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Den som i tid 
har valt YvY-tvålen till 
dagligt bruk vid toaletten, 
har därmed funnit det rät
ta för att höja sitt utse
ende och giva anletsdra-
gen tilldragande och tju
sande behag samt bevara 
ungdomens charm till hög 
ålder. 

Pris 1 krona. 

Â.-B. YvY-Fabriken, Ystad 

Ett ögonblick blevo de stående 

där och Falkner såg med' en snabb 
forskande blick upp till vännen. 

Ett strängt och allvarligt ansikte, 
men just nu lyste en varm glimt i 

de stålblåa ögonen. En stark män
niska. En god och rättrådig män

niska. Men en människa som al
drig skulle förlåta ett förräderi där 

han skänkt tillit. 
Medan Bränder gick bort till den 

i bröstvärnet anbringade ringknap

pen för att beordra förfriskningar, 

hälsade Falkner på Marianne, som 

stod väntande där trappan svängde 

upp till terrassen. 
Han hade ämnat en sorglös, friskt 

hjärtlig hälsning, men hon lät det 

icke ske*. Han isåg blodet skjuta 
upp under den fina, lätt solbrända 

ajisiktshuden, han såg hennes blick 
fördjupas, bräddas av en känsla, vil

ken under ide åtta dagarnes skils

mässa, stegrats till en höjd, som 
överraskade- och skrämde honom. 

Han kände hur henue,* hand skälvde 

i hans, hur den åtrådde att dröja 

kvar. 
— Så länge sedan. Bernt, sade 

hon sakta, med tonvikt på varje ord. 
Han skyllde på sin stora tavla 

och skyndade att draga Göran in i 

samtalet, som than forcerade, rädd 

för att tystnaden skulle förråda den 

hemlighet, som hotade detta lyckli

ga hem. 

De sutto alla tre tillsammans un

der soltältet, där förfriskningar 
ställts fram. Marianne isömimade 
tyst och förstrött på ett handarbe
te. \'u och då kände Falkner hen

nes blick på sitt ansikte, men åter
gäldade den icke, till synes, helt 

upptågen av samt a Set med Bränder. 
— Nu sade han sitt ärende som ett 

apropos och utan större betydelse. 

Resan tilll Paris — köpare till några 

stora dukar. 
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till hälvten. Båt oss stanna här 

en stund. 
De stannade under ett litet bro-

valv. Bägge tego, medan gondolie-

ren vilade. En stund fortsatte de 

spelande och sjungande med den där 

melodien, soim var lika sorglig som 

en sång från Konstantinopel eller 

Algier, men tid efter annan var det 

som om tonerna blivit mindre säkra 

och till sist dogo de nästan bort. 

Runt omkring såg man huvuden 

sticka fram, tydligen för ätit se, om 

dessa främmande icke snart skulle 

avlägsna sig. 

— Låt oss ro bort, låt oss icke 

störa dessa människors glädje, ytt

rade Grazia. 

— De äro så litet vana vid främ

mande här: Canareggio är ett fat

tigt arbetarekvarter, sade Ferrante. 
Gondolen avlägsnade sig och strax 

därpå bagynte åter sången och pra

tet. som ett ögonbliclk förstummats'. 

En stund gledo de tysta framåt. 

De mötte endast få gondoler. Plöts
ligt gledo de in i en bred, öde ka

nal så sorgsen och melankolisk, att 
donna Grazia, för ätit förjaga det 

Bränder tog det hela rent affärs
mässigt. Han visste vad saken be

tydde för vännen och gav ett hjärt

ligt uttryck åt sin glädje. 
Utan att se på henne såg Falkner 

Marianne sänka huvudet. 
Han ville resa sig och gå. då en 

telefonsignal kallade Brander in i 
villan. Vad Falkner mest av allt 
fruktat hade inträffat — han var 
ensam med Marianne. 

Hon höjde huvudet och sade: 
— Tala sanning — varför reser 

du? 
Det var första gången hon duade 

honom. Det låg i hennes stämma 

ett tonfall så upprivet, så förtvivlat 

att all den ömhet han hyste för hen

ne störtade henne till mötes. 
Glömsk av alla föresatser att be

vara ett förstånd,smässigt lugn, att 
utgå från att ingen djupare känsla 

existerade mellan dem, utbrast han 
i lidelsefullt upprörd ton, som ville 

han anropa henne om hjälp mot en 

övermäktig passion. 
— Marianne, förstå mig! Jag 

måste resa — 'Göran är min vän. 

Han är den människa som står mig 

närmast i livet. 
—• Och jag? frågade hon. Vad 

är då jag för dig? 
Hain fann inget svar. Vad va,r 

hon för honom? Kände han för 

henne den passion, i vilken heder 

och ära, eftertanke och betänklighe
ter sugas ner som i en malström? 

Hade han verkligen givit henne an

ledning att tro något sådant? Ha
de hon inlagt denna betydelse i den 

betagenhet han visat och även känt 

inför hennes unga skönhet? Hade 

hon då aldrig lekt denna lätta lek, 

tjusande men utan verkligt djup och 

alldrig nående allvarets gräns? 

Han hörde henne säga i låg fast 

ton: 
— Om du reser, följer jag dig — 

Göran skall ge mig fri. 
I detsamma föll en dörr igen up

pe i villan — i nästa ögonblick 

skulle den de talade om vara nere 

hos dem. 
Falkners hand slöt sig häftigt om 

Mariannes. 
—1 Vänta! sade han strängt. Säg 

ingenting till Göran! Jag ser inte 

min väg. Jag måste först övertän

ka. Jag seglar hem nu, men kom

mer tillbaka, — på mitt ord! Kan

ske i morgon. 

Bränder följde Falkner till båt-

bryggan sedan han förgäves sökt 
övertala honom att stanna kvar för 

dagen. 

yiKiNö 

Jo, därför att Viking skokräm på 
grand av sin noggranna veten
skapliga sammansättning håller 
skodonen smidigt mjuka och skän
ker dem en djup och hållbar glans. 
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Åskmolnen hade tornat upp sig 

på himlen, men ännu lyste solen 
som stod i zenith. Fjorden låg utan 

ett enda segel, och .skepparne om
bord på jakterna som förtöjt vid 

bryggan uttalade sina farhågor för 

att ovädret snart skulle bryta löst. 
Falkner var icke den som över

modigt .trotsade faran, och han skul

le ;mer än gärna velat uppskjuta 

hemfärden, men i så fall skulle han 

vara nödsakad att återvända med 
Göran till villan där uppe — omöj
ligt! 

Han kastade blicken ut över fjor

den som ännu låg solbelyst och lät 

den sedan spanande överfara den 

hotfulla himlen. Vinden var förlig. 

Överfarten skulle taga knappast 

tjugo minuter. Om han handlade 

snabbt, kunde han hinna undan 

ovädret. 
Han tryckte hastigt Görans hand 

och sprang ombord på kostern, som 

låg med hissade segel. 
I nästa ögonblick var jakten re

dan ett gott stycke ute på fjorden, 

liksom flyende undan de jagande 

vågorna. 
Först nu kom Falkner att tänka 

på samtalet med gubben B em t son 

kvällen förut. Han kände en stöt, 

åt hjärtat men slog bort tanken. 

Fantasier! Låt vara att han be

fann sig i en viss fara, men kostern 

va,r säker och hur .många båtar ha

de icke ute på sjön överraskats av 

åskväder utan att någon olycka 

skett. 
En svart skugga jagade fram 

över vattnet — 
Bestört såg Falkner upp. En

dast några minuter hade gått och 

molnbanken hade redan slukat so

len. Att händelserna skulle ta ett 

iså snabbt förlopp hade han icke 

väntat. 

Innan han ännu hunnit gå upp 

mot vinden, som växte från sekund 

till sekund, flammade det till inne 

i moliiet, ett öronbedövande brak 
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fyllde luften, som vitnade och blev 
ogenomskinlig av det. strömmande 
hagelblandade rägnet. Under blixt, 
och dån sopade cyklomen fram över 

vattnet. 
Det hela tog endast några minu

ter. När solen åter bröt fram ge

nom molnen, låg fjorden öde. 

Svenskt och franskt kök. 

På P. A. Norstedt och Söners för

lag i Stockholm har utkommit en 

k o k b o k  " S v e n s k t  o c h  

Franskt kök, författad av en 

expert på det kulinariska .området, 

Sigrid Nordenfalk. Boken, som inne

håller icke mindre än 735 recept, tor

de kunna påräkna husmödrarnes in

tresse. Den har nämligen något 

nytt att säga, något som husmöd-

rarne måste sätta värde på. Vad 
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detta något är framgår av författa

rinnans företal till boken, vilket vi 

tillåta oss att delvis citera: 

"Då jag efter en längre tid åter. 

giver ut en kokbok, är det förestavat 

av det varma intresset för att få in i 

svenska hem uppfattningen om att 

det finns så mycket, som är både nä

rande och nyttigare än det ständiga 

'kött och potatis'. Man får så många 

fina och goda anrättningar av grön

saker, ägg, risgryn, makaroni m. m.. 

som kunna ersätta kött. Ur franska 

kokböcker har jag hämtat denna er

farenhet och sedan jag i åratal lagat 

dessa goda, för att icke säga utsökt 

fina och lätt- åstadkomna rätter, 

framställde flera vänner den önskan, 

att jag skulle översätta och giva ut 

dessa recept, som nu tillika med en 

hel del gamla rekommenderas, sär

skilt till unga husmödrars hjälp och 

ledning i hushållet." 

Blå Porten. 
Fröken Tekla Karlsson, som tidigare 

förestått köksavdelningen inom "Vi

ta Bandets" restaurang på Kungs

gatan har nu öppnat en egen restau
rang, "Blå Porten", i huset Drott

ninggatan 29. "Vitg. Bandtet" har 

som bekant åtnjutit ett glänsande 

rykte för sin utsökt vällagade mat. 

Äran härför har tillkommit fik 

Karlsson. Detta förhållande skall 

helt säkert tillförsäkra henne en tal
rik klientel. Restauranglokalerna 

äro rymliga och i hög grad tilltalan
de, köksavdelningen underbar i sin 

prydlighet och ändamålsenlighet, 

priserna glädjande låga. Mat till 

avhämtning kommer jämväl att 1 ill -

h andahåll as. 

Är då fattigdomen , en sådan 

skam? Var och en som hemsök es 

därav, undviker sina bekanta och 

fruktar att bli sedd liksom hade han 

begått en förbrytelse.. Han vill ej 

bli sedd. Han vill glömmas. 

M. J oka!. 

Det folk, ,som kämpat har, blott det 

är fritt 
Den tanke blott, som tänkt sig själv 

är mogen 

Vad du ej själv förvärvat är ej 

ditt — 

En lån,aid rikedom blir aldrig trogen. 

B. E. Malmström. 

Dygd, förnuft och mandom göra 
adel. 

Gustaf I. 
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att H vit a Korsets st-
skeskola i Älmhult '*r' 
sig kunna giva sina 

Tl>at 
terskeelever en veri-r ^ 
och mångsidig prakti8! ̂  
retisk utbildning. te»-
att Hvita Korsets 
vårdskunniga barnsköter-? 
med sin goda präktigt" 
retiska utbildning Vi ' 
kunna uppfylla de " «i 
fordrmgar, en husmod» ^ 
ratt uppställa för sin 3r 

sköterska i såväl frist 
sjukbarn vård — "0Is 
minst amt «h 

att Hvita Korsets sköto 
skor aven äro tränga 
praktiska hemsysslor ** j 

de — i enlighet med sJi 
regler o. gamla tradit? 8 

- ej hålla sig Kr „Br 
att utföra. goda 
väljer en klok, Drat,. , 
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L. M. Ja. men införandet måste 
anstå tills årstiden och väderleken 

överensstämma med stämningen i er 
studie. 

J. H. Svamp beskrivningar tjäna 
inte mycket, till. Även om man har 

en färglagd svampkarta framför sig 

kan man inte identifiera, svampar 
man hittar. 

S. S. En förhanidisuppgöreke o-
tänkbar. Skriv och låt oss granska. 
Först därefter Sr ett svar möjligt 

Fru E—a G. För små synpunk

ter ! 

H. V. Misstag! Vi äro i det lyck

liga predikamentet att vi kunna 

skriva fritt. 

A. L. Vi tacka för de insända 

nya prenumeranterna. En kärare 

gåva kan en tidning inte få. 

Hrla ]Mjöllt 
Distribution på glasflaskor. 
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intryck den gjorde på henne, frå

gade gondolieren om dess namn. 

—• Canale Orfano, Eccelenza. 
Och hela den stora, mörka och 

ohyggliga tragedi, isom i århundra

den haft isin skådeplats där, denna 

tragedi, som handlade om dömda, 
skyldiga och oskyldiga, som', efter 

att dagar eller månader hava föx-
smäktait i republikens fängelser, en 

mörk natt gjorde sin sista resa,, lig

gande under gondolens tak, för att i 

tysthet kvävas och kastas ner i Ca

nale Orfano's djupa vatten — hela 

denna tragedi framställde sig för 

de bägge älskandes fantasi med all 
den fasa, sam en sådan vision kan 

frambringa. 
— Botten torde vara betäckt med 

skelett, yttrade donna Grazia och 

stirrade ned i vattnet. 
— Låt oss vända om, föreslog 

Ferrante med förändrad stämma. 
De vände, och då gondolieren be-

gynte att ro hastigar-e, gav donna 

Grazia honom ett tecken, att han 

skulle hålla stilla; det var nästan 

som om hon fruktat att störa de 

döda. 
Tysta, liksom utmattade gledo 

de alltjämt framåt från kanal till 

kanal, utan att se på varandra. 
Gondolens rörelser verkade i läng

den nästan bedövande på deras sin

nen, så att de också till isiist förlo

rade medvetandet om tiden, som ila

de bort. Kanal följde på kanal. 

