 
för ett helt år.

“Jag  ser det nu!”
I det en arbetare gick ut genom 

dörren till en krog fick han se en 
dyrbar stor automobil stående fram
för huset. I vagnen sutto tvenne 
eleganta fruntimmer, samtalande 
med krogens ägare. När vagnen rul
lade bort, sade han till krögaren: 

” Vem tillhör den automobilen ?” 
“ Det är min,”  sade krögaren med 

en viss självbelåtenhet. “ Den kostar 
6,000 mark. Min hustru och min dot
ter kunna icke vara den förutan.” 

Arbetaren sänkte sitt huvud ett 
ögonblick i djup eftertanke och såg 
nedtryckt ut. Därpå reste han sig, 
såsom hade en ny tanke satt liv i 
honom och sade:

“ Jag ser det! Jag ser det!”
“ Ser vad?”  frågade krögaren.
“ Ser vart min dagspänning fö r  

åratal tagit vägen. Jag har hjälpt 
till att betala den där automobilen, 
edra damers siden, juveler m. m. De 
pänningar jag förtjänade, som skulle 
ha förskaffat min hustru och mina 
barn ett eget hem och goda kläder, 
har jag  lagt på er krogdisk. Min och 
andras dagslön har uppehållit er och 
eder familj i vällevnad. Hädanefter 
skola min hustru och mina barn ha 
förmånen av vad jag förtjänar, och 
jag skall aldrig mer spilla en penni 
på straka drycker!”

Nykterhet under höstens fälttjänst- 
övningar. Chefen för landtförsvars- 
departementet i Sverige har hos ko
nungens befallningshavande i skri
velse anhållit, att k. befhde dels måtte 
vägra tillstånd för trupperna åtföl
jande marketentare eller andra per
soner att tillhandahålla öl, dels för
ständiga vederbörande polismyndig
het att förbjuda detaljhandel eller ut- 
skänkning av spirituösa under den 
tid trupp uppehåller sig på orten.

\
k



Livets växlingar
ute i skärgården på en stor natur

skön holme var en stor och ståtlig 
’cyggnad, inhägnad utav fina björ
kar, häggar och rönnar samt fina 
blomstersängar vettande mot havet. 
Allt var så vackert och skönt här uti 
den stilla junikvällen.

Här bodde Erik Dahl, en rik och 
förmögen herreman, med sin fru och 
sina tre unga döttrar Eva, Elsa och 
Dora jämte sina tvänne pigor och 
drängen Emil.

Fröknarna Dahl besökte nu skolan 
uti staden. Allt gick utmärkt väl för 
dem och de unga fröknarna belöna
des med vackra vitsord.

Emil fick ha den äran att föra 
de unga skönheterna med den fin- 
målade gasolinbåten över sjön varje 
morgon och kväll.

Emil var en vänlig, godhj ärtad, 
rask och vacker yngling med glatt 
humör, varför fröken Eva började 
att kasta sina Amorspilar på honom. 
Allt detta var blott en hemlighet de 
första åren.

Fröken Eva blev nu utdimiterad 
från detta läroverk och reste till uni
versitetet, varför hon måste vara 
borta ifrån hemmet på vintern långt 
skild från sina anhöriga.

Emil var född utav fattiga föräld» 
rar ute på landsbygden, varför han 
måste gå ut och förtjäna sitt uppe
hälle medan han var helt ung. Hans 
fader var snickare, arbetade uti sta
den och hade ganska god betalning. 
Men allt vad han förtjänade gick uti 
glaset. Så fort han fick pänningar- 
nä uti sina händer så bar det in på 
krogen, där han hade så många kam
rater med vilka han nu ville skåla 
<ien skimrande drycken med. Det 
tog slut på hans slantar och kamra
terna flydde ifrån honom. Där satt

nu den gamle drinkaren ihopkrupen 
på en stol sovande en tung sömn.

Den stora feta krogvärden stiger 
nu fram, skrikande till den arme 
mannen att han måste gå ut eller 
skall han telefonera efter polisen och 
sätta honom uti arrest.

Intet svar höres varför han blir 
vred, går fram till honom gripande 
ett gott tag uti hans rockkrage, lyf
tande honom upp ifrån stolen och 
slänger ut honom på cementtrotto
aren så att han faller omkull och 
slår sig så illa att han inom kort 
avled.

0  vad sorg det blir för  lilla Emil 
och hans moder när de får höra det
ta sorgliga budskap att han är död 
och skall lämnas åt jorden.

Den lille gossen måste nu förtjä
na deras uppehälle, ty hans moder 
var mycket sjuklig och utvakad.

Han började nu med att arbeta för 
en bonde och blev ganska omtyckt, 
ty han var läraktig och villig till att 
göra allting som hans herre befallde 
honom. Hans månadsavlöning blev 
större för varje månad.

Allt som blev över för deras uppe
hälle så lades åt sidan, ty han skulle 
till folkskolan på vintern. Men han 
hade fri skola, emedan han var fat
tier. 0  hur glad han blev när han 
fick höra detta, ty då i skulle han 
sätta in sina slantar på postsparban
ken vilken läraren för skolan var fö 
reståndare för.

Efter att ha besökt folkskolan två 
år blev han utdimiterad och fick de 
skönaste vitsord någon kan tänka sig 
samt en stor summa penningar, som 
han erhöll ifrån skolfonden, vilken 
var uteslutande för fattiga, medellö
sa barn, som gjorde goda framsteg i 
skolan. (Forts.)

G Y N N A  V ÅR A  A N N O N SÖ R E R !!!



Officiella meddelanden.

Tillstånd har beviljats nykterhets
föreningen “ Sveaborg,” No. 22, i Se
attle, Wash., att hänvända sig till 
syskonföreningarna med en anhållan 
om hjälp för en av sina medlemmar. 
Miss Betty Hellman, vilken för  en 
lång tid varit oförmögen att utföra 
något slags arbete. Föreningen där
städes har hjälpt så mycket den kun
nat och som det nu synes vara för
hoppning om att få  bot för Miss 
Hellman om pekuniär hjälp kan er
hållas har föreningen beslutit sig för 
denna åtgärd.

* * * *

En ny förteckning över böcker å 
förbundets förlag ingår i detta num
mer av Ledstjärnan. Teaterstycken 
och dialoger ha haft en strykande 
åtgång; de flästa äro nu slutsålda. 
Vi önska fästa våra läsares upp
märksamhet på de andra böckerna 
och berättelserna, som äro uppräk
nade å listan. Läs minnestecknin
gen över Hilda Hellman — banbryta- 
ren för nykterhetsrörelsen i hemlan
det. Skaffa eder boken “ Diskussion” 
(100 dryftefrågor). Där givas vär
defulla råd och anvisningar för  mö
ten och diskussioner. Där uppräk
nas 100 frågor, vilka äro lämpliga 
att diskuteras vid möten och fäster. 
Därjämte gives litteraturanvisnin
gar för studerandet av frågor, som 
föreslås till diskussion. “ Ett offer 
och andra berättelser” och “ Olika de
lat och andra berättelser”  äro också 
mycket värdefulla.

Se över listan och rekvirera.
*  *  *  Jjs

Brevbäraren lämnade just några 
brev — de flästa för Ledstjärnan. 
Ett utav dem är från Mrs. Jacobson, 
Ironwood, Midi. Mrs. Jacobson har

kollekterat från förfallna prenume
ranter och anskaffat nya. Ett M.O. 
på $16.50 är inlagt i brevet. Såle
des avgift för 33 prenumeranter.
‘ Can you beat it” ?

Mr. Victor Berg, korresp. för den 
åter verksamma “ Stjärnan av Suo
mi” i Marshfield, Oreg., insänder för  
11 nya prenumeranter. Från Mr. 
Ivar Carlson i Worcester, Mass., som 
inom en kort tid tillställt oss tvänne 
brev med ansenliga belopp för Led
stjärnans räkning, inkommer nu med 
ett tredje och med betalning för nio 
prenumeranter. På det hjärtligaste 
tacka vi dessa såväl som alla andra, 
vilka arbeta för att sprida Ledstjär
nan. “ Gack du och gör sammale
des!”

* * * *

Nykterhetsföreningen “  Allvar," 
No. 39, som varit upplöst sedan vå
ren 1911, skall igen försöka. Några, 
möten hava hållits och tjänstemän 
äro valda. Som det igen blivit allvar 
med “ Allvar” No. 39, tro vi säkert 
att den skall länge leva och blomstra 
som aldrig tillförene. Vi önska nyk- 
terhetsvännerna i Bitumen lycka och 
framgång och i denna välgångsön- 
skan förena sig säkert alla som ön
ska förbundets och vårt folks väl. 
Vilken utav de avsomnade förenin
garna skall bliva den nästa att erfara 
“ uppståndelsens morgon”  ?

* * * 5k

Omkring tio föreningar hava, då 
detta skrives, ej inrapporterat om an
talet landsmän på sina platser. Det 
är således omöjligt att ännu i detta 
nummer av tidningen tillkännagiva 
huru föreningarna uppdelats. Kom 
ihåg, att tävlingen utgår den första 
m aj! Det gäller nu att slå riktiga 
slag i saken och göra några sista an
strängningar. Glöm ej bort de vär
defulla pris, vilka skola utdelas. Tre



finska flaggor värda tio dollar styc
ket skola bortskänkas. Tre förenin
gar skola vinna ett pris vardera. Vil
ka tre bliva de segrande?

^

Mycket extra  arbete och besvär 
kunde besparas sekreteraren om var
je  förening skulle medsända pännin- 
gar när föreningsmaterial beställes. 
I Ledstjärnan publiceras en prislista 
över alla saker som finnas på lager 
hos sekreteraren, och föreningarna 
veta därför precis på centen huru 
mycket de skola betala för vad de 
behöva och rekvirera. Stundom hän
der att föreningar ej betala sina räk
ningar genast. Det blir uppskjutet 
och förglömt, nya tjänstemän inväl
jas och det blir mycket svårt att 
sedan klarera sådana affärer. Vi ha 
flera sådana fall. Allt detta kunde 
undvikas om pänningar skickades 
genast, då beställningen göres.

EN HÄRLIG SEGER.

Lagstiftande församlingen i Wash- 
inton antog den s. k. Webb-billen, 

som förbjuder införsel av rusdryc

ker till “ torra”  områden, och skic
kade den till presidenten för under

skrift. Taft nekade att underskri

va den, förslaget blev vetobelagt. 

Tillika med presidentens förklaring 

varför han nekade underskriva lag

förslaget, skickades det tillbaka till 
kongressen. Det gick för andra gån
gen igenom båda kamrarna och er
höll den majoritet, som är nödvän
dig för att göra det lag förutan pre
sidentens underskrift. Detta betrak
tas som en ofantlig seger för nykter- 
hetsvännerna och vi skola kanske vi
dare orda härom i nästa nummer av 
“ Ledstjärnan.”

UNGDOM.

Ungdom, klingande ord om dåd 
och löften om frÖjd och lycka! 
Ungdom, längtande varm och bråd 
att framtid få blomstersmycka. 
Ungdom, nutidens kämpahär 
och framtidens segerskara!
Inom dig flammande eld du bär,
0 , må du den ock bevara!

Samlas, ungdom i stora lag, 
att kraftiga band få knyta!
Hållen samman med kraft en dag, 
då mörkvinterns vårisar bryta.
Given löften om bärgfast tro, 
att intet kan glöden dämpa, 
kommen samman från fjäll och mo, 
idéernas strid att kämpa.

Ungdom, höj du din fackla klar, 
att vida omkring lyser flamman, 
och lev för kommande lyckodar, 
knyt händerna fastare samman! 
Håll fast vid tron, att du allt förmår, 
ja, allt, vad du vill och hoppas, 
och när ditt hägrande mål du når, 
slcall sällhetens blomster knoppas.

Styrman Lundström var en natt på 
väg hem från värdshuset. Men på- 
struken som han var, råkade han gå 
in i orätt hus. Här träffade han 
emellertid en bekant, Anderson, med 
i îlken uppstod följande samtal: 

Lundström: Är jag, hick, hemma? 
A . : Nej, det är du inte, men det är 

märkvärdigt, att du som är styrman 
inte kan gå i rätt hamn.

L .: Det var, hick, inte märkvärdigt 
— jag går ju, hick, i dimman.

Huru många medlemmar har eder 
förening intagit sedan sista årsmö
tet? Se till att ni få tillräckligt 
många för att avgå med seger i den 
stora tävlingen!



F rå n  våra  k o rre sp o n d e n te r .

VÅRA PLIKTER.

Ofta i det vardagliga livet höra vi 
personer tala om våra plikter, huru 
den och den har gjort sin plikt, och 
hur han borde ha gjort sin plikt o. 
s. V . Och dock huru många af oss 
är det som uppfyller våra plikter. 
V i hava plikter, ja  stora heliga plik
ter, som om vi uppfyllde dem skulle 
giva vårt liv en annan färg, vi skulle 
se vår omgivning i ett annat ljus, ja 
genom varje mänskas uppfyllande av 
sin plikt skulle det invärka på hela 
vårt samhälle.

Utan att fästa vår uppmärksamhet 
vid de plikter som föräldrar har mot 
sina barn, och barn mot föräldrar, 
make mot maka o. s. v., dessa äro 
plikter, vilka vårt bättre vetande sä
ger huru vi skola uppfylla dem, hava 
vi även andra, av vilka vi i främsta 
rummet bör tänka på plikten mot oss 
själva.