Vattnet var än grönaktigt, än grått 

•och än svart som bläck; palats följ

de på palats med tunga portar, de 

där tycktes hava varit stängda i 

sekler, imed breda förvittrade trap

por och långa stockar, som voro ned-

pålade ,i vattnet på det att godolerna 

skulle kunna förtöjas invid dem, och 

som böjde sig mot varandra, liksom 

gripna av en obotlig kraftlöshet. 

Ingenstädes såg man några rutor 

eller öppna fönster: de gröna luckor

na syntes stängda för evigt. 

En obeskrivlig, sorgsen mattighet 

hade så småningom gripit bägges 
sinnen, så att de icke ens voro i stånd 
att beundra den melankoliska skön

het, som vilade över de ställen, de 
passerade förbi. 

x —• Man berättar att det var hit 
Bianca Gapello flydde för att följa 

sin älskare till Florenz, sade Fer

rante och pekade på ett lågt fönster 

i ett av de stora palatsen. 

— Ah! utbrast Grazia utan att 
tillfoga något ord. 

Och strax därpå, långsamt och 

med ögonen stadigt fästa på den 

man hon älskade, frågade hon: 

—• Har du varit i Venedig förut? 

Han kände hela denna -frågas djup 

och huru farligt det var att giva 

något svar. Hans ansiktsuttryck 

förändrades hastigt, men det var 

honom omöjligt att ljuga. 

—• Ja, det har jag varit, svarade 

han lugnt och kastade cigarretten i 

kanalen. 
— Är det länge sed!a,n? fortfor 

hon med en rannsakningsdomares 

hela köld och uthållighet. 

— Nej. 

Hon satt ett ögonblick tyst. Där

på fortsatte hon med ögonen alltjämt 

fästa på honom: 
— Var du ensam? 

Han svarad© icke. varken då eller 

senare, men kände skarpt det ödes

digra i detta samtal. Han svarade 
icke och vände bort huvudet. Med 

ett uttryck soim en människas', vilken 
fått ett tydligt bevis, såg hon först 

ett ögonblick på honom och fäste 

därefter sin blick på någon likgiltig 

punkt vid horisonten. 

En mörk och ohygglig gondol gled 

i detta ögonblick förbi dem, felse'ns 
fönster, vilka saknade (den vanliga 

prydnaden av blankt skinande järn, 

voro stängda med luckor och utanför 

dess dörr sutto tvenne karabinierer. 

insvepta i sina svarta, vida kappor, 

med geväret mellan knäna, orörliga 

och med en min av tankfullhet och 

allvar, som förlänade dem en egen

domlig respektgiv ande prägel. Det 

var fängelsegondolen, som' v;id järn

vägsstationen avhämtat några fångar 

och nu förde dem till deras mörka, 

dystra bostad. Grazia följde detta 

sorgliga uppträde med ögonen och 

böjde därefter ned huvudet för att 

dölja de heta tårar, som ville bryta 

fram. 

Litet längre fram passerade de en 

annan gondol, som om möjligt var 

ännu ohyggligare än den förra. Den 

•saknade nästan alla prydnader och 

rörde sig framåt tungt och lång

samt. 
— Vad är <fetta för en gondol? 

por de Grazia och sprang upp. 

— Lik-gondolen, Eccelenza, sva

rade gondolieren. 
Det var som oim allt vad 

fanns sorgligt hade stämt möte pa 

deras väg. _ . 
—* Låt oss ro bort, Grazia. »a 

Ferrante hastigt. 
Nej, nej, jag vill se • • • sa^'e oB 

bestämt. Vänta litet gondolier! ^ 

- — Det är bättre att ro bort, im« 

vän, svarade Ferrante lugnt och - ^ 

kade på huvudet. Men hon « 

honom icke. , 
—t Jag vill se den döda, eade h 

nästan till sig själv och reste sig UPP-

Det var som om hennes ord a 

haft en magisk verkan: knappa^' 
ro de utsagda, förrän steg och o 

hördes inne från en port, H,nl ., n 

därpå öppnades och genom 
några män och kvinnor koma ^ 

bärande en bår, på f\ia. 
litet barn. Inifrån huset jö ^ 

gan och gråt. Likbärarna 

en van rörelse båren m 1 

vars dörr de stängde me t 

s,,g. UM* 
några kransar, »om e e 

flMa tyst bad« tanmrt n«^ 
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skall, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut 

tvättas med 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag 
Människorna en god vilja! 
Han och Hon. Av Hedvig Berggren. 
Från Kvinnovärlden. 
Lomhörda barns undervisning. Av 

Gerda Meyerson. 
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En kärlekshistoria. Av Matilde Serao. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Franske utrikesministern, Briand, 

har under den gångna veckan be

sökt London för överläggningar med 

engelske utrikesministern, Chamber

lain, i säkerhetsfrågan. 
Vad de rådplägat om har varit,, 

dels det franska svaret på den tyska 
noten för någon månad sedan, dels 
huvuddragen i den påtänkta, säker-
hetepakten. Samförstånd uppnåddes 
mellan de båda statsmännen och eng

elska regeringen har för sin del sank
tionerat den träf fade överenskom

melsen. ' 
"Times" skriver, att de förda un

derhandlingarne haft en alldeles ny 
prägel — en tydlig önskan att ge

nom tillmötesgående bana väg för en 

slutlig uppgörelse i säkerhetsfrågan. 
Från utväxling av noter kommer 
man nu att övergå till muntliga 

tankeutbyten på vanlig diplomatisk 

väg mellan de intresserade makterna, 

varefter skola följa slutliga gemen
samma förhandlingar. Säkerhets
frågan rör sig således verkligen 

framåt och en fredlig uppgörelse 

synes både möjlig och sannolik. 

Frankrike har fått ett nytt upp

ror att bekämpa, nu i Syrien. 
Detta land var förut en turkisk 

provins. Efter värktekrigets slut 

erkändes det som "självständig 

stat under franskt mandat. Befolk

ningen har icke varit belåten med 

den sistnämnda anordningen. ^*u 
harr en av landets många stammar, 

druserna, på grund av vissa misshag

liga franska administrativa åtgärder 

gjort uppror. Stammen räknar c.a 
60,000 själaT och är ett krigiskt 

wh frihetsälskande 'bergfolk. 
Den franska pressen medger, att 

d'ruserna genom1 överrumpling lyc
kats anställa svåra massakrer bland 

de trupper Frankrike håller i det 

berörda området, men betona sam ti-

digt, att det hela är en lokal förete

else och icke får betraktas som in

ledningen till en allmän resning i 

Syrien. 
De engelska tidningarne, som fö

refalla bättre underrättade än de 

franska kollegerna, se saken allvar

ligare och förutspå att upproret kom

mer ,att åsamka Frankrike stora svå

righeter, särskilt därför att de sy
riska trupper, som tidigare överförts 

frU den m'arockanska krigsskåde

platsen, tnu måste dragas därifrån 

och återsändas till Syrien för att 

släcka den där utbrutna upprorslå-
gan. 

Man skulle kunnat misstänka ett 

samband mellan händelserna i Syri

en och Marocko, men något ,så,dant 
kan icke påvisas. De båda folk. 
druser och berber, som rest sig mot 

fransmännen ha inga gemensamma 

intressen. Något religiöst förenings

band, det enda som i detta fall skul

le kunna ha betydelse, existerar icke 

mellan dem:. Berberna äro muham

medaner men icke druserna. 
Från Marocko ingå franska seger

bulletiner. I striderna synas även 

spanska (stridskrafter deltaga. 
En fransk-engelsk misshällighet 

har uppstått. Den rör icke politiken 

utan är en känslosak. En. kommu
nalmyndighet i en liten fransk stad 

Laventie har förklarat att isex av de 
nio engelska krigsgravgårdar, som 

finnas i stadens närhet, av hygie
niska skäl icke kunna få vara kvar 

utan att de där jordade engelska sol
datema måste flyttas till annan 

plats, ett beslut som väckt bestört
ning och bitterhet hos de stupades 

anförvanter. 
Tyska riksdagen har antagit det 

tullförslag, mot vilket man på social
demokratiskt håll rest ett så förbitt
rat motstånd. I detsamma ingår 

även spannmålstullar, "svälttullar . 

Tullreformen var ofrånkomlig. 
Hur tyngande krigsskulderna äro 

för det tyska folket visas av avbe-

talningssif fro ma. Under tiden 1 
jan.—31 juli har Tyskland tillställt 

sina fordringsägare 840 miljoner 

guldmark. 
Från Kina ingå meddelanden om 

nya oroligheter. 

tiiänniskorna en god 
vilja! 

Tiden är i nöd. Dess tecken är 

splittring. Folken äro söndrade 
inom sig själva, misstänksamma,, 

avundsamma, hatfulla utåt. Den 
växande välmågan, den stigande 

upplysningen, demokratiens genom

brott, de stora upptäckterna och upp
finningarne på kommunikationernas 

område, vilka reducerat avtstånden 

och gjort alla folk till nästgårds-

grannar, allt detta har icke, som man 
väntat, lett rill försoning, endräkt 

och samarbete människorna emellan 
utan till en skärpning av intresse-

motsatserna. På brodershatets, sa-m-

hällsomstörtningarnes och våldets 
väg skrida kulturfolken mot ett mål 

som, mänskligt att döma, icke kan 
vara något annat än undergången. 

Y ar finns den kraft som kan hej
da denna olyckliga utveckling, isom 
kan böja de stridiga •viljorna sam
man, förmå dem att i endräkt arbe

ta för fredliga, uppgifter, samfällda 

upphöjda mål? 
Det är icke en fråga om guld, om 

imera upplysning, bättre arbetsför

hållanden, större frihet och reformer, 
det är en fråga om den mänskliga 

karaktären, ett förandligande av 

livsföringen. 
Den enda räddningen som kan 

skönjas är en religiös pånyttfödelse, 

ett återupprättande av de förgätna 
kristna idealen. Det är de andliga 
auktoriteterna, de kristna kyrkorna 

som nu måste träda till. 

De ha förnumtait. tidens kallelse. 

Ett synligt bevis därpå är dte båda 
stora konferenser, som i dessa dagar 
hållas i vår huvudstad, "Världisalll-

anisens för väckande av internatio

nellt samförstånd genom kyrkorna" 
konferens och det Ekumeniska kyr

komötet, anordnat av det kyrkliga 
världsförbundet "Liv och gärning". 

Båda dessa sammanslutningar fö
reträda den kristna enhetstanken, 

kyrkornas nyvaknade vilja att som 
en enad religiös makt utföra sin tjä 
nande gärning i en söndrad värld, 
att mot de själviska lidelserna för
kunna och i den enskildes och sam
hällets liv bereda ru,m för de kristnia 

grundsatserna. 

Skall denna uppgift kunna ge

nomföras? Det synes iså. Det är 
icke längre inför en likgiltig och 

trotsig värld kyrkan star utan inför 

en hjälpbehov,ande och lyssnande. 
Det, är i medvetandet härom hon nu 
övergivit sin tidigare modlöisa och 

försagda hållning för att i stället 

hävda sin ledande ställning på an

dens och moralens område. 

ÇHR 0(1) l$dli. 

Varje människa behöver till ut

vecklingen av sina krafter en mängd 

kalla och rägniga dagar. I en oav
bruten lyckas solsken brådmognar 
människan och duger varken att 

gömma eller kasta bort. 

A. Törneros. 

Cördaasafton. 
Sommaren är långt liden. Dag

bräckningen är sen och kvällsmörk
ret smyger tidigt in under trädkro

norna kring villorna, och bondgår-
darne. Som nu. Men stjärnorna 

tindra från fästet och om några tim
mar skall månskäran höja sig ur 

skogarne i sydost och 'lysa över da
len, där just nu havrenekarne stå i 

långa guldgula travar som ett syn

ligt vittnesbörd om sommarens gri 

mildhet. 
Det är lördagskväll, sent, men 

trakten vakar än. 
Luften är mild. Man sitter ute 

i täpporna och trädgårdarne. Det, 

hänger kulörta lyktor i trädkronor

na över kräftsupéerna. Man hor 

steg knarra på sandgångarne, sam
språk och glam fran skilda, hall, ett 

ungt skratt, pianospel från en av 

sjövillorna och i fjärran musiken 

från danisbanan. 
Då och då drar en vindkåre ge

nom träden. Det susar i ekarnes 

•mäktiga kronor, det rasslar ängsligt 

borta från asparne vid vägen. 
Så ett mäktigt dån, ett gällt skri 

och två jättestora eldögon lysa fram 

ur bergets innandöme — det är tå
set som rusar ut ur tunneln fram 

genom natten. 
Då stiger ur en träddunge borta 

från fältet en flöjts mjuka toner. 
Det är en av traktens unga spelmän 

som stämmer upp. Kanske spelar 

han alls icke för trakten utan en
dast för sig själv, men trakten lyss
nar. Han har icke hörts på hela 

sommaren förrän nu när natten ar 
mörk. Han drömmeT och fantiserar. 