Det är vår plikt mot oss själva, 
att sköta och vårda vår kropp, att 
försöka upparbeta och utveckla oss 
själva och de gåvor vilka naturen har 
givit oss, det är vår plikt att upp
bygga oss i både materiellt och kul
turellt hänseende. Uppfyller en per
son sin plikt mot sig själv genom att 
intaga rusgivande drycker och annat 
skadligt, vilket skall försvaga hans 
kropps- och nervsystem, och som gör 
honom slö och likgiltig och gör ho
nom mottaglig för smittosamma 
sjukdomar o. s. v. Vårt bättre ve
tande säger nej. Och dock huru mån
ga bryta icke mot sitt bättre ve
tande.

Vi hava även plikter mot vårt sam
hälle, vårt land och vår nation, plik
ter som vi även böra uppfylla. Det 
är vår plikt mot detta vårt samhälle.

vårt adoptivland, som vi i någon mån 
uppfyller genom att sKaffa oss med
borgerliga rättigheter, för att där- 
medels deltaga i de olika röstningar
na; särskilt som nykterister är det 
vår plikt att kunna kasta vår röst 
vid valurnan för rusdryckers avskaf
fande, och för sådana män som äro 
till värklig nytta för vårt samhälle. ’ 
Vår plikt mot vår nation och vårt 
fosterland hava vi även att uppfylla, 
och huru att uppfylla dem inse vi 
bäst genom att titta på vårt eget fos
terland. Vilken plikt uppfyllde våra 
finska lotsar förliden sommar, om 
det ej var plikten mot fosterlandet. 
Och dessa finske män som under si
sta tiden har släpats från Finland 
för att försmäkta i de ryska fängel
serna, därför att de ej böjt sig un
der olagligheterna. Vilken plikt ha
va de uppfyllt? Är det ej plikten 
mot sitt fosterland och sin nation? 
Jo visst, det är deras fosterlandskär
lek som har givit dem ett sådant 
mod, och det är sådana män som vår 
nation känner sig stolt över.

Men vi ha även plikter mot de för
eningar vi tillhöra; uppfylla vi vår 
plikt mot vår föröning genom att av
lägga vårt nykterhetslöfte för att se
dan icke besöka föreningen på flera 
månader? Nej och åter nej! Det 
är vår plikt mot vår förening att be
söka varje möte, att deltaga i för
handlingar och diskussioner, att med
verka i program och arbeta på våra 
festtillställningar, att skaffa oss me
ra kunskap om vårt nykterhetsarbe
te, att skaffa nya medlemmar för vår 
förening, att från våra förenings- 
bibliotek skaffa oss mera vetande om 
nykterhetsidén, så att vi även i di
skussion kan möta utomstående för 
att på övertygelsens väg intressera 
dem för nykterhetssaken. Det är 
även vår plikt att betala våra utgif



ter till föreningen i rätt tid, att ar
beta för vårt nykterhetsförbunds bä
sta, och att bliva prenumerant på 
“ Ledstjärnan.”  Det är vår plikt att 
först inträssera oss själva för vår 
goda sak, och sedan väcka de andras 
inträsse för samma sak.

Dessa äro några av de många plik
ter som vi själva, vårt samhälle, vårt 
land, vår nation och vår förening fo 
dra av oss. Må vi uppfylla dem och 
så visa oss vara värdiga att kallas 
söner och döttrar av de “ tusen sjö
ars land.” 7. C.

CRYSTAL FALLS, MICH.

Den 14 febr. 1913.

På det vänligaste anhålles om rum 
för några korta meddelanden från 
Stjärnan i Hemmet, som en längre 
tid har fört en tynande tillvaro, men 
efter vad det nu ser ut, så hoppas 
vi att den skall bliva mera livaktig.

För två eller tre veckor sedan be
slöts det att anordna en tävlan för 
att anskaffa nya medlemmar. Ord
föranden eller generaler, vad vi nu 
må kalla dem, utsågs och föreningens 
medlemmar uppdelades i två parter. 
Den ena parten skulle kämpa under 
den blåa och den andra under den 
vita fanan. Utom heder och beröm 
som tillfaller de segrande, så skola 
de belönas med ett föreningsmärke 
vardera.

Redan vid första mötet efter det 
tävlingen var igångsatt intogos fyra 
nya medlemmar, och vid två senare 
möten hava nya medlemmar intagits, 
så det måste nu vara nio eller tio 
medlemmar som hav'a inkommiit i 
föreningen, och om allt går bra, så 
borde vi åtminstone få så många till, 
innan tävlingen avslutas.

Den 8 februari hade vi den stora 
glädjen att hava bröderna John

Beck ifrån Baraga, och John Söder
back ifrån Escanaba ibland oss, och 
de underhöllo oss med inträssanta 
och lärorika tal, ty båda talade utav 
erfarenhet och övertygelse. Trevligt 
var det i sanning. Systrarna spela
de, sjöngo och deklamerade. Dess
utom bjödo de på kaffe med dopp, 
vilket smakade gott, och förhöjde 
stämningen.

Broder Erick Hägglund är nu kor
respondent och agent för Ledstjär
nan. Punktlig som han alltid brukar 
vara kommer han nog att sköta vår 
korrespondens ordentligt och även se 
till så att alla medlemmarna ha Led
stjärnan, och icke nog därmed, utan 
kanske många andra med. Broder 
Hägglund är en utav de äldsta nyk- 
terhetskämparna här på platsen, och 
han har stått föreningen bi i alla 
skiften, både i med- och motgång. 
Sina fel kan han väl ha haft såsom 
många andra, men i alla fall har han 
icke övergivit sin post, och kanske 
han ännu en gång skair ha glädjen 
att få se Stjärnan i Hemmet lysa 
klar och vägleda många.

Vänligen,
A. Ostrand.

IRONWOOD, MICH.

Hej, hej, hipp, hurra! Vad nu då? 
Jo, jag  skall säga, att vi äro ena väl
diga storkaxar häruppe när det gäl
ler vintersport. . Världsrekordet i 
skidlöpning, eller rättare “ skijump
ing,” vanns med utomordentlig glans 
och ståt här den 16 febr. i år, då 
Chicago-norsken Ragnar Omtvedt 
“ made a glorious jump o f 169 ft.”  
Har du hört maken? Inte! Well, 
detta har gjort vår goda stad med 
sina bärg och backar “ famous” och 
givit oss ett namn i världshistorien. 
Ragnar Omtvedt fick sina fickor ful-



la med amerikanska pappersmynt 
från de sportälskande “ gubbarne,” 
och pängarna gav man så gärna i 
glädjen över att ha varit med om en 
så avgörande epok i skidlöpningens 
historia. Alla lokala avisor voro 
fulla med beröm och skryt och tolka
de “ i väl valda ordalag” sina känslor 
inför det stora dramat. Därför är 
nu Ironwood n :r en bland alla andra 
präktiga städer då det gäller vinter
sport. På varje liten backe ser man 
numera småpojkarna öva sig flitigt 
i “ skijumping,” för att nästa år kun
na vara med där lagrar skördas och 
ära vinnes. Den halsbrytande spor
ten är härlig — underbar — förtju
sande !