Det är vemod i vad han spelar. Så 

tystna hans låtar, och trakten som 

lyssnat applåderar. Även langt, 
långt bo-rtifrån kommer det lätta lju-

det, _ 
En eldstråle stiger visslande mot 

höjden åt sjön till. En knall och 
den upplöser sig i ett rägn av vita, 

blåa och röda bollar som langsamt 
sjunka mot marken, fångas av 
mörkret. Det är någon kräftsupé 

som avslutas med' fyrverkeri. Man 
har valt pjäser, söm alla gå till vä
ders, och hela trakten följer road 

raketernas stolta flykt mot skyn, 

det sprakande gnistregnet de upplö
sa sig i, de romerska ljuseqs granna 

lek. 
Men vad' är det väl mot kornblix

ten som nu kastar sitt mäktiga sken 
ut över nejden. Utdragna blåvita 

flämtningar, ljudlösa och kommande 

men vet icke varifran. 
Och natten skrider, tystnar. Mu

siken vid dansbanan är slut. raket

kistan tom. Flöjtblåsaren spelar 
icke mera,, och de kulörta lyktorna 

ha brunnit ut. Fönstren slockna, 

ljudet av steg i sanden dör bort, 

ingen talar, ingen skrattar, vinden 
vilar. Trakten sover. Just nu isti
ger månskäran över den skogkläddä 

bergskammen vars taggiga kontur 

avtecknar sig mot den ljusare him 

len. Vilken härlig natt! 

Är den tid inne då ridderlågheten | 

skall försvinna? 
Den som framställer denna intres

santa fråga är en engelsk lärd, d:r 

Paul Bousfield. 
Och han fortsätter sina frågor. — 

Varför är en man artig mot kvin
nor? Varför är det artigt att en 
man lyfter på hatten för en kvinna, 
en handling som skulle te sig löjlig 
om hon utförde den till hans ära.. 
Varför bär en man ett paket eller en 
resväska för en kvinna, även om 
hon utan isvårighet själv skulle kun

na göra det? 
Ni tror, säger d:r Bousfield sar

kastiskt, att han gör det för att vi
sa sin vördnad för det täcka könet. 
Ett grundligt misstag! Han gör det 
för att kvinnan 'Skall känna, att hon 
är — en underlägsen varelse! Det 

är ingenting annat än mannens star
ka, självkänsla som manifester ar sig 

i hans artighet och riddenlighet mot 

kvinnan. 
Det är mannen som härskar i värl

den. Kvinnan är det svaga kärilet. 
Djupt nere i mannens undermedve^ 
tände ruvar emellertid1 en liten miss

tanke, att han kanske icke är den 
härskaregestalt, traditionen gjort ho
nom till. Ha,n känner, ännu knap
past medvetet, en räddhåga, en frak

tan att han skall förlora sin gyn
nade ställning. Ocli därför begag
nar ha,n varje tillfälle att paminna 

kvinnan och även sig själv om, att 
hon är den svaga.re, den underlägs

na. 
Efter att ha läst detta, är man 

frestad tro, att d:r Bousfield trätt-
i kvinnorörelsens tjänst. Sa är emel
lertid icke förhållandet. I sitt arbe
te "Kön och civilisation" underkän
ner han öppet och oförbehållsamt 

kvinnorna, men samtidigt undersö
ker han förhållandena med veten

skapsmannens omutliga sannings
kärlek, oförskräckthet och grandlig-

het. 

Han anför tusen omständigheter 

som bevisa,, att kvinnan i fysiskt, 

intellektuellt och andligt hänseende 
är ofantligt underlägsen mannen. 
Men han tillägger: — nu, sådana 

förhållandena nu gestalta sig! 
Denna underlägsenhet är en arti

ficiell produkt, skapad av seder och 
bruk, av fördomar och åsikter som 

leda sin upprinnelse från en sam

hällsordning, skapad av män. 

D:r Bousfield, som icke ,är vän
ligt stämd mot kvinnan, anser dock. 

att vissa skäl, vilka längre fram 

skola nämnas, tala för att mannen 
bör inrikta sina ansträngningar på 

att lyfta kvinnan upp till sig och 

göra henne till den jämbördiga med-

•arelse hon av naturen är. 

liga rättigheter, samma utbildnings-

och framkomstmöjligheter som han, 
så skall hon dock i evighet fortfara 
att vara den underlägsna, den min

dre värda! 
Det är nämligen icke lagarne och 

bestämmelserna som handicapa hen

ne. Det är traditionen, den allmän
na uppfattningen, som icke blott 
håller henne kvar där nere, utan 

som även skall kom,ma att pressa 
henne ännu djupare ner. 

Det är kanske ingen som direkt 

säger till den lille pojken, att han 

är av ett annat kraftigare och värde
fullare virke än systern, att han är 
självständigare och starkare är hon. 
Men hans undermedvetande motta

ger ständiga suggestioner i den vä

gen. 

Men, fortsätter han. detta kan icke 

ske efter de riktlinier, som hittills 
försökts. Ty även om kvinnan till-

erkännes samma ställning i samhäl

let som1 mannen, samma medborger-

Han ser t. ex. systern pyntas med 

band och rosetter /Sch skrudas i vack
ra ömtålig kläder. Själv får han 
slitstarka praktiska kostymer. Hanis 
byxor, som tillåta honom den största 

rörelsefrihet, motsvaras hos henne 
av en kjol som inte får vara för 
kort samt därunder underkläder som 

omsorgsfullt måste döljas. 

Genast från början inympas den 

uppfattningen på pojken, att systern 
är olik honom, att hon är ömtåli

gare än han och icke på långt när 
så duktig. Hon är en rar och söt 
liten varelse, som han 'måste kela 

med och taga vara på. 

Samtidigt bibringas f lickan genom 

allt detta den suggestionen, att hon 

är olik brodern, att hon inte är 
istark och duktig som han utan be
höver skydd, att hon inte skall vara 

frimodig, naturlig och självständig 
som han utan mjuk, täck och behag
lig, och att kläderna i detta hänse

ende pela en utomordentligt viktig 
roll. Medan pojken välver stolta 

framtidsplaner om' vad han som stor 

skall uträtta i världen, förstår flic
kan, utan att det säges henne, att 

ingen Väntar något liknande av hen
ne, helt enkelt därför att hon inte 

duger till det. 

Könsskillnaden understrykes över
allt och alltid. I umgängeslivet 

lägger den ständigt beslag på upp

märksamheten. Man närmar sig 

icke varandra som människor utan 

alltid som män och kvinnor. 
Vid1 en middag delar man utan 

begriplig anledning upp sig i par. 
Det kan icke vara för trevnadens 

skull, ty antagligen skulle tankeut

bytet bliva mera ogenerat och un
derhållande mellan två män eller två 

kvinnor. 

En kvinnas kläder framhäver all

tid det sakförhållandet, att hon är 
kvinna. De äro särskilt anlagda på 

att framhålla och draga uppmärk
samheten till de kroppsliga behag, 
som kunna anses intressera männen 

och tillförsäkra, kvinnan deras gil

lande och välbehag. 

DRICK FRIMÄRKS THE S& Iĵ liqen 
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De konstlade förhållanden under 
vilka kvinnan lever måste med1 nöd
vändighet sätta djupa spår i hennes 
karaktär och själsliv. 

Låt OISIS tänka på ett så viktigt 
område som kärleksförhållandet mel
lan inan och kvinna. Han får öp
pet närma sig henne, visa henne sin 
beundran, sin dyrkan och söka vin
na henne. Han litar därvid icke till 
ett nytt klädsamt sätt att kamma 
sitt hår, en ny fin kostym eller be
dårande koketta leenden, utan till 
sina personliga egenskaper, sin ka
raktär, sin ställning i livet, till upp
riktigheten i sitt väsende, till dju
pet av sin känsla. 

Men en kvinna som älskar en 
man och vill gifta sig med honom? 
En oskriven men sträng och obön
hörlig lag förbjuder henne ett sådant 
öppet, värdigt och vackert närman
de. Den kräver, att hon skall in
taga en passiv och avvaktande håll
ning samtidigt med att hon använ
der alla kvinnliga lockmedel för att 
tilldraga sig mannens uppmärksam
het. 

Hennes utsikter att segra på kär
lekens vädjobana bestämmas mycket 
mindre av hennes inre värde än av 
hennes yttre företräden, hennes ut
seende, hénnes figur, hennes tänder, 
hennes håruppsättning, hennes (smyc
ken och toaletter, hennes smidighet, 
hennes förmåga att anpassa sig och 
framstå som juist det ideal mannen 
drömt om, att behaga och bedåra. 

Kvinnans sanne måste under så
dana förhållanden bli ytligt, hennes 
inre outvecklat och hållningslöst. 
Det kan icke bortresoneras — hon 
är underlägsen mannen intellektuellt 
och andligen. Hon måste känna det 
och hon gör det också, öm än icke 
reflekterat och klart.- Hon söker 
kompensation i medvetandet om sin 
makt som kvinna och könsvarelse, 
överdrivande betydelsen härav. 

Här mötes hon av mannens för
ståelse och sympati. Just siå önskar 
han, att det skall vara. Hon den 
svaga, den veka. Han den starke, 
den beskyddande. Hon skön för 
hans skull. Han hennes ridderlige 
beundrare. 

Märkligt nog och betecknande nog 
följer mannen vid val av maka icke 
det naturliga urvalets lag, denna 
lag som eljes är verksam i livet och 
enligt vilken det är de starkaste 
-och -de bäst utvecklade, de livsdug
ligaste, som fortplanta släktet. 

Icke medvetet men instinktivt * 
rädd om sin härskarställning i värl
den stötes mannen tillbaka av den 
resliga, kraftigt byggda, kärnsund a, 
begåvade, självständiga kvinnan och 
dragés i stället till den spädlemma-
de, den småväxta, den ömtåliga, ve
ka kvinnan gent 'emot vilken hain liar 
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en behaglig känsla av personlig 
överlägsenhet. 

Detta förhållande att mannen har 
ett instinktivt behov av att vara 
fysiskt, intellektuellt och psykisk t 
starkare har inom alla kultursam
hällen framalstrat en däremot sva
rande underlägsen kvinnlig typ vil
ken komimer att hålla sig så länge 
denna typ har de bästa utsikterna 
på giftermålsmarknaden. 

Att släktets mödrar på detta sätt 
och i strid mot det naturliga urva
lets lag hållas tillbaka både i fråga 
om fysiskt och psykisk utveckling 
måste emellertid i längden komma 
att skada racem, göra den mindre 
livsduglig. 

Det är denna fara för civilisatio
nen och icke omtanken om kvinnor
na, som uppkallat d:r Bousfield till 
handling och kommit honom att 
skutva det arbete "Eön oc,h civilisa
tion", som här i sammandrag och på 
ett ungefär återgivits. Han låter 
männen förstå, att det är deras plikt 
mot släktet, mot civilisationen att 
förkasta sitt gamla kvinnoideal och 
antaga ett nytt, den jämbördiga 
högt utvecklade starka kvinnan. 
Denna nya kvinnotyp kan framalst-
ras endast om det blir den som har 
de bästa utsikterna på giftermåls-
marknaden. Detta är och förblir 
problemets springande punkt! 

D:,r Bousfields åsikter och argu
ment äro nya och Överraskande. 
Stå de också för en prövning? Låt 
oss diskutera frågan. Kvinnornas 
Tidning öppnar helt säkert med nöje 
sina spalter för hur många inlägg 
som halist. 

Hedvig Berggren. 

Där och Där. 
I tyska tidningar meddelas', att 

en svensk, icke namngiven skrift-
iställarinna förklarat, att de svenska 
kvinnorna hava en ful, slarvig och 
uttryckslös handskrift. Om en verk
lig "stil" kan man i regel icke tala. 
Mian krafsar med ilande brådska 
ner vad man har på hjärtat och ut
styr det hela med en del klatsehar 
och slängar för att idet skall se ener
giskt ut. Förr i världen, tillägge® 
det, satte svenskorna en ära i att ha 
en vårdad och vacker handstil och 
anisågo höviliigheten fordra att ett 
brev var väl avfattat och skrivet. 

Den tyska kvinnohandstilen torde 
vara utan anmärkning, eftersom de 
svenska kvinliga kråkfötterna väckt 
sådant uppseende på tyskt håll. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 

Vid Posttjänstemannakongressen i 
Göteborg valdes på förslag av före
ningsstyrelsen under starkt bifall 
förste postexpeditören fröken Hil
dur Öijer till föreningens hedersle
damot. 

* 

Patentverket i London meddelar 
i sin senaste årsberättelse, att det ut
färdat icke mindre än 400 patent 
på nya kvinnliga uppfinningar. 
Samtliga gäller förbättringar på 
husgerådets eller klädedräktens om
råde, leksaker eller hygieniska an
ordningar. Det finns ingen epok
görande eller ens stor uppfinning 
bland dem. Tydligt är emellertid 
att kvinnornas up finnareförmåga är 
under rask utveckling. 