Och den härliga natur, som om
giver oss häruppe i fjällen, är skön 
— även den kallaste vinterdag. “ Ja, 
vi elsker dette landet som det stiger 
frem ” o. s. v. Vi känna oss precis 
som om vi levde i det nordliga Fin
land. Kölden är icke alltför stark — 
så där minus 40 någon gång, men 
detta är ju småsaker. Värmen på 
sommaren överstiger sällan 100 F., 
och då kunna vi ju inte klaga, syn
nerligast om vi tänka på hur svalt 
de’ ä ’ ibland i januari.

Ännu ett par ord om skidtävlin
gen. För två år sedan vann Barney 
Riley priset i “ skijumping.”  Hans 
rekord var då 156 fot. I år var han 
även med och gjorde tvänne goda 
hopp å resp. 145 och 154 fot — men 
föll båda gångerna. Vad var orsa
ken? Det viskades blott, men man 
förstod likväl, att något var på tok. 
Sedan påstods det att någon förplä
gat honom med — whiskey! Varför? 
“ Det frågtes blott, det gavs ej svar,” 
som skalden säger. Antagligen var 
man rädd för att han skulle vinna 
denna gången även och därför så — 
grep man till svek. Detta är endast

ett fall att framvisa vad rusdrycker
na duga till.

Unge man, akta dig för rusdryc
ker, om du är mån om ditt liv och din 
framgång! borde man tillropa varje 
yngling.

Vår nykterhetsförening. Morgon
stjärnan,” går sakta framåt; men 
någon fart i tävlingen för värvandet 
av nya medlemmar är det icke. Bor
de vi kanske arrangera en agitations- 
fäst igen? Detta vore ju icke ur vä
gen, för att om möjligt sätta lite 
fart i arbetet. En beklaglig sak är 
även, att så få  besöka föreningens 
möten. Borde vi icke ha litet större 
inträsse för den sak vi ha för hän
der? Kom med så vitt möjligt varje 
möte! Många viktiga frågor före? 
komma ibland, men endast ett tiotal 
tyckas bry sig om föreningens ange
lägenheter. Och dock ha de flästa 
endast fem minuters väg till hallen. 
Någon giltig orsak att utebliva från 
möten förefinnes därför ej.

Vänner! Låt oss nedlägga energi 
i vårt arbete! Låt oss visa, att vi 
äro till — att vi leva! Dryckenska- 
pens offer skola minskas i den mån 
vi bruka våra krafter för att rycka 
dem ur frestelsens snaror. Ty “ för
enade vi stå, ensam vi falla.” " Till
fredsställelsen att hava gjort gott, 
är en rik belöning redan i och för 
sig. Med förenade krafter skola vi 
kunna förbättra tillvaron för många 
olyckliga människor. Varje god gär
ning, varje ädel handling förbättrar 
vår värld. Låt oss göra dét lilla vi 
kunna, så hava vi gjort nog.

J. J. S.

P R E N U M E R E R A  

. . . P Å . . .

‘ L E D S T J Ä R N A N . ”



HARTFORD, CONN.

Den 27 februari 1913.

Får åter hälsa på i Ledstjärnan, 
om det finnes rum i dess spalter.

Då tidningen kommer, är det som 
en hälsning ifrån släkt och vänner, 
dem man ej har sett men man kän
ner på sig att det är ett folk av sam
ma inträsse, som gärna tar del av 
varandras arbete och man blir lik
som påmind att vara till någon nytta. 
Att varje medlem i föreningarna 
borde ha sitt exemplar av Ledstjär
nan borde var och en förstå; men 
man får ofta ett bestämt nej, då det 
blir tal om saken.

Sedan jag sist skrev något häri
från, ha vi haft en julfäst och tre 
möten. Då jag tänker på arbetet och 
omtanken för våra små tillställnin
gar, så sänder jag på föreningens 
vägnar genom vår “ talman” Led
stjärnan ett innerligt tack till alla 
kamrater, som varit villiga att ta del 
uti arbetet, särskilt är Miss Edith 
Holm en hjälpreda på alla områden, 
alltid villig, aldrig hör man “ jag kan 
icke.”

På sista mötet den 23 febr. upp
lästes en skrivelse ifrån kommittén 
för vilohemmet, i vilken vi uppma
nas att göra något för att få dess 
kassa förstärkt. Mötet beslöt nästan 
enhälligt att föranstalta en fäst, vars 
inkomster skola tillfalla vilohemmets 
fond. En kommitté valdes på sju 
personer med fuSl handlingsfrihet. 
Så nu ha vi att vänta den största fäst 
,vår förening kan åstadkomma, ivri
ga äro fästbestyrelsen ty teaterstyc
ket var utskrivet redan förrän fästen 
var bestämd. Jag kan tala om att de 
som skola uppträda, sista gången fin- 
go riktiga lovord av kritikern, ehuru 
de äro nybörjare.

På den tid som har gått av detta

nya år har föreningen ökats med åtta 
medlemmar. Vi äro glada, ty för 
varje ny medlem är det en mer för  
nykterhet och en mindre för dryc
kenskap eller måttlighetssuperi. Hur 
oskyldigt måttlighetssuperi än blir 
hållet av många, så bör det dock för
kastas och undflys som pesten, ty alla 
storsupare ha en gång räknat sig till 
måttlighetssuparne; de ha icke menat 
gå längre, men utan att de märkt det, 
ha de dragits ned i dyn där de flästa 
förblivit tills det blivit för sent att 
vara karl för sin hatt, som de bruka 
säga.

Och du familjefader, om du visste 
vad som beror av dig, om du lever 
nykter eller ej. Vilken makt har du 
ej i dina händer. Har du hjärta att 
förvandla ditt och de dinas hem till 
en drinkares håla? Skall du låta 
dina barn kännas vid, vad det vill 
säga att deras fader kallas drinkare? 
Ingen skrift kan tolka de känslor som 
sarga de barns hjärtan och minnen 
ifrån barndomen följa dem ut i livet.

Med hälsningar till kamrater i 
nykterhetsarbetet.

Mrs. W. Damlin.

DULUTH, MINN.
I mars 1913. 

Läsare av Ledstjärnan!
Inträssant är det att arbeta för- 

nykterhetsvärksamheten. Inträssant. 
är det att arbeta för det ädla och 
goda uti livet. Ädelt är det att fas
tare binda förbundskedjan, hopvälla 
de spridda, brustna länkarna, samla 
alla, unga och gamla, ty vi behöva 
dem så väl. För att åstadkomma 
detta måste var och en av “ de våra”  
börja lyssna till sina hjärtans inre 
strängar, lyssna till den röst som 
manar för Finlands svenska befolk
ning, för svensk-finska amerikaner
nas väl.



Jag tycker mig se en rad av “ de 
våra,”  gamla kämpar, som fallit vid 
vägen, män av “ de våra,” kvinnor av 
“ de våra,”  vilka en gång lyste och 
Voro de mäst förhoppningsfulla stjär
nor på den svensk-finska himlapällen. 
De hava lämnat arbetet för några 
fina idéers skull. Tänk ändå den in
sats I skullen hava gjort, om I med 
eder närvaro hedrat oss och eder själ
va. Dessa ord skrivas dock ej för de 
gångna utan för oss, som i dag ar
beta för  rusdryckernas avskaffande. 
Komme vad som hälst, låt oss alltid 
stå trogna vårt löfte, vårt folk. A r
betande manligt och kvinligt för vår 
sociala utveckling.