(Eftertryck förbjudea.) 

Coml)örda barns undervisning. 
Av GERDA MEYERSON. 

Svenska Kvinnors Medbo rgarförbunds artikelserie. 

I de flesta skolor finns det säkert 
en eller flera små stackare, som ha 
nedsatt hörsel. Ibland underrättas 
lärarna härom av barnens föräldrar, 
ibland veta föräldrarna icke av att 
barnet hör dåligt. Hemma i den van
liga omgivningen märks dövheten 
kanske icke så mycket, ibland har 
man hållit barn för att vara slött 
eller trotsigt, då det icke genast lytt 
befallningar eller svarat på frågor, 
ibland har .man -omedvetet talat hög
re med detta barn än med de andra 
och man anar icke vilka svårigheter 
det skall få i skolan. Många, orätt
visor och förödmjukelser får ett lom-
hört barn där genomgå och om icke 
läraren upptäcker elevens hörseined-
sättning, blir han eller hon säkert 
hållen för slö och ouppmärksam, 
mången gång räknad till de under
måliga och placerad i hjälpklaissen, 
där sådan finnes. 

Yet läraren om att ett barn hör 
dåligt, får detta barn vanligen sin 
plats på första bänken mitt för lä
raren och kan på så sätt bli delaktigt 
i hans undervisning, om ej hörseln 
är alltför skral. Men icke förty upp
stå luckor i barnets vetande, om bar
net ej hör kamraternas svar på lära
rens frågor. Här och där måste lä
raren undervisa det loimhörda barnet 
enskilt, den metoden har använts i 
Stockholms folkskolor ända tills mail 
hösten 1922 upprättade särskilda 
klasser för hörselsvaga barn. Men 
det var ej alltid läraren hade tid 
eller lust att giva den "enskilda un
dervisning" soim anbefallts åt det 
lomhörda barnet. Det är mycket 
vanligt att man i skolorna låter de 
barn som ej äro alltför döva, "slinka 
med" utan att mycket bekymra sig 
om deras svårigheter, de få följa un
dervisningen så gott de kunna. Vis
serligen har man på många orter lä
karundersökning, då barnen börja 
folkskolan och då händer det att 
öronsjuka barn komma under läkar
behandling, men i allmänhet göres 
det mycket litet för dem utom i 
Stockholm, Gröteborg och Malmö. 
Så klagade stadsläkaren i en av våra 
större ej långt från huvudstaden be
lägna landsortstäder över att staden, 
som bestod Stockholmisresa i och för 
specialistvård åt ögoms ju ka barn, 
icke velat bevilja samma förmån 
åt barn med örons j-ukdom. Och spe
cialister i öronsjukdomar finnas ty
värr på alltför få platser i landet. 

Svenska föreningen för dövas Väl, 

som på allt sätt söker befrämja de 
dövas och lomhörda,s intressen, har 
även till uppgift att söka verka för 
rationell undervisning åt lomhörda 
barn. Hittills har föreningen dels 
genom skrivelse till skolstyrelser på
visat nödvändigheten av särklasser 
•med avläsningsundervisning för lom
hörda barns undervisning, dels även 
låtit meddela fri undervisning i av
läsning åt några folkskolebarn i 
Stockholm, som varit för gamla att 
intagas i skolans klasser för lomhör
da.. (Avläsning = labiologi, för
måga att av läpparne se vad en per
son säger). 

Nu är det föreningens avsikt att 
i oktober 1925 öppna en liten skola 
för döva småbarn i Stockholm lika 
med den som sedan 1902 finnes i 
Göteborg, vilken stad gått i spetsen 
både vad beträffar de döva småbar
nens undervisning och de lomhörda 
folkskolebarnens placerande i sär
klasser med avläsningsundervisning. 
Redan 1915 upprättades dylika sär
klasser i Göteborg, medan man i 
Stockholm började med dem först 
hösten 1922 och i Malmö hösten 1923. 

De dövfödda barnen och de som un
der tidigare år genom sjukdom —• 
ofta skarlakansfeber — mi.stat hör
seln eller fått denna nedsatt och där
för så småningom förlorat talförmå
gan, ha i regel lämnats utan all led
ning, tills de vid 7—8 åns ålder in
tagits i dövstumsskolan. Erfarenhe
ten har visat att även barn, som vid 
5 års ålder miistat hörseln, glömt 
bort att tala och blivit efter i sin 
utveckling, då hemmen i allmänhet 
icke förstå att uppfostra och leda 
de döva barnen, som dels bli bort
skämda och självsvåldiga, dels för-
slöade. Det är därför av stor bety
delse att möjlighet till uppfostran 
och undervisning redan före skolti
den beredes dem. 

Den lilla skolan i Göteborg, som 
allt sedan sin uppkomst letts av frö
ken Annie Koch, har varit till ovär
derlig hjälp både för de dövfödda 
och dövblivna småbarnen och deras 
föräldrar. Redan vid 3, 4 års ålder 
ha de fått tomma till skolan, de 
minsta ha haft 21/i timmes skoltid, 
de äldre 4 timmar med 2 raster om 
30 och 15 minuter. Alla barnen 
erhålla artikulationsundervisning, 
för att lära sig tala. Det går så till 
att lärarinnan sätter barnet på sitt 
knä och tar dess ena hand, som hon 
håller mot sin strupe. Så uttalar 
hon olika ljud, t. ex. "a". Barnet 
känner dä hur lärarinnans strupe 
plötsligt komimer i dallring och sö
ker göra efter. Så läras efter hand 
läpparnas och tungans rörelser vid 
uttalandet av olika ljud och ord. 
Denna undervisning pågår för varje 
barn endast en kort stund varje dag. 
F. ö. lära de äldre barnen läsning 
och skrivning och alla barnen sys
selsättas med Kindergartenarbeten 
och diverse övningar och lekar. För 
att vidga barnens erfarenhetskrets 
och öva derais iakttagelseförmåga 
tar man med dem på promenader, 
på besök i saluhallar, hos hantver
kare, i museer an. im. Mycket vik
tig är den moraliska uppfostran de 
få. Mången liten stackare, som av 
sina föräldrar förklarats tjurig och 
svårhanterlig, har i skolan, där man 
förstår sig på honom, blivit glad, 
lydig och älsklig. Vid B—9 år ha 
de dövstumma barnen i fröken 
Kochis skola övergått till Väners
borgs dövstumsiskola, där intag-
nimgsklassen överhoppats, medan de 
Icimhörda barnen intagits i Göte
borgs folkskolors klasser för hörsel-
svaga. Flera av dessa senare barn 
hade en gång kunnat tala, men se
dan de genom sjukdom, blivit starkt 

Våren Svenske/ 
Sedan de Svenska skofabriker
na börjat förse skodonen med 
gummiklackar hava vi tillverkat 
en speciell klack för dessa. 

Denna klack, som med ett pryd
ligt, elegant yttre, förenar ringa 
vikt och enastående slitstyrka, 
s ä l j e s  u n d e r  b e n ä m n i n g e n  

Glgklack 
och har å slitytan jämte namnet 
Viskafors ett elghuvud i relief. 

Köp uteslutande skodon med 
denna klack, som överträffar 
alla andra i slitstyrka. 

Å ett Svenskt skofabrikat krä-
ves Svensk klack. 

S K A N D I N A V I S K A  Q  U  M  M I A  K T  I E  B O L A G E T ,  

VISKAFORS 
3<ranfcz 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 
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H a r  N i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpost  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgon post  
Göteborgs största morgontidning. 
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Ingen övervikt 
KAPPSÄCKAR Enastående 
Praktiska,  Rymliga och Lätta,  
Finnes i a l la storlekar ända 

upp til l  80 cm. 

Förekommer även i små, ytterst använd

bara storlekar från 30 cm. 

Kr. 3.75 

JUM A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

lomhörda, hade de helt eller delvis 
förlorat sin språkförmåga. I skolan 
för döva småbarn hade de åter lärt 
att tala isamt inhämtat de första 
grunderna i avläsningens isvåra 
konst. 

I lomlhördlklasiserna äro barnen 
högst 10—12 i samma klass. De 
äro placerade i halvcirkel kring lä
rarinnan ter att kunna se såväl hen
ne isom' alla kamraters ansikten. 
Undervisninen är densamma som i 
normal klassen, samma ämnen och 
kurser, men timmarna äro kortare. 
De lomhörda barnen bli nämligen 
fortare trötta än de normalt höran
de, de måste ju anstränga sig både 
att .lyssna och se vad lärarinnan sä-
er. Men lomhördklassermas lärarin
nor sätta en ära i att hålla sina ele
ver på samimia nivå som parallell
klasserna med normalt höjande 
barn. Utom de vanliga skolämnena 
läres ju avläsning, men i allmänhet 
hållas lektionerna av lärarna så att 
barnen få öva både hörsel och av-
lälsningsförmåga, Därför måste lä
rare i lomhördkliasserna tala högt, 
tydligt och långsamt. 

När man åhör en lektion i en 
klass med hörselsvaga barn frappe
ras man genast av de flesta barnens 
livliga och vakna utseende. Ett 
barn som hör dåligt ftch går i van
lig skolklass brukar ha ett ansträngt, 
ofta lidande uttryck. Särskilt under 
de sista timmarna i skolan måste 
ett barn med nedsatt hörsel an
stränga sig mycket och förmår då 
ofta ej övervinna en trötthetskänsla, 
som slappar dess uppfattningsför
måga. Det lomhörda barnet använ
der sin kraft både för att kunna 
höra och fatta, medan ett barn med 
normal hörsel endaist behöver fatta 
det utan ansträngning hörda. 

I klasserna för hörselsvaga barn 
är hela undervisningen lämpad efter 
barnens förmåga, (där användes t. 
ex.. mer åskådningsmaterial än i van
liga klasser. Framför allt övas bar
nen i avläsning samt få, där så be
hoves, lektioner i artikulation. Gym
nastikövningarna modereras, alltför 
våldsamma hopp, balansgång o. d. 
måste undvikas, då öronsjukdomiar 
ofta medföra yrsel. 

Det har visat sig att barn som 
på grund av dålig hörsel måst an
stränga sig att följa med i en van
lig klass och därför varit klena, 
modlösa och skygga, kanske också 
utsatta för kamraternas hån, blivit 
friska, glada och läraktiga sedan de 
flyttats till klassen för hörselsvaga 
barn. Tillsammans med kamrater 
soim lida av samma lyte, känna de 
sig icke som' förut ensamma och un
derlägsna., deras intelligens utveck
las fortare, när de undervisas på ett 
efter deras hörselförmåga lämpat 
sätt och deras självförtroende växer. 
Så bli de bättre rustade för livets 
kamp än de eljest skulle ha blivit. 

Många föräldrar förstå ej detta. 
De vilja icke medgiva att deras barn 
placeras i klassen för hörselsvaiga, 
anse detta för en skam. Lomhörda 
barn som utan allt för stora svårig
heter kunna följa undervisning i 
vanlig klass, böra naturligtvis få 

KRÄFTFISKE. 
En YvY-tvål i liåven är 
bättre än tio i bäcken. 

YvY-Tvålen 
intager sedan länge för
nämsta platsen bland alla 
toalettmedel, när det gäller 
rationell hudvård. 

Pris 1 kr. 

A.-B. YvY-Fabriken, Ystad. 

ga där. Men da hörselprövningen 
visar att barnet ej kan uppfatta van
ligt tal på 2 meters avstånd kan det 
säkert icke följa med i en vanlig 
klass. "V id olika 'skofor tillämpas 
olika metoder för prövning av bar
nens hörsel och dessa prövningar 
upprepas på bestämda tider under 
det barnen gå i klasserna för körisel-
svagia. Både barn och föräldrar bli 
mer och mer tacksamma, för att des
sa klasser inrättats.. Även de för
äldrar som till en början kyste be
tänkligheter imot att låta sina barn 
gå där, ha tacksamt erkänt att de 
äro till stor välsignelse. 

Rummens utseende blir helt annor
lunda, sedan linoleumimattornia blivit 
fernissade. Yi utföra arbetet om
sorgsfullt och billigt. "Linopeters', 
Kun gsp ortsp latsen 2. 

Ack, när det guld är slut, soin köp

te smickret, 
Då täipps den mun, som andats detta 

smicker ! 
Kalasets slut kör vännen ut, 
En vinterdag och dessa flugor dom 

na! 
W. Shakspere. 

* 

Om en människa handlar eller ta 
lar i ett ont sinne, så följer kenne 
smärta, alldeles som hjulet följ** 
den människas steg, som drag® 

kärran. 
Dhammapada-

Lille Klas och hans 'ännu 
bror Pelle ha råkat välta ut 
bläckhorn över sin pappas vac 
skrivbord. Lyckligtvis väntas 
icke ut till villan förrän med kval -
tåget och pojkarne gå tidig 
sängs uppe i övra våningen. 

De höra den fruktade komma^ _ 

och gå in i sitt arbetsrum- -
därefter knarra hans steg i tra*'P, 

Yi låtsar att v.i ©over, vi 

Klas ivrigt. r>e\. 
— Men tror .du inte, undrar ^ 

le,att det vore (mera iprakto 

vi toge på oss byxorna? 

Offentliganöjen, 

i illa Teatern. 
I Varje afton kl. 8. 

nFN STACKARS HERMAN 
. .P.o-° nrh efter kl. 6. Tel. 7760. 

ftjärnbälsa. 
fl järnans kapacitet i fråga om ar-

• r till väsentlig grad beroende 

. vår oi^t. 
«»m arbetar med hjärnan be-pen 

«ver 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

•tiring 

ock 

en näringsrik föda. Under-
,betyder nedsatt upp fattnings-

dutledningsförmåga, reducerad 

Bjkekraft. försvårat arbete, otill-
l^ästallande arbetsresultat. 

Jlan har sett detta isiäräkilt be-

•rkt i folkskolan av de barn som 

^ibo» f™1 f,attiSa hem" 
Självförsörjand» kvinnor, syssel-

jjtta hjärnarbete, ha ofta över-
'iande liten förståelse för vikten 

#v god 'och verkligt närande kost. 

|Hur ofta sitta de icke över ett imål, 

Inbyta de icke en ordentlig måltid 
' j ,ett konditoribesök eller ett par 

Alltså en intelligensarbetare be
höver en näringsrik, iså att säga kon-

I centrerad föda. En kroppsarbetare, 
4jm vanligen är välsignad med en 

strykande aptit, kan mycket väl 
löja sig med skrymmande föda, där 
4en mindre näring,ähalten uppväges 

0 den större mängden. 
Alltför rikliga «måltider nedsätta 

liögist väsentligt hjärnans arbete för 
Je närmaste två timmarne. Detta 
)»r man ha i minne loch undvika 
iar mycket och brådskande arbete 

ligger över en. 
Överhuvudtaget mår en h järnarbe

tare bättre av flera och lättare mål-
Är än av ett par större. 

Vid tankearbete förbrukar man 
kraft alldeles som vid kroppsarbete, 
och man bör därför gärna låta det 
efterföljas av en styrkande lätt mål

tid. 
Hjärnans prestationsförmåga be

stämmes även av blodets syrehalt, 
alltså av .människans andningskapa
citet och av tillgången på frisk, ren 

luft. 
För ett par ar seidan offentlig

gjordes resultatet av vissa undersök
ningar man gjort vid ett stort eng
elskt gosslärover.k. Det visade sig 
att de goda huvudena återfunnos hos 
de pojkar som ägde de högvälivda 
bröstkorgar ne, den stora andnings-
förmågan, under det att den klena 
kvävningen följde med de insjunk

na bröstkorgarne! 

Att vår tankakraft verkligen re
duceras genom inandning av kvav 
och oren 'luft ha vi nog alla erfaren-
tet av från de överfyllda föreläs-

lingssalarne och kyrkorna. 
En rätt vanlig uppfattning är, att 

man håller hjärnan i god form ge

nom att spara henne så mycket som 
möjligt. 

Detta är emellertid ett grundligt 
misstag. Liksom musklerna vinna 
i styrka genom att brukas och även 
ansträngas inom rimliga gränser, så 
utvecklas och starkes hjärnan genom 
att avkrävas allt det arbete hon 
utan överansträngning rår med. 

Gjorda undersökningar ha visat, 
att en hjärna, som tänker och arbe
tar, tillföres mera blod och näring 
än den sysslolösa hjärnan, och att 
den därför växer, utvecklas .och bi
behåller sin vitalitet in i ålderdo
men. Intelligenser, ursprungligen 
små, kunna på detta sätt med tiden 
nå verklig betydenhet. 

A andra sidan atrofieras, d. v. s. 
tynar och försämras den föga bruka
de hjärnan till mängd och be
skaffenhet. Personer vilka i unga 
år betraktats som begåvningar, men 
som underlåtit att hålla sin hjärna 
i form, komma längre fram i tiden 
att te sig ganska medelmåttiga. 

Den underlägsenhet ifråga om in
telligens man tillvitar kvinnan fin
ner antagligen sin förklaring just 
här — kvinnan sysselsätter sig i 
allmänhet icke med omfattande och 
ansträngande tankearbete, vilket 
däremot vanligen är fallet med män. 

Den strängt arbetande hjärnan 
förtjänar och behöver rekreation och 
vila. Överansträngning straffar sig 
genom nedsatt arbetsförmåga. Frisk 
luft har redan nämnts som förut
sättning för hjärnhälsa. Yidare 
tillräcklig isömn, motion men abso
lut utan överansträngning samt slutli
gen förströelse, som tränger undan 
arbetstankarne och tillför hjärnan 

annat tankestoff. 
Ruth Wester. 

Små tyranner. 
Min åttaåriga dotter kom till imig 

en dag och klagade sina bekymmer: 
"Mamma flickorna säjer, att ja inte 
får gå imä dom för ja inte har kap-
schong på min regnkappa". 

När flickan efter lämplig tröst 
återgått till sitt bollande, i vilken 
ädla konät hon håller på att uppnå 
mästerskap, trots att bollandet de 
senare åren undergått en väldig ut
veckling tog jag mig en funderare 

över hennes ord. 
I detta fall gick det verkligen in

te att kasta skulden på tidsandan, 
som annars får bä.r.a hundhuvudet 
för mångt och mycket. För mitt 
minne framstod istället några livli
ga scener från min egen skoltid, 
som klart visade, att den ena gene
rationen i detta hänseende är den 
andra tämligen lik. De små flicke
barnens tankar ha nog alltid syss
lat med klädfrågän, och i alla tider 
ha deras hjärtan utmärkt sig för en 

Förmånliga avbetalningsvillkor |f||l|t HBUPHllS HGIflSlÖjÖ 

kaf fe t  

KAKAO 

ordnas. Korsgat. 8, Göteborg. Södergat. 26, Malmö 

r / origin cdforpackningnr à 1Û0 gr. 
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Den som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRE R 
medelst inköp! 

viss grymhet mot dem som på något 
sätt sticka av mot omgivningen. 

Det är nu mer än trettio år se
dan jag beträdde lärdomens törne-
strödda stig. Jag sattes i en myc
ket ansedd skola i en av våra större 
städer och gjorde rätt snart några 
bittra erfarenheter. Sex syskon vo
ro vi hemma, och inkomsterna voro 
inte över sig stora, imin mor sydde 
själv till hela sin skara, och det kan 
tänkas, att snittet på klädningen el
ler tygvalet inte alltid var i strikt 
överensstämmelse med då rådande 
mode. 

Men att det skulle bli en källa 
till iså bitter sorg, anade nog inte 
min flitiga mor! De små damerna 
i förberedande voro minst sagt 
hjärtlösa, och än idag efter så 
många år av både glada och bittra 
erfarenheter, stå vissa scener från 
skolans första år så inbrända i min 
själ, att jag när som helst kan se 
dem för mig och känna barnets 
gränslösa sorg, då de råkar ut för 
grymhet. 

Särskilt minns jag en liten kläd-
ning, som helt säkert skulle anses 
stilig just nu, då färger och mönster 
inte gärna kunna bli brokigare och 
mera iögonfallande än vad de äro 
— en klädning av blått och rött tyg 
i skotskt mönster, som av någon 
dunkel anledning gick under nam
net "diskklädningen". 

Och likaledes kommer jag tydligt 
ihåg en scen i "korridoren". Det 
var då jag överraskade en utvald 
grupp framför min olycksaliga 
kappa — sydd av min rara sagofar
mors gammaldags krage och av ett 
synnerligen gediget tyg men tyvärr 
med "noppror" på! Flickornas ton 
var oefterhärmlig i sitt förakt, då 
de efter att ha nupit i tyget för
undrade sig över hur jag kunde gå 
i en sådan kappa. 

Jag minns inte, om det var den
na händelse som kom bägaren att 
rinna över alltnog, min mor gjor
de razzia bland mina kamrater och 
någon slags uppgörelse kom till 
stånd. Jag minns att min värsta 
plågoande strax före förhöret kom 
till mig och bad, att jag inte skulle 
förråda henne, och i mitt hjärtas 
svaghet lovade jag låta bli och höll 
ord. Som belöning härför beredde 
hon mig åtskilliga obehagliga stun
der under vår skoltid. Jag, bar 
ibland undrat, om hon som jag är 
mamma till egna barn, och om des
sa i sin tur plåga något litet omo
dernt offer — men troligen har li
vet lärt henne sina läxor. 

Ibland har jag för min dotter be

använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 

6n kärleks
historia. 

Av Matilde Serao. 

översättning. 
5 

— Låt oss fara bort härifrån .. • 
fort! sade Grazia nervöst och kastade 

tillbaka på dynorna. 
Hon var rädd för att lik-gondolen 

skulle fara samima väg som de och 
Upprepade ivrigt: fort, fort! utan att 
lon vågade vända sig om. 

Föret då de hunnit ett stycke 
framåt, vände hon på huvudet och 
Wraktade Ferrante. Han var blek 
^ såg så lidande ut att hon greps 
av ängslan och medlidande. Efter 

ögonblicks djup eftertanke för-
^tod hon hans känsla. 

• Du tänker på ditt barn.'' frå-
Säde hon sakta och såg honom in i 
hornen. 

-öonna gång hade han icke mod 
tiga; han svarade ja, genast och 
att tilllägga ett enda ord. Och 

eniies armar isjönko matta ner som 
en besegrad, som svimmande kän-

er livet försvinna. 

Och dock, på aftonen vann hennes 
goda, ädelmodiga natur seger, och 
hon gick in till honom i den stora, 
kalla salongen och bad honom om 
förlåtelse. Hon ödmjukade sig, var 
förvirrad, kände att avståndet dem 
emellan växte och växte, och hon 
sökte att med ömhet och kärlek å 
nyo närma deras själar till varandra. 
Hon såg honom darra, såsom hon 
själv darrade av smärta, ömhet och 
medlidande; han smekte hennes hår 
med den kärleksfullaste rörelse, som 
hon väl kände, medan han med un
dertryckt röst talade lugnande ord. 
Det var som om de ömsesidigt ville 

trösta varandra för en stor olycka, 
vars naimn ingen av dem ville ut

tala. 
Varken solen eller de milda ok

toberdagarna eller deras modiga, är
liga hjärtans ansträngningar eller 
farhågor för katastrofen, som de 
kände närma sig, ooh som de av all 
makt ville avvärja, kunde återgiva 
Grazia ooh Ferrante det, som oåter
kalleligt flytt bort från dem. Än
nu många dagar såg Venedig, som 
sett ooh ännu iskall se mycken 
älskog och så många älskande, än
nu i många dagar såg den sköna, 
levnadströtta staden dessa bagge 
älskande på sina gator, torg och i 

sina kyrkor. Alltjämt gingo de 
hand i hand som om de för bestän
digt ville färdas tillsammans ooh 
med en kraftansträngning besegra 
den hemlighetsfulla makt, som sökte 

skilja dem åt. 

Ur stånd att bära ensamheten i 
deras dystra våning, ur stånd att i 
ensamhet föra en konversation, som 
icke instinktmässigt förde till ett 
ödesdigert slut, sökte de att bringa 
den yttre världens inflytande emel
lan sig, begärliga efter allt som 
kunde skingra deras sinne och tan

kar. 

Otaliga voro de vandringar de 
företogo under Vrocuraziernas valv, 
på Viazza San Marco, i gallerier och 
kyrkor. Dagarna förflöto på detta 
isätt, men nätterna voro långa, out
härdliga. Mer än en gång steg 
Grazia upp, när sömnen fortfaran
de nekade henne sin tröstande glöm
ska, och gick viljelös omkring i de 
öde rummen. Understundom gick 
hon bort till dörren till Ferrantes 
rum och hörde då, att han också var 
vaken ooh att också han gick fram 
och tillbaka, tid efter annan stan
nande vid det öppna fönstret for 
att se ut över den stora kanalen. 
Det kval de bägge kände under den-

rättat dessa minnen och hennes ögon 
îa tårats och hon har önskat, att 
ion varit med på den tiden — hon 

skulle nog ha försvarat mig. hon! 
Vi ha emellertid kommit överens 

om att kläderna inte skela få spela 
en alltför stor roll i hennes liv. Hon 
går med glatt mod till skolan klädd 
i veckad blå kjol och sjömansblus 
samt nätta, små förkläden. Och 
jag vågar påstå, att hon ooh ett 
fåtal flickor i den stora skola där 
hon går utgöra en sannskyldig vilo
punkt för ögat, där de sitta i sin 
enkelhet bland massan av underba
ra skolklädningar förfärdigade av 
siden och crêper i regnbågens alla 
färger, och där en festlig terrakotta-
f är gad jumper skriar vid sidan av 
en dito d karmosin eller ettergrönt. 
Färgglädje är roligt men inte då 
den förekommer för otyglat på små 
skolflickor! 

Jag vågar icke ens viskande före
slå en skoluniform som de engelska 
flickorna ha (och som dessvärre på 
flera håll urartat till en synnerli
gen dyrbar dreas, förfärdigad av 
yppersta material och sydd av 
skickliga och dyra skräddare), men 
min tanke dröjer ibland vid en trev
lig, fickförsedd iskolrock, som kun
de tas på i skolan och hänga kvar 
på middagen. En sådan skulle sä
kerligen bespara både flickor och 
mammor en del bekymmer. 