Vi svensk-finska amerikanare, låt 
oss ej glömma våra nationalkänslor. 
Vi behöva ej blygas för det gångna, 
ej för  den ärliga hjältekamp Fin
lands svenska befolkning nu utför. 
Och med den utveckling vi hava gjort 
de sista åren, för vem eller vilken 
behöva vi blygas? Varje läsare av 
dessa rader, kom ihåg att enighet ger 
styrka, kom ihåg att varje ny med
lem för nykterhetsförbundet är en 
vinst icke endast för “ de våra,”  utan 
mäst för honom själv. Välan, nu då, 
låt oss med enade krafter söka att 
samla så att vi kunna visa tre tusen 
medlemmar för nästa årsmöte. Kan 
någon ny förening organiseras, så 
giv tillkänna. Är det någon utom
stående förening, så kom över. Som 
redan nämnts, allas hjälp behöves. 
Känna vi till gamla nykterhetsvän- 
ner (säkert ha vi hundrade), så bed 
dem komma med, komma med för att 
uppliva gamla känslor för att såsom 
Veteraner sprida mod, hopp och gläd
je  i de ungas hjärtan.

Ett förenadt folk kan uträtta myc
ket, så vi. Väl hava vi gjort det, 
men ännu står för oss den goda ljusa

framtiden med vår egen lilla eller 
stora utveckling, allt beroende på hu
ru väl vi arbeta.

Nykterhetsföreningen här har de 
senaste tiderna gått framåt. Nya 
medlemmar hava tillkommit och för 
flera hoppas vi. Våra möten som 
vanligtvis hållits på söndagskvällarna 
hållas nu på lördagskvällarna. Detta 
skola vi hoppas går.

Hälsningar till alla.
Wm. Holm.

STÖRRE SPRIDNING ÖNSKAS!

Vi önska placera Ledstjärnan i 
varje nykterhetsväns hem. Ni så
som varande läsare av Ledstjärnan 
och en vän av nykterheten, vet bäst 
själv, vilket inflytande en god nyk- 
terhetstidning har. För att göra det 
lättare för oss att sprida Ledstjärnan 
hava vi träffat överenskommelse med 
Hemlandet, den största, bästa och 
billigaste svensk-amerikanska tidnin
gen, som utkommer varje vecka i 
20-sidigt format och med rikt omväx
lande innehåll, och kunna nu erbjuda 
våra vänner och vänners vänner Led
stjärnan och Hemlandet tillsammans 
för ett år för  endast 75 cents.

Vi gläda oss särskilt över att kun
na göra detta anbud som Hemlandet 
är den enda svensk-amerikanska ny
hetstidning som intager en avgjord 
ståndpunkt mot rusdrycksrörelsen 
och kvacksalveri. Hemlandet vägrar 
nämligen absolut att intaga vs^hiskey 
annonser och annonser från läkare 
som påstå sig kunna kurera privata 
sjukdomar och andra obotliga åkom
mor. Så nu, go’ vänner, sänd oss 
75c för eder själv eller någon bekant 
och erhåll dessa båda goda tidningar, 
Hemlandet en gång i veckan och Led
stjärnan en gång i månaden, under 
ett helt år.
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Y n g lin g e n s  fu n d e r in g a r .

VEM HAR MAKTEN?

Kinesiska regeringen har förbju
dit införsel av opium ävensom begag
nandet av detsamma. Opiumbruket 
var nämligen nationens fara därstä
des alldeles som alkoholbruket är en 
nationell fara för andra land. Men 
i Kina antog man en förbudslag, ty 
man började inse att opium skulle 
tillintetgöra kineserna och Kina om 
det skulle få härja allt fortfarande. 
Denna åtgärd må nu ha varit huru 
som hälst, Kina har väl rättighet att 
befria sig från ett samhällsont om 
det såi för gott finner. Men nu kom
mer det sorgliga. Kina och England 
ha ingått i en allians eller förbund 
och för att åstadkomma detta för
bund ha de båda nationerna ömse
sidigt ingått på vissa vilkor. När 
nu Kina förbjöd all' införsel av opi
um sågo vännerna engelsmännen 
med oblida ögon därpå, ty några 
mäktiga engelska köpmän lågo med 
stora upplag av opium i Indien, som 
de naturligtvis ämnat föra till Kina 
och förtjäna stora penningar på. I 
förargelsen över kinesernas förbuds
lag vände sig de engelska köpmän
nen till Englands regering och det 
är nu en fråga, huruvida vänska
pen emellan Kina och England skall 
bestå, när kineserna burit sig så illa 
åt. Tänk om de arma köpmännen 
nu få vräka sitt opium i sjön eller 
bränna upp det. Hemskt sa’ Rydin- 
gen.

Är det ej sorgligt, att en nation

icke skall få frigöra sig från en last, 
som hotar dess liv och bestånd utan 
att råka i förvecklingar av alla möj
liga slag. Samma sak upprepades, 
när Finlands lantdag antog förbuds
lagen. Franska vinpatroner nekade 
ryske kejsaren att underteckna lag
förslaget och där blev det. Det sam
vetslösa kapitalet och vinningslyst
naden skyr inga medel för att ernå 
mera pänningar, större förtjänst, 
större profit, även om folkens lycka 
och väl, liv och hem skola skövlas. 
Allt kan slukas av vinningslystnaden 
och folk, nationer och regeringar le
das viljelösa och kraftlösa av deniia 
makt. Vi kalla rusdryckerna sam
hällets ärkefiende, vi nämna opium 
med samma namn, men det synes 
mig som om samhället har en mäk
tigare fiende, en farligare fiende. 
Vem är det? Läs igenom ynglin
gens epistel en gång till och du har 
svar på den frågan!

“Sixtus.”

I SKOLAN.
Läraren: John, kan du säga mig 

någon nyttig insekt?
John: Biet.
Läraren: Det var rätt, John — 

och du, Karl, vet du också nån?
Karl (efter längre betänkande) : 

Nödbromsen.

När man håller tal. “ En värklig 
fosterlandsvän måste alltid vara redo 
att dö för sitt land, äfven om det 
skulle kosta hans liv,”  sade en entu
siastisk talare vid en historisk min- 
nesfäst.

Tiden utsatt för den stora tävlin
gen är snart utgången — eller skolen 
I begagna eder av en krigslist och 
slå det avgörande slaget i sista mi
nuten ?
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14 . LEDSTJÄRNAN

KROGSKYLTAR
Det torde väl ej finnas en trevli

gare och lyckligare plats på jorden 
^n ett snyggt och ordentligt arbeta
rehem. Men genom vänners lockel
ser blir fadern ledd att söka sin trev
nad på annat håll — ''The Working
men's Home/'

Det dröjer ej länge, förrän han blir 
så van att vandra den vägen, att han 
tager sin familj medj öch går ett 
stycke längre bort till — ''The Family 
Resort,''

Förr brukade han göra sina barn 
lyckliga med att nu och då giva dem 
sina växelpängar, men nu gå de alla
till — "Workingmen's Exchange."

När likvid-dagen kom, brukade han 
sätta in sina besparingar, där de buro 
god ränta, men nu har han funnit 
en annan plats för dem — "The 
Bank."

Fastän hans inkomster blevo mer 
och mer otillräckliga, var han dår
aktig nog att ' ‘sätta in'' sina pängar 
i en rörelse, som utan tvivel brakte 
dess ägare en stor förtjänst — "The 
Gold Mine."

Men det var ett dåligt “ invest
ment/' Han blev lurad på allt han 
ägde. Han övergav sin familj och 
vandrade bort för att söka sin lycka 
på annat håll. Olyckligtvis sökte han 
sin tröst vid — "The Lone Tree."

Där mötte han några kamrater, 
vilka liksom han sökte en bättre lott. 
De kommo till en skiljeväg och det 
var av vikt att göra ett rätt val. Men 
hans vänner voro falska rådgivare, 
då de gåvo honom en “ fingervisning"
■— "The Index."

Den ledningen skulle han ej ha 
följt, ty den förde honom på villo

vägar. Trött och utmattad kom han 
till — "Half Way Rest."

Dock fann han ingen vila där. Han 
fortsatte sin vandring och stötte mot 
— "The Sharp Corner."

Det värdshuset var värkligen ett
n skarpt hörn." Här kom han i gräl 
med sina kamrater, vilket slutade i 
ett blodigt slagsmål. Han flydde där
ifrån, men lockades av kamraterna 
att taga del i en inbrottsstöld. Han 
ertappades på — "Joliet Exchange."

Sedan han tjänat ut sin tid i Joliet, 
kom han ut i världen igen, utan vän
ner och snart sagt utan hopp. Han 
försökte bortjaga sitt vemod vid — 
"The First Chance."

Det skulle han ej ha gjort, ty vägen 
därifrån ledde till — "The Second 
Chance."

Då var det nästan för sent för ho
nom att vända om. Innan han visste 
ordet av var han vid — "The Lasts

Chance."
Nu var det endast en milstolpe kvar 

på drinkarens väg. Där begick han 
sitt sista brott. Det skedde vid — 
"The Limit." .

Vart tog han vägen O, att han 
varit vis och stannat kvar i SITT 
trevliga hem!

-o -

TÄNK PÅ DET!

Du har säkerligen därhemma i fos
terbygden föräldrar, syskon och vän
ner. Det skulle vara en stor glädje 
för dem att få mottaga och läsa Led
stjärnan. Offra för dem en cent i 
veckan och sänd dem Ledstjärnan 
för ett år.

- O -

Vid insändandet av prenumera- 
tionsavgifter för Ledstjärnan, nämn 
om det är för nya prenumeranter 
eller för förnyade sådana! •



SOSGERESOLUTION.

Åter har den obarmhärtiga döden 
gästat vår förening och denna gång 

bortryckt vår förenings-syster

MRS. HILMA AHLSKOG 
(född Svedberg).

Hon avled efter några timmars 
hård ajukdom i barnsäng, i sitt hem 
i Mt. Vernon, Wash., den 23 januari. 
Denna unga hustru och mor, som så 
hastigt bortryckts från dyrbara plik
ter och gått över gränsen in i det 
okända, var född i Malaks socken, 
Vasa-län den 11 december 1891. Hon 
anlände från sistnämnda plats hit till 
Tacoma den 15 september 1909 samt 
fyra dagar senare eller den 19 sept. 
ingick i nykterhetsföreningen Mt. 
Tacoma, No. 61, tillhörande S. F. 
N. F. av A.

I nykterhetsföreningen var hon all
tid en aktiv medlem. Kommitté och

olika förtroende uppdrag skötte hon 
med största noggrannhet och till allas 
belåtenhet. Tillhörde föreningens le
dande personer hela tiden hon vista
des här i Tacoma och var allmänt om
tyckt icke allenast inom föreningen 
Mt. Tacoma, utan även inom de här 
existerande svenska och norska good- 
templar logerna, samt av alla som 
hon kom i beröring med. Därför var 
saknaden icke så liten, inom de olika 
föreningarna, när hon, efter att ha 
ingått äktenskap med Albert Ahlskog 
fl ån Woitby-by av Mustasaari i april 
1912, flyttade härifrån till deras nya 
hem i Mt. Vernon, Wash. Men de 
känslor av saknad och djup sorg, som 
fyllde allas våra sinnen vid motta
gandet av det oväntade budet om hen
nes död, kan icke med ord tolkas.

För att giva en av våra verksam
maste medlemmar den sista hyllning, 
beslöts å nykterhetsföreningens Mt. 
Tacomas möte: att inköpa en krans 
med inskription, att läggas på hennes 
grav; att drapera föreningens char
ter i sorg för sextio dagar såsom 
bevis av sorg och aktning för den 
avlidna. Och att införa denna reso
lution i Ledstjärnan och F. A. samt 
nedteckna densamma i föreningens 
protokollbok för att bevara minnet 
av den avlidna systern.

Begravningen ägde rum här i Ta
coma den 27 januari i närvaro av 
medlemmar från nykterhetsförenin
gen Mt. Tacoma, sjukhjälpsförenin
gen “ Hemmets Stöd,”  (vilken före
ning hon även tillhörde). Medlem
mar från svenska goodtemplarlogen 
“ Enighet,” norska logen “ Norge”  och 
“ Ledstjärnan,” samt andra vänner 
och bekanta.

Den genom döden så hastigt och 
våldsamt hädankallade systern, efter
lämnar en djupt sörjande make, ett



tretton timmar gammalt barn, en ål
derstigen moder och två systrar i 
Finland, två bröder och en syster här 
i Tacoma, en syster i Vancouver, B. 
C., en syster i Colorado och en syster 
i Virginia.

Med Mrs. Hilma Ahlskogs från- 
fälle ha vi inom - föreningarna här- 
städes förlorat en av våra aktivaste 
medlemmar. Men ehuru död, skall 
hon likväl leva i de minnen hon efter
lämnat. Och efter det kroppen för 
länge sedan multnat i jorden, skola 
vi i vår inre syn återse de blida an- 
letsdragen samt åter och åter höra 
den milda, vänliga, för länge sedan 
tystnade stämman. Det är dessa tan
kar och minnen, som ger make och 
barn, släkt och vänner en, ehuru li
ten, tröst i allas vår stora sorg, vil
ken vi djupt beklaga.

Tacoma, Washington, den 10 feb
ruari 1913.

Å Mt. Tacomas vägnar,

Edw. Ahlskog, Arvid Lundgren, 

Einar Rosengren,

kommitterade.