Det är således egen erfarenhet av 
mindre angenämt slag samt en viss 
revolt mot rådande moderaseri, som 
dikterat ett blygsamt förslag om en 
skolrock och en vädjan till de mam
mor soim läsa dessa rader att hjäl
pa barnen att få högre ideal än — 
en omväxlande garderob. 

När jag ser min klass framför 
mig — alla dessa små människoäm
nen så olika till yttre och inre egen
skaper — tycker jag mig bakom 
var ooh en skymta hemmet, den 
anda som råder där, den miljö vari 
barnen leva. De föra faktiskt med 
sig till skolan just den atmosfär 
hemmet ger dem, det har jag o t ta 
funnit bekräftat då jag av någon 
anledning haft tillfälle se barnen i 

derais hem. 
Stella Rydholm. 

Det är icke endast tapeterna och 
gardinerna utan minst lika mycket 
linoleummatt an, som. .sätter isin prä
gel på ett rum eller våningen i sin 
helhet. Hos "Linopeters", Kungs-
portsplatsen 2, kan Xi välja ut den 
rätta mattan för vart och ett av 

Edra rum. 
» 

Minns att gudarne ej hylla hand, 
som äger, utan hand som ger. 

J. L. Runeberg. 

If 
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Övermänniskan. 
Sinnesorganens träning. 

9t 

Av « 

I n:r 1 av innevarande årgång av 
K vinnorna s Tidning, skrev under
tecknad en art. "Hur blir man över
människa?" Det hade varit mening
en. att denna artikel omedelbart 
skulle fått en fortsättning, men för
hållandena hava tills nu förhindrat 
denna plans förverkligande. 

I inledningsartikeln berättades om 
en fransk vetenskapsman på psyko
logiens område d:r A. Perez som i 
en avhandling sikrivit: 

— Ha vi människor då ingen
ting annat än armar och ben? Ha 
vi icke även öron och ögon? — Öva 
då icke endast musklerna, uppmanar 
han. utan även de sinnen, som kon
trollera dem. Låt icke den i våra 
dagar så väl kända termen "fysisk 
fostran" begränsas endast till "mus
kelfostran", utan låt den omfatta 
även sinnesorganens hygien och ut
veckling. Sinnena, fortsätter han, 
kunna betraktas isom själens fångst-
armar, medels vilka den till sitt 
eget berikande insamlar intryck i 
den omgivande världen. Sinnesor
ganens träning är därför av avgö
rande betydelse för intellektets ut
veckling. Vart och ett av dem 
måste tränas till den högsta grad av 
fullkomning genom särskilda meto
diska, gradvis skärpta övningar. 

D:r Perez avslutar sin artikel med 
orden: — En ny gymnastik måste 
skapas för detta ändamål. 

En engelsk psykolog med. d:r 
Latson ger i sitt arbete "Hemlig
heten om mentalt överherravälde", 
utkommet på L. A. Fowler & C:os 
förlag, London, anvisning på ett så
dant system. 

När han går att beskriva hur man 
genom att träna isina sinnesorgan 
kan bli "övermänniska" d. v. s, av
sevärt höja sig över mängdens van
liga rätt låga nivå, säger han ut
tryckligen ifrån, att det icke är frå
ga om några "hemliga" krafter. 
Han rör sig på den kända verklig
hetens fasta mark, där var och en 
som vill göra sig besvär kan följa, 
honom och övertyga sig om att vad 
isom säges verkligen är sant. 

Banbrytande på detta område är 
emellertid d:r Latson icke. De gam
la indiska raja-yogasystemen rekom
mendera ungefär samma metod för 
sinnesorganens träning även om öv-
ningarne icke äro alldeles desamma. 

Vad som gör d:r Latsons uttalan
den så värdefulla är, att de härröra 
från en vetenskapligt bildad väster-
ländiing, isom med istöd av egna er
farenheter går i godo för att det 
verkligen ligger något i saken. 

Säa cLd med 
Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481 ' Hovleverantor. 

na strid emot en dold och okänd fi
ende, var som en mäktig flamma, 
som förstörde deras inre, utan att 
de strömmar av tårar, som de ntgö-
to, förmådde släcka branden. 

De talade icke med varandra om 
den smärta, som gnagde dem, men 
bägge gissade de instinktlikt hem
ligheten utan ord och utan förkla

ringar. 
En dag emot slutet av oktober 

gingo de ombord på en liten ångare, 
som skulle föra dem över till Lido, 
en liten, grönskande ö, översallad 
med villor, och vars ena kust vetter 
emot lagunens slumrande vatten, 
medan den andra sköljes av Adria • 
tiska havets larmande böljor. På 
den sistnämnda kusten ligger en 
badort, som om sommaren lockar 
tusentals italienare och främlingar 
till ön, men som nu, då sommaren 
flyktat, låg tyst -och öde. Intet 
kunde vara mera melankoliskt än 
denna övergivna badort. Badhusen 
stodo öppna; en och annan dörr stod 
och smällde för vinden, ooh i par
ken syntes icke en mänsklig varelse. 

Grazia och Ferrante gingo ut på 
terrassen. De lutade sig över räck-
verket och sågo ned i de fradgande 
böljorna, som då oeli da överstänk
te dem med skum. Plötsligt hör

des en rest, som tilltalade dem och 
väckte dem ur deras sorgsna dröm-
merier. Det var en bekant och vän 
till dem bägge, en ensam själ lik
som de själva, en adelsman från 
södra Italien, som under ett lätt
sinnigt och något skeptiskt yttre 
gömde ett djupt och varmt hjärta, 
Lan var den ende isom hade anat 
deras passion, och då han nu träf
fade dem här, visade han varken 
förvåning eller likgiltighet. Och 
Grazia och Ferrante, som förut ha
tat och skytt varje beröring med 
andra, voro förunderligt nog så ut
tråkade av sin dubbla ensamhet och 
sina hemliga själslidanden, att de 
den dagen kände det som en lätt
nad att stöta på denne vän; -och 
konversationen, som snart kom i-
gång, fick en ovanligt hjärtlig prä
gel, som om en hemlighetsfull länk 
andligen förenade dessa tre männis
kor med varandra. Själve Giorgio, 
den eftersökte balkavaljeren, den iv
rige deltagaren i jaktpartier och fes
ter. tycktes nästan här, långt bort 
från Rom, denna sorgsna oväders
dag glömma sin lättsinniga skepti
cism, och det låg liksom en vekare 
klang och ett mera känslofullt ut-
trvck i hans röst och över hela hans 
väsende. Grazia, som känt honom 

Alla känna vi nog till. att perso
ner. som helt eller delvis sakna ett 
sinne, ofta på ett sällsamt sätt kom
penseras genom att något eller någ
ra av de övriga sinnena äro "över-
utveoklade", kraftigare utvecklade 
än vad som är vanligt. 

En döv kan sålunda — naturligt
vis efter övning — med största lätt
het se på munnens rörelser vad en 
annan person säger (labiologi). Den 
som skriver detta kände en gammal 
stendöv dam, som på äldre dagar 
efter rätt obetydlig träning inhäm
tat denna egendomliga förmåga. Så 
livlig var hennes uppfattning av-
vad hon sålunda blixtsnabbt avläste 
andras läppar, att hon ofta under 
ett samtal överraskad kunde utbris
ta: — Ja, men jag hör ju tydligt 
vartenda ord, själva rösten hör jag! 
— Och då hade den talande endast 
tyst rört läpparne! 

Känt är hur skarpt utvecklad hör
seln ofta är hos blinda och vilken 
sagolik känslighet deras fingerspet
sar kunna besitta. 

Det är i dessa och liknande fall 
plldefl.es säkert icke fråga om verk
lig kompensation. Det är icke na
turen som gottgör "ett för litet på 
ena hållet genom ett övermått på 
annat håH Det är vederbörande 
själv som, kanske utan att tänka på 
det, genom en daglig övning tränar 
och utvecklar ett sinnesorgan till en 
isådan höjd, att det förmår tjänst
göra för och ersätta ett annat, som 
icke längre på till fredstät lande sätt 
utför isitt åliggande. 

Detta visas därav, att det är möj
ligt även för personer, vilkas samt
liga sinnesorgan äro normala, att 
genom övning utveckla något av 
dem till en sådan grad1, att de på 
detta område verkligen kunna sägas 
vara överlägsna andra människor. 
Vanligen sammanhänger det med 
utövandet av något yrke. Smaken 
är t. ex. överutvecklad -hos personer 
isom avprova smör, vin, te, lukten 
hos parfymtillverkare, känseln hos 
gravörer, vävnadisexperter, synen hos 
tecknare, fotografer o. s, v. Varje 
sådan stegrad förmåga betyder ett 
pins i den personliga utrustningen 

En lämplig 

Födelsedags 
oeh 

Namnsdags 
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ar 
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sedan många år tillbaka., sade det 

till honom. 
— Det är minnena, svarade han 

med ett halvt leende. 
— Personliga minnen? frågade 

Ferrante allvarsamt. 
— Även det. Men först och 

främst är det själva Venedig. Jag 
kan icke komma hit utan all den 
sorgmodighet, som jag eljest söker 
undertrycka, får makt med mitt sin

ne. 
— Och varför reser du då hit? 

sporde Ferrante. Varför alltjämt 
riva upp de bittra såren? De vise 

förstå att glömma, 
— Är du en av de vise? frågade 

Giorgio ironiskt. 
—- Nej, svarade den andre nästan 

ödmjukt. 
— Icke jag heller. Jag reser hit 

varje år liksom man gör en pilgrims
färd. När världen bragt min käns
la att stelna, när jag känner att jag 
är på väg att bliva en kall egoist, 
som är i stånd att offra allt för mitt 
nöje, när jag känner att fåfänga 
och dum äregirighet hålla på att 
uppsluka mig helt och hållet, sa läm
nar jag Rom, Paris eller London 
och reser hit, ensam, för att hei-
brägdagöras, för att bliva mera 
mänsklig och för att bliva bättre. 
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De konstlade förhållanden under 
vilka kvinnan lever måste med1 nöd
vändighet sätta djupa spår i hennes 
karaktär och själsliv. 

Låt OISIS tänka på ett så viktigt 
område som kärleksförhållandet mel
lan inan och kvinna. Han får öp
pet närma sig henne, visa henne sin 
beundran, sin dyrkan och söka vin
na henne. Han litar därvid icke till 
ett nytt klädsamt sätt att kamma 
sitt hår, en ny fin kostym eller be
dårande koketta leenden, utan till 
sina personliga egenskaper, sin ka
raktär, sin ställning i livet, till upp
riktigheten i sitt väsende, till dju
pet av sin känsla. 

Men en kvinna som älskar en 
man och vill gifta sig med honom? 
En oskriven men sträng och obön
hörlig lag förbjuder henne ett sådant 
öppet, värdigt och vackert närman
de. Den kräver, att hon skall in
taga en passiv och avvaktande håll
ning samtidigt med att hon använ
der alla kvinnliga lockmedel för att 
tilldraga sig mannens uppmärksam
het. 

Hennes utsikter att segra på kär
lekens vädjobana bestämmas mycket 
mindre av hennes inre värde än av 
hennes yttre företräden, hennes ut
seende, hénnes figur, hennes tänder, 
hennes håruppsättning, hennes (smyc
ken och toaletter, hennes smidighet, 
hennes förmåga att anpassa sig och 
framstå som juist det ideal mannen 
drömt om, att behaga och bedåra. 

Kvinnans sanne måste under så
dana förhållanden bli ytligt, hennes 
inre outvecklat och hållningslöst. 
Det kan icke bortresoneras — hon 
är underlägsen mannen intellektuellt 
och andligen. Hon måste känna det 
och hon gör det också, öm än icke 
reflekterat och klart.- Hon söker 
kompensation i medvetandet om sin 
makt som kvinna och könsvarelse, 
överdrivande betydelsen härav. 

Här mötes hon av mannens för
ståelse och sympati. Just siå önskar 
han, att det skall vara. Hon den 
svaga, den veka. Han den starke, 
den beskyddande. Hon skön för 
hans skull. Han hennes ridderlige 
beundrare. 

Märkligt nog och betecknande nog 
följer mannen vid val av maka icke 
det naturliga urvalets lag, denna 
lag som eljes är verksam i livet och 
enligt vilken det är de starkaste 
-och -de bäst utvecklade, de livsdug
ligaste, som fortplanta släktet. 

Icke medvetet men instinktivt * 
rädd om sin härskarställning i värl
den stötes mannen tillbaka av den 
resliga, kraftigt byggda, kärnsund a, 
begåvade, självständiga kvinnan och 
dragés i stället till den spädlemma-
de, den småväxta, den ömtåliga, ve
ka kvinnan gent 'emot vilken hain liar 
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en behaglig känsla av personlig 
överlägsenhet. 

Detta förhållande att mannen har 
ett instinktivt behov av att vara 
fysiskt, intellektuellt och psykisk t 
starkare har inom alla kultursam
hällen framalstrat en däremot sva
rande underlägsen kvinnlig typ vil
ken komimer att hålla sig så länge 
denna typ har de bästa utsikterna 
på giftermålsmarknaden. 