ALLA PRENUMERANTER

ombedes att noga genomse bo'klistan och 
sedan skaffa sig så mycket böcker, som 
man möjligen har råd till. Dialoger och 
teaterstycken som uppräknas å listan äro 
passande för nykterhetsmöten och' fäster. 
Skvnda att rekvirera!

Insänd 75 cents till:

L E D S T J Ä R N A N

.4044 N. 51st Court, Chicago, 111., 

och du erhåller både 
“ Ledstjärnan”  och “ Hemlandet”  

för ett helt år.

Finland S, S, Co, 
AGENCY

(Finska Ångfartygs-aktiebolagets Agentur) 

. . .  bemedlar. . .

pänningeförsändelser
— till—

R I N L A N D

ovillkorligen 
SÄKRAST och SNABBAST

betalande efter kurs fmk 5.15 för dol. 
Försök oss nästa gång, 

när ni sänder hem pänningar.

Biljetter
till och från gamla landet

samt järnvägsbiljetter till Western 
säljas till lägsta pris.

Adressera:

FINLAND S T E A M S H I^  COMPANY A6ENGY
15 State St., New York.

N ykterhetsföreningen

MORGONSTJÄRNAN N:r 1
IR O N W O O D , M ICH.

häller sina möten 
varje fredagskväll kl. 8:00

å Norrie Hall, Oak St. 

Besökande alltid välkomna!

N ykterhetsföreningen
“ T O P E L I U S ”

Chicago - Illinois 
m öter varje m ånad; 

första  lörd agen  kl. 8:00 e. m., och  
tred je söndagen  kl. 7:00 e. m. 
ä Brunt H all — Bush Tem ple 
C h icago A ve. och  N. Clark St. 

Be.snkande alltid välkom na!
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“ M orsou stjjirn a n ”  > o . 1, Iron  w ood , M ich .; 
korr.. V ictor Aynian, 2iU bast u'ak a t ,

•■iVord” iVo. 2, B essem er, M ich .; 
k£>rr., Joh n  E r ick son , B ax So.

“Österbotten”  IVo. 3, N egaunee, M ich .; 
korr., Joh n  L in d qu ist, 515 TealJake ave.

“ Runeberg”  A’o. 4, E veleth , M inn.; 
korr., Joh n  E r ick son , B ox  783.

“Lilian i Dalen” No. 5, Araasa, M ich .; 
k orr., J a cob  K a riscrom , B ox  15o.

“ Slj«rnan 1 Hemraet” No. 6, C rysta l Falls, 
M ich .; korr., E r ik  H ägg lu n d , B ox  2U.

“ SBner av Vasa” JVo. 7, G ladstone, M ich.; 
B ox  661.

“ Kllppan”  No. 8, L u d in gton , M ich ig a n ; 
a d r ts s : “ K lip p a n ,”  B ox  84.

“ Nordeu” No. 9. E u rek a , U tah; 
korr., C arl W ick m a n , B ax 66

“ Sj’KkonrlnBen”  No. 10, D oll'ir  B ay, M ich .; 
korr., Mrs. Ida  Sved, L. B ox  23.

“ L.iljan pä F jällen”  No. 11, M etropolitan , 
M ich .; k orr., Joh n  V . Sundström , B ox  17, 
Feloh , M ich igan .

“ Hoppet” No. la, A shland, W is co n s in ;
korr., A n d rew  H a gström , 619 16ih  A ve.,W .

“Hem av Enigbet” No. 13. E scan aba , M ich.; 
k orr.. M iss Selm a B oström , L. B ox  186.

“ Morgonrodnaden” No. 14. T ellu r id e , C olo.; 
korr. M u rgon rodn ad en  No. 14, B ox  187.

“ Dalens B os”  No. 17, Q uinnesee, M ich .; 
korr., A n n a  L arson , B ox  6.

“Tflrnan”  No. IS, R am say , M ich .; 
korr., E r ik  P o fs , B ox  53.

“ SoWtrfllen” No. 13. W aukeeran, III.; 
k orr., Ed. Ohm an, 709 M ay Street.

“ Svsnhorg” No. S2. Seattle. W a.sh.:
k orr., Chas. Joh nson , 301 P on tiu s ave.

“ Vasa Ä lskling”  No. 23, B a ra g a  M ich .; 
korr., Ml'S. A n n a  H anson , B o x  3.

“ Hoppets Stjörna” No. 34, A storia , O regon ; 
k orr., E m il R asm us, 1770 F ra n k lin  ave.

“ Söner av Vasa” No. 20. H ib b in g , M inn.; 
k orr., A rv id  A ura, 104 L in co ln  St.

“RJlddnlngsHnan”  IVo. 37, W orceste r , M ass.; 
korr., Win. Herm anson, 16 Stanton ht.

“ St.iHrnan nv Vnsa”  No. 3S. E u rek a , C alif.; 
k orr., Ed. O rre, 214 M urrey st.

“ Topellus”  No. 29, C h icago , 111.;
'k o r r . ,  J. E . D a h lb o . 156 N. W aln u t A ve.

“ Stjam an I W ester” No.Sn, San Pi a n clsco , Cal. 
k orr., V ic to r  B jörs , 660 W a lle r  street.

“ Syskonbandet”  No. 31, N. P ortlan d , O regon ; 
k orr., H. K ron h o lm , 448 22nd street, N.

“ Blomman”  No. 32, C hisholm , M inn.; 
k orr., W m . R u n qu ist, B ox  685.

“ H*'**imet« TTppbyR’gelse” No. 35. W oon sock e t, 
R . I .; S o fia  A n derson , 433 P ro s p e c t  st.

“lijiiasträfen”  No. 37. W est D uluth , M inn.; 
korr., Joh n  A nd erson , 229 S. 28th ave., W .

“ Syskonen 1 östern” - No. 40. B ra n ford , Conn.; 
k orr., O scar P att, 37 H op son  avenue.

“ Finland”  No. 41. S p rin g fie ld , M ass.: 
korr., Arvid Love, 33 Chapel St.

“ Blomman av Finland” No.4.3, S ilverton , Colo, 
korr., A nna Su^herlanu, B ox  181.

“liUla Hoppet” No. 44, T h om pson , M ich.; 
korr., A brah am  S idbeck , B o x  63.

“Llvets Allvar” No. 45, B u tte , M ontana ; 
k orr., Chas. C arlson, la l6  J e ffe rso n  st.

“ VUnskapsbandet”  No. 47, F o r t  B r a g s , Cal.. 
k orr., E dvin  N ess, B ox  5.

“ Stiilrnan av Norden” No. 48. S uperior, W ia .; 
korr., A lex. W in q u lst, 428 C lou g h  ave.

“ Fyren” No. 50, H oqu iam , W a sh .; 
korr., John ripellm,tu, jöox ö*3.

“ Sylvia”  No. 51, N ew  Y ork . N. Y . :
k orr., A lb ert  H a a v lstc , 601 E. 128th st.

“ MiKslssIppldnlens ,R os” .N o. 53, P a lis a d i. 
M inn.; korr., Joh n  V. Joh n son .

“ St.i»rnan 1 öster” No. 53. C am brid g e , M ass , 
korr., O scar H olm , 56 P o rt la n d  street.

“ St.i«rnan av Everett”  N o.54, E v erett, W a sh .: 
korr.. M iss M anda D a h lb o , 3319 P in e  at.

“ Im atra”  No. S.", B in g h a m  C anyon , U tah ; 
korr., W ern er  B eck , 93J C a rrfork .

“ Nordstjiirnan” No. 57, L e a d v llle , C olo .; 
k orr., O scar W lL lam s, 109 So. T o led o  ave

“ Splran bland Bergen” No. .̂ 8, T erry , S. D a k . ; 
k orr ., O scar B erg, B ox  101.

“Alpens Ros” No. 59, J esse v llle , M ich .; 
korr., A lm a C arlson , 344 E. B on n ie  street. 
Iron w ood , M ich.

“ li.i«nsr p-" Hpden” No. Oft. O ik la n d , C i l . ; 
korr., Mrs. H anna B u rk lu n d , 1996 25th St.,

San F ra n cisco , Cal.

“ Mount Tni-oma” No. 81. T ic o m a , W n sh .: 
kori-., Edw. A h lsk o g , 4311 So. A sotin  st.

“E<i«en Se^oiiman" No.«3. S ou th  Tiend W ash  
k orr., M iss E m m a M attlar, B ox  743.

“ Polst.iilrnan” No. 04, B iw a b ik , M inn.; 
korr.. M iss W ilm a  W illia m so n , B ox  153.

“Fncklan”  No. G.", B rook ly n , N. Y . ;
k orr., Mrs. A nn a A n te ll, 511 8th avenue.

“ FramtldsblSd” No. 66, H a rt fo rd , C onn .; 
korr., Mrs. W. Uanilin, 90 B abcock  St.

“ Attonstjarnan” No. «7, C oal C reek, W ash .; 
k orr., Mrs. H ilm a  K ro n q v is t , B ox  2, N ew 
castle , W ash.

“ Frid I Hemmet”  No. 69, H a n cock , M ich .; 
korr., E dw . H oy er , 610 M ich ig a n  street.

“ Blomman I Dalen”  No. 71. B a k ers fie ld , Cal.,
k orr., G. Stone, 1919 F o re s t  street.

“ Viinners Borg” No. 72. M an istlq iie . M ich .; 
k orr., Mrs. H ild a  F ra n s, "Box 610.

“ EnlgUet” No. 7.3, A berd een , W a sh .; 
k orr., Chas. Joh nson , B o x  810.

“ Nytt Hopp”  No. 74. R o ch e s te r , W a sh .; 
korr., Irene B ack m an , R och este r , WasTi.

“Plogen”  No. 75, M u sk eg on , M ich .;
korr., Chas. S varvar, R  7 P a rk  avenue.

“ Valborg” No. 7«. M unisina-, M ich .; 
korr.', W m . A n d erson , B o x  3.

“ Hommets DIomma” No. 77. T w o  H arbors, 
M inn.; korr., B m ll H o lm strom , B ox  10.



Pänningeförsändelser
till Finland ,

förm edlas fortast och säkrast gen om  

oss. V ära utbetaln ingar om besörjas  av 
F öreningsbanken  i Finland,

W asa  A ktie  Bank,

N ordiska A ktie  Banken.

BILJETTER
för resa till FINLAND

samt så kallade 
F R I B I L J E T T E R  F R A N  F IN L A N D  

köpas alltid bäst o ch  b illigast h os  oss

N ielsen 8z: Lundbeck
Största och  äldsta Finska B ankir 

o ch  A ngbåtsagentur i Am erika.

24 State St., New York.
Refiillm iiktigade Finska A gen ter för 

Cunard, A m erican , W liite  Star, 

Scandinavian-A m erican , A n ch or, A llan , 

Canadian P acific och  
H am bur^ -A -nerican  linierna.

V id  köp  av b ilje tter  eller då 

ni skall sända pänningar till Finland 
g ör  ni k lok t i att anlita

NIELSEN & LUNDBECK

N ykterhetsfören in gen

“ S O L S T R Å L E N ”
W aukegan  —  Ilh n ois

m öter första  och  tred je  söndagen  
varje månad kl. 3:30 e. ra. 

ä G. A . R. H all, N . G enese St.

B esökande äro alltid välkom na 
till våra m öteii.

Nykterhetsfören ingen 
“LIVETS ALLVAR” N:r 45

• Butte, Mont.,
hålier sina möten varje söndagskväll 

å S. F. T. Hall 
627 East Galena Street. 

Besökande äro alla välkomna!

B Ö C K E R .

E tt offer, och  andra berä tte lser................ 30c

O lika delat, och  andra b e r ä t t e ls e r .. . .  ISc

H ilda H ellm an (M in n e ste ck n in g )  25c

U ngdom ens P rogram bok  (R öd a  b ok en ) 25c

U ngdom ens P rog ra m b ok  (G ula bok en ) 25c

Diskussion (100 d r y fte fr å g o r )................  20c

Sam hället och  A lk oh olen , av E. Spjut, 10c

Medan ännu är tid, A lli T rygg -H elen iu s  10c

En försum m ad punkt i ungdom ens upp
fostran, av A lli T r y g g -H e le n iu s . . . .  10c

Gamle Jakob '........................................................ 10c

X ykterhets-katekes.......................................... 10c

ad är en n yk terh etsfören in g?................ 10c

Agnes W e s to n ...................................................  10c

Ett O ffer, av H uld i T o r ck e ll ....................  5c

V ad böra vi g öra ?  A v  Vilh. Sucksdorff, 3c

.Vi.alle Krig-sman ............—.........  5c

Lilla Rosas Födelsedag______:____  5c
Två Berättelser.....................    5c

T eaterstyck en

En sm uggIingshistor;a , i två a k t e r . . . .  20c
Julens ä n g e l........................................................ 10c
r.':rsta M a j .......................................................  10c

D et Blir Bättre och  B ä ttre ........................  10c
V id K a ffek op p en ...................   10c

D e U ngas S e g e r ............................................  10c
Ett Räddat L iv .............................................. .’ . 10c
K ung A lk oh o l in för R ätta ......................... 10c
T re  N ykterhetssam språk .............................  10c

Sam språk..............................................................  10c

D ia loger.

T re  dagar under påsk lovet ....................... 10:

Uuru F arbror A n ders  blev n y k teris t .. 10c

]-'urbudslagen.......................................................  10c

1’ nder m arknaden ............................................  10c

N yårsaftonen —  D et blå b a n d et  10c

S om  seden ä r ...................................................  5c

K ung A lk o h o l...................................................  5c

. . .  R ekvirera  f r ä n .. .

S .-F . N Y K T E R H E T S F Ö R B U N D E T  

4044 N . 51st C ourt, C hicago.