Att släktets mödrar på detta sätt 
och i strid mot det naturliga urva
lets lag hållas tillbaka både i fråga 
om fysiskt och psykisk utveckling 
måste emellertid i längden komma 
att skada racem, göra den mindre 
livsduglig. 

Det är denna fara för civilisatio
nen och icke omtanken om kvinnor
na, som uppkallat d:r Bousfield till 
handling och kommit honom att 
skutva det arbete "Eön oc,h civilisa
tion", som här i sammandrag och på 
ett ungefär återgivits. Han låter 
männen förstå, att det är deras plikt 
mot släktet, mot civilisationen att 
förkasta sitt gamla kvinnoideal och 
antaga ett nytt, den jämbördiga 
högt utvecklade starka kvinnan. 
Denna nya kvinnotyp kan framalst-
ras endast om det blir den som har 
de bästa utsikterna på giftermåls-
marknaden. Detta är och förblir 
problemets springande punkt! 

D:,r Bousfields åsikter och argu
ment äro nya och Överraskande. 
Stå de också för en prövning? Låt 
oss diskutera frågan. Kvinnornas 
Tidning öppnar helt säkert med nöje 
sina spalter för hur många inlägg 
som halist. 

Hedvig Berggren. 

Där och Där. 
I tyska tidningar meddelas', att 

en svensk, icke namngiven skrift-
iställarinna förklarat, att de svenska 
kvinnorna hava en ful, slarvig och 
uttryckslös handskrift. Om en verk
lig "stil" kan man i regel icke tala. 
Mian krafsar med ilande brådska 
ner vad man har på hjärtat och ut
styr det hela med en del klatsehar 
och slängar för att idet skall se ener
giskt ut. Förr i världen, tillägge® 
det, satte svenskorna en ära i att ha 
en vårdad och vacker handstil och 
anisågo höviliigheten fordra att ett 
brev var väl avfattat och skrivet. 

Den tyska kvinnohandstilen torde 
vara utan anmärkning, eftersom de 
svenska kvinliga kråkfötterna väckt 
sådant uppseende på tyskt håll. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 

Vid Posttjänstemannakongressen i 
Göteborg valdes på förslag av före
ningsstyrelsen under starkt bifall 
förste postexpeditören fröken Hil
dur Öijer till föreningens hedersle
damot. 

* 

Patentverket i London meddelar 
i sin senaste årsberättelse, att det ut
färdat icke mindre än 400 patent 
på nya kvinnliga uppfinningar. 
Samtliga gäller förbättringar på 
husgerådets eller klädedräktens om
råde, leksaker eller hygieniska an
ordningar. Det finns ingen epok
görande eller ens stor uppfinning 
bland dem. Tydligt är emellertid 
att kvinnornas up finnareförmåga är 
under rask utveckling. 

(Eftertryck förbjudea.) 

Coml)örda barns undervisning. 
Av GERDA MEYERSON. 

Svenska Kvinnors Medbo rgarförbunds artikelserie. 

I de flesta skolor finns det säkert 
en eller flera små stackare, som ha 
nedsatt hörsel. Ibland underrättas 
lärarna härom av barnens föräldrar, 
ibland veta föräldrarna icke av att 
barnet hör dåligt. Hemma i den van
liga omgivningen märks dövheten 
kanske icke så mycket, ibland har 
man hållit barn för att vara slött 
eller trotsigt, då det icke genast lytt 
befallningar eller svarat på frågor, 
ibland har .man -omedvetet talat hög
re med detta barn än med de andra 
och man anar icke vilka svårigheter 
det skall få i skolan. Många, orätt
visor och förödmjukelser får ett lom-
hört barn där genomgå och om icke 
läraren upptäcker elevens hörseined-
sättning, blir han eller hon säkert 
hållen för slö och ouppmärksam, 
mången gång räknad till de under
måliga och placerad i hjälpklaissen, 
där sådan finnes. 

Yet läraren om att ett barn hör 
dåligt, får detta barn vanligen sin 
plats på första bänken mitt för lä
raren och kan på så sätt bli delaktigt 
i hans undervisning, om ej hörseln 
är alltför skral. Men icke förty upp
stå luckor i barnets vetande, om bar
net ej hör kamraternas svar på lära
rens frågor. Här och där måste lä
raren undervisa det loimhörda barnet 
enskilt, den metoden har använts i 
Stockholms folkskolor ända tills mail 
hösten 1922 upprättade särskilda 
klasser för hörselsvaga barn. Men 
det var ej alltid läraren hade tid 
eller lust att giva den "enskilda un
dervisning" soim anbefallts åt det 
lomhörda barnet. Det är mycket 
vanligt att man i skolorna låter de 
barn som ej äro alltför döva, "slinka 
med" utan att mycket bekymra sig 
om deras svårigheter, de få följa un
dervisningen så gott de kunna. Vis
serligen har man på många orter lä
karundersökning, då barnen börja 
folkskolan och då händer det att 
öronsjuka barn komma under läkar
behandling, men i allmänhet göres 
det mycket litet för dem utom i 
Stockholm, Gröteborg och Malmö. 
Så klagade stadsläkaren i en av våra 
större ej långt från huvudstaden be
lägna landsortstäder över att staden, 
som bestod Stockholmisresa i och för 
specialistvård åt ögoms ju ka barn, 
icke velat bevilja samma förmån 
åt barn med örons j-ukdom. Och spe
cialister i öronsjukdomar finnas ty
värr på alltför få platser i landet. 

Svenska föreningen för dövas Väl, 

som på allt sätt söker befrämja de 
dövas och lomhörda,s intressen, har 
även till uppgift att söka verka för 
rationell undervisning åt lomhörda 
barn. Hittills har föreningen dels 
genom skrivelse till skolstyrelser på
visat nödvändigheten av särklasser 
•med avläsningsundervisning för lom
hörda barns undervisning, dels även 
låtit meddela fri undervisning i av
läsning åt några folkskolebarn i 
Stockholm, som varit för gamla att 
intagas i skolans klasser för lomhör
da.. (Avläsning = labiologi, för
måga att av läpparne se vad en per
son säger). 

Nu är det föreningens avsikt att 
i oktober 1925 öppna en liten skola 
för döva småbarn i Stockholm lika 
med den som sedan 1902 finnes i 
Göteborg, vilken stad gått i spetsen 
både vad beträffar de döva småbar
nens undervisning och de lomhörda 
folkskolebarnens placerande i sär
klasser med avläsningsundervisning. 
Redan 1915 upprättades dylika sär
klasser i Göteborg, medan man i 
Stockholm började med dem först 
hösten 1922 och i Malmö hösten 1923. 

De dövfödda barnen och de som un
der tidigare år genom sjukdom —• 
ofta skarlakansfeber — mi.stat hör
seln eller fått denna nedsatt och där
för så småningom förlorat talförmå
gan, ha i regel lämnats utan all led
ning, tills de vid 7—8 åns ålder in
tagits i dövstumsskolan. Erfarenhe
ten har visat att även barn, som vid 
5 års ålder miistat hörseln, glömt 
bort att tala och blivit efter i sin 
utveckling, då hemmen i allmänhet 
icke förstå att uppfostra och leda 
de döva barnen, som dels bli bort
skämda och självsvåldiga, dels för-
slöade. Det är därför av stor bety
delse att möjlighet till uppfostran 
och undervisning redan före skolti
den beredes dem. 

Den lilla skolan i Göteborg, som 
allt sedan sin uppkomst letts av frö
ken Annie Koch, har varit till ovär
derlig hjälp både för de dövfödda 
och dövblivna småbarnen och deras 
föräldrar. Redan vid 3, 4 års ålder 
ha de fått tomma till skolan, de 
minsta ha haft 21/i timmes skoltid, 
de äldre 4 timmar med 2 raster om 
30 och 15 minuter. Alla barnen 
erhålla artikulationsundervisning, 
för att lära sig tala. Det går så till 
att lärarinnan sätter barnet på sitt 
knä och tar dess ena hand, som hon 
håller mot sin strupe. Så uttalar 
hon olika ljud, t. ex. "a". Barnet 
känner dä hur lärarinnans strupe 
plötsligt komimer i dallring och sö
ker göra efter. Så läras efter hand 
läpparnas och tungans rörelser vid 
uttalandet av olika ljud och ord. 
Denna undervisning pågår för varje 
barn endast en kort stund varje dag. 
F. ö. lära de äldre barnen läsning 
och skrivning och alla barnen sys
selsättas med Kindergartenarbeten 
och diverse övningar och lekar. För 
att vidga barnens erfarenhetskrets 
och öva derais iakttagelseförmåga 
tar man med dem på promenader, 
på besök i saluhallar, hos hantver
kare, i museer an. im. Mycket vik
tig är den moraliska uppfostran de 
få. Mången liten stackare, som av 
sina föräldrar förklarats tjurig och 
svårhanterlig, har i skolan, där man 
förstår sig på honom, blivit glad, 
lydig och älsklig. Vid B—9 år ha 
de dövstumma barnen i fröken 
Kochis skola övergått till Väners
borgs dövstumsiskola, där intag-
nimgsklassen överhoppats, medan de 
Icimhörda barnen intagits i Göte
borgs folkskolors klasser för hörsel-
svaga. Flera av dessa senare barn 
hade en gång kunnat tala, men se
dan de genom sjukdom, blivit starkt 

Våren Svenske/ 
Sedan de Svenska skofabriker
na börjat förse skodonen med 
gummiklackar hava vi tillverkat 
en speciell klack för dessa. 

Denna klack, som med ett pryd
ligt, elegant yttre, förenar ringa 
vikt och enastående slitstyrka, 
s ä l j e s  u n d e r  b e n ä m n i n g e n  

Glgklack 
och har å slitytan jämte namnet 
Viskafors ett elghuvud i relief. 

Köp uteslutande skodon med 
denna klack, som överträffar 
alla andra i slitstyrka. 

Å ett Svenskt skofabrikat krä-
ves Svensk klack. 

S K A N D I N A V I S K A  Q  U  M  M I A  K T  I E  B O L A G E T ,  

VISKAFORS 
3<ranfcz 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 
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H a r  N i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpost  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgon post  
Göteborgs största morgontidning. 
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Ingen övervikt 
KAPPSÄCKAR Enastående 
Praktiska,  Rymliga och Lätta,  
Finnes i a l la storlekar ända 

upp til l  80 cm. 

Förekommer även i små, ytterst använd

bara storlekar från 30 cm. 

Kr. 3.75 

JUM A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

lomhörda, hade de helt eller delvis 
förlorat sin språkförmåga. I skolan 
för döva småbarn hade de åter lärt 
att tala isamt inhämtat de första 
grunderna i avläsningens isvåra 
konst. 

I lomlhördlklasiserna äro barnen 
högst 10—12 i samma klass. De 
äro placerade i halvcirkel kring lä
rarinnan ter att kunna se såväl hen
ne isom' alla kamraters ansikten. 
Undervisninen är densamma som i 
normal klassen, samma ämnen och 
kurser, men timmarna äro kortare. 
De lomhörda barnen bli nämligen 
fortare trötta än de normalt höran
de, de måste ju anstränga sig både 
att .lyssna och se vad lärarinnan sä-
er. Men lomhördklassermas lärarin
nor sätta en ära i att hålla sina ele
ver på samimia nivå som parallell
klasserna med normalt höjande 
barn. Utom de vanliga skolämnena 
läres ju avläsning, men i allmänhet 
hållas lektionerna av lärarna så att 
barnen få öva både hörsel och av-
lälsningsförmåga, Därför måste lä
rare i lomhördkliasserna tala högt, 
tydligt och långsamt. 

När man åhör en lektion i en 
klass med hörselsvaga barn frappe
ras man genast av de flesta barnens 
livliga och vakna utseende. Ett 
barn som hör dåligt ftch går i van
lig skolklass brukar ha ett ansträngt, 
ofta lidande uttryck. Särskilt under 
de sista timmarna i skolan måste 
ett barn med nedsatt hörsel an
stränga sig mycket och förmår då 
ofta ej övervinna en trötthetskänsla, 
som slappar dess uppfattningsför
måga. Det lomhörda barnet använ
der sin kraft både för att kunna 
höra och fatta, medan ett barn med 
normal hörsel endaist behöver fatta 
det utan ansträngning hörda. 

I klasserna för hörselsvaga barn 
är hela undervisningen lämpad efter 
barnens förmåga, (där användes t. 
ex.. mer åskådningsmaterial än i van
liga klasser. Framför allt övas bar
nen i avläsning samt få, där så be
hoves, lektioner i artikulation. Gym
nastikövningarna modereras, alltför 
våldsamma hopp, balansgång o. d. 
måste undvikas, då öronsjukdomiar 
ofta medföra yrsel. 

Det har visat sig att barn som 
på grund av dålig hörsel måst an
stränga sig att följa med i en van
lig klass och därför varit klena, 
modlösa och skygga, kanske också 
utsatta för kamraternas hån, blivit 
friska, glada och läraktiga sedan de 
flyttats till klassen för hörselsvaga 
barn. Tillsammans med kamrater 
soim lida av samma lyte, känna de 
sig icke som' förut ensamma och un
derlägsna., deras intelligens utveck
las fortare, när de undervisas på ett 
efter deras hörselförmåga lämpat 
sätt och deras självförtroende växer. 
Så bli de bättre rustade för livets 
kamp än de eljest skulle ha blivit. 

Många föräldrar förstå ej detta. 
De vilja icke medgiva att deras barn 
placeras i klassen för hörselsvaiga, 
anse detta för en skam. Lomhörda 
barn som utan allt för stora svårig
heter kunna följa undervisning i 
vanlig klass, böra naturligtvis få 

KRÄFTFISKE. 
En YvY-tvål i liåven är 
bättre än tio i bäcken. 

YvY-Tvålen 
intager sedan länge för
nämsta platsen bland alla 
toalettmedel, när det gäller 
rationell hudvård. 

Pris 1 kr. 

A.-B. YvY-Fabriken, Ystad. 

ga där. Men da hörselprövningen 
visar att barnet ej kan uppfatta van
ligt tal på 2 meters avstånd kan det 
säkert icke följa med i en vanlig 
klass. "V id olika 'skofor tillämpas 
olika metoder för prövning av bar
nens hörsel och dessa prövningar 
upprepas på bestämda tider under 
det barnen gå i klasserna för körisel-
svagia. Både barn och föräldrar bli 
mer och mer tacksamma, för att des
sa klasser inrättats.. Även de för
äldrar som till en början kyste be
tänkligheter imot att låta sina barn 
gå där, ha tacksamt erkänt att de 
äro till stor välsignelse. 

Rummens utseende blir helt annor
lunda, sedan linoleumimattornia blivit 
fernissade. Yi utföra arbetet om
sorgsfullt och billigt. "Linopeters', 
Kun gsp ortsp latsen 2. 

Ack, när det guld är slut, soin köp

te smickret, 
Då täipps den mun, som andats detta 

smicker ! 
Kalasets slut kör vännen ut, 
En vinterdag och dessa flugor dom 

na! 
W. Shakspere. 

* 

Om en människa handlar eller ta 
lar i ett ont sinne, så följer kenne 
smärta, alldeles som hjulet följ** 
den människas steg, som drag® 

kärran. 
Dhammapada-

Lille Klas och hans 'ännu 
bror Pelle ha råkat välta ut 
bläckhorn över sin pappas vac 
skrivbord. Lyckligtvis väntas 
icke ut till villan förrän med kval -
tåget och pojkarne gå tidig 
sängs uppe i övra våningen. 

De höra den fruktade komma^ _ 

och gå in i sitt arbetsrum- -
därefter knarra hans steg i tra*'P, 

Yi låtsar att v.i ©over, vi 

Klas ivrigt. r>e\. 
— Men tror .du inte, undrar ^ 

le,att det vore (mera iprakto 

vi toge på oss byxorna? 

Offentliganöjen, 

i illa Teatern. 
I Varje afton kl. 8. 

nFN STACKARS HERMAN 
. .P.o-° nrh efter kl. 6. Tel. 7760. 

ftjärnbälsa. 
fl järnans kapacitet i fråga om ar-

• r till väsentlig grad beroende 

. vår oi^t. 
«»m arbetar med hjärnan be-pen 

«ver 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

•tiring 

ock 

en näringsrik föda. Under-
,betyder nedsatt upp fattnings-

dutledningsförmåga, reducerad 

Bjkekraft. försvårat arbete, otill-
l^ästallande arbetsresultat. 

Jlan har sett detta isiäräkilt be-

•rkt i folkskolan av de barn som 

^ibo» f™1 f,attiSa hem" 
Självförsörjand» kvinnor, syssel-

jjtta hjärnarbete, ha ofta över-
'iande liten förståelse för vikten 

#v god 'och verkligt närande kost. 

|Hur ofta sitta de icke över ett imål, 

Inbyta de icke en ordentlig måltid 
' j ,ett konditoribesök eller ett par 

Alltså en intelligensarbetare be
höver en näringsrik, iså att säga kon-

I centrerad föda. En kroppsarbetare, 
4jm vanligen är välsignad med en 

strykande aptit, kan mycket väl 
löja sig med skrymmande föda, där 
4en mindre näring,ähalten uppväges 

0 den större mängden. 
Alltför rikliga «måltider nedsätta 

liögist väsentligt hjärnans arbete för 
Je närmaste två timmarne. Detta 
)»r man ha i minne loch undvika 
iar mycket och brådskande arbete 

ligger över en. 
Överhuvudtaget mår en h järnarbe

tare bättre av flera och lättare mål-
Är än av ett par större. 

Vid tankearbete förbrukar man 
kraft alldeles som vid kroppsarbete, 
och man bör därför gärna låta det 
efterföljas av en styrkande lätt mål

tid. 
Hjärnans prestationsförmåga be

stämmes även av blodets syrehalt, 
alltså av .människans andningskapa
citet och av tillgången på frisk, ren 

luft. 
För ett par ar seidan offentlig

gjordes resultatet av vissa undersök
ningar man gjort vid ett stort eng
elskt gosslärover.k. Det visade sig 
att de goda huvudena återfunnos hos 
de pojkar som ägde de högvälivda 
bröstkorgar ne, den stora andnings-
förmågan, under det att den klena 
kvävningen följde med de insjunk

na bröstkorgarne! 

Att vår tankakraft verkligen re
duceras genom inandning av kvav 
och oren 'luft ha vi nog alla erfaren-
tet av från de överfyllda föreläs-

lingssalarne och kyrkorna. 
En rätt vanlig uppfattning är, att 

man håller hjärnan i god form ge

nom att spara henne så mycket som 
möjligt. 

Detta är emellertid ett grundligt 
misstag. Liksom musklerna vinna 
i styrka genom att brukas och även 
ansträngas inom rimliga gränser, så 
utvecklas och starkes hjärnan genom 
att avkrävas allt det arbete hon 
utan överansträngning rår med. 

Gjorda undersökningar ha visat, 
att en hjärna, som tänker och arbe
tar, tillföres mera blod och näring 
än den sysslolösa hjärnan, och att 
den därför växer, utvecklas .och bi
behåller sin vitalitet in i ålderdo
men. Intelligenser, ursprungligen 
små, kunna på detta sätt med tiden 
nå verklig betydenhet. 

A andra sidan atrofieras, d. v. s. 
tynar och försämras den föga bruka
de hjärnan till mängd och be
skaffenhet. Personer vilka i unga 
år betraktats som begåvningar, men 
som underlåtit att hålla sin hjärna 
i form, komma längre fram i tiden 
att te sig ganska medelmåttiga. 

Den underlägsenhet ifråga om in
telligens man tillvitar kvinnan fin
ner antagligen sin förklaring just 
här — kvinnan sysselsätter sig i 
allmänhet icke med omfattande och 
ansträngande tankearbete, vilket 
däremot vanligen är fallet med män. 

Den strängt arbetande hjärnan 
förtjänar och behöver rekreation och 
vila. Överansträngning straffar sig 
genom nedsatt arbetsförmåga. Frisk 
luft har redan nämnts som förut
sättning för hjärnhälsa. Yidare 
tillräcklig isömn, motion men abso
lut utan överansträngning samt slutli
gen förströelse, som tränger undan 
arbetstankarne och tillför hjärnan 

annat tankestoff. 
Ruth Wester. 

Små tyranner. 
Min åttaåriga dotter kom till imig 

en dag och klagade sina bekymmer: 
"Mamma flickorna säjer, att ja inte 
får gå imä dom för ja inte har kap-
schong på min regnkappa". 

När flickan efter lämplig tröst 
återgått till sitt bollande, i vilken 
ädla konät hon håller på att uppnå 
mästerskap, trots att bollandet de 
senare åren undergått en väldig ut
veckling tog jag mig en funderare 

över hennes ord. 
I detta fall gick det verkligen in

te att kasta skulden på tidsandan, 
som annars får bä.r.a hundhuvudet 
för mångt och mycket. För mitt 
minne framstod istället några livli
ga scener från min egen skoltid, 
som klart visade, att den ena gene
rationen i detta hänseende är den 
andra tämligen lik. De små flicke
barnens tankar ha nog alltid syss
lat med klädfrågän, och i alla tider 
ha deras hjärtan utmärkt sig för en 

Förmånliga avbetalningsvillkor |f||l|t HBUPHllS HGIflSlÖjÖ 

kaf fe t  

KAKAO 

ordnas. Korsgat. 8, Göteborg. Södergat. 26, Malmö 

r / origin cdforpackningnr à 1Û0 gr. 
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Den som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRE R 
medelst inköp! 

viss grymhet mot dem som på något 
sätt sticka av mot omgivningen. 

Det är nu mer än trettio år se
dan jag beträdde lärdomens törne-
strödda stig. Jag sattes i en myc
ket ansedd skola i en av våra större 
städer och gjorde rätt snart några 
bittra erfarenheter. Sex syskon vo
ro vi hemma, och inkomsterna voro 
inte över sig stora, imin mor sydde 
själv till hela sin skara, och det kan 
tänkas, att snittet på klädningen el
ler tygvalet inte alltid var i strikt 
överensstämmelse med då rådande 
mode. 

Men att det skulle bli en källa 
till iså bitter sorg, anade nog inte 
min flitiga mor! De små damerna 
i förberedande voro minst sagt 
hjärtlösa, och än idag efter så 
många år av både glada och bittra 
erfarenheter, stå vissa scener från 
skolans första år så inbrända i min 
själ, att jag när som helst kan se 
dem för mig och känna barnets 
gränslösa sorg, då de råkar ut för 
grymhet. 

Särskilt minns jag en liten kläd-
ning, som helt säkert skulle anses 
stilig just nu, då färger och mönster 
inte gärna kunna bli brokigare och 
mera iögonfallande än vad de äro 
— en klädning av blått och rött tyg 
i skotskt mönster, som av någon 
dunkel anledning gick under nam
net "diskklädningen". 

Och likaledes kommer jag tydligt 
ihåg en scen i "korridoren". Det 
var då jag överraskade en utvald 
grupp framför min olycksaliga 
kappa — sydd av min rara sagofar
mors gammaldags krage och av ett 
synnerligen gediget tyg men tyvärr 
med "noppror" på! Flickornas ton 
var oefterhärmlig i sitt förakt, då 
de efter att ha nupit i tyget för
undrade sig över hur jag kunde gå 
i en sådan kappa. 

Jag minns inte, om det var den
na händelse som kom bägaren att 
rinna över alltnog, min mor gjor
de razzia bland mina kamrater och 
någon slags uppgörelse kom till 
stånd. Jag minns att min värsta 
plågoande strax före förhöret kom 
till mig och bad, att jag inte skulle 
förråda henne, och i mitt hjärtas 
svaghet lovade jag låta bli och höll 
ord. Som belöning härför beredde 
hon mig åtskilliga obehagliga stun
der under vår skoltid. Jag, bar 
ibland undrat, om hon som jag är 
mamma till egna barn, och om des
sa i sin tur plåga något litet omo
dernt offer — men troligen har li
vet lärt henne sina läxor. 

Ibland har jag för min dotter be

använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 

6n kärleks
historia. 

Av Matilde Serao. 

översättning. 
5 

— Låt oss fara bort härifrån .. • 
fort! sade Grazia nervöst och kastade 

tillbaka på dynorna. 
Hon var rädd för att lik-gondolen 

skulle fara samima väg som de och 
Upprepade ivrigt: fort, fort! utan att 
lon vågade vända sig om. 

Föret då de hunnit ett stycke 
framåt, vände hon på huvudet och 
Wraktade Ferrante. Han var blek 
^ såg så lidande ut att hon greps 
av ängslan och medlidande. Efter 

ögonblicks djup eftertanke för-
^tod hon hans känsla. 

• Du tänker på ditt barn.'' frå-
Säde hon sakta och såg honom in i 
hornen. 

-öonna gång hade han icke mod 
tiga; han svarade ja, genast och 
att tilllägga ett enda ord. Och 

eniies armar isjönko matta ner som 
en besegrad, som svimmande kän-

er livet försvinna. 

Och dock, på aftonen vann hennes 
goda, ädelmodiga natur seger, och 
hon gick in till honom i den stora, 
kalla salongen och bad honom om 
förlåtelse. Hon ödmjukade sig, var 
förvirrad, kände att avståndet dem 
emellan växte och växte, och hon 
sökte att med ömhet och kärlek å 
nyo närma deras själar till varandra. 
Hon såg honom darra, såsom hon 
själv darrade av smärta, ömhet och 
medlidande; han smekte hennes hår 
med den kärleksfullaste rörelse, som 
hon väl kände, medan han med un
dertryckt röst talade lugnande ord. 
Det var som om de ömsesidigt ville 

trösta varandra för en stor olycka, 
vars naimn ingen av dem ville ut

tala. 
Varken solen eller de milda ok

toberdagarna eller deras modiga, är
liga hjärtans ansträngningar eller 
farhågor för katastrofen, som de 
kände närma sig, ooh som de av all 
makt ville avvärja, kunde återgiva 
Grazia ooh Ferrante det, som oåter
kalleligt flytt bort från dem. Än
nu många dagar såg Venedig, som 
sett ooh ännu iskall se mycken 
älskog och så många älskande, än
nu i många dagar såg den sköna, 
levnadströtta staden dessa bagge 
älskande på sina gator, torg och i 

sina kyrkor. Alltjämt gingo de 
hand i hand som om de för bestän
digt ville färdas tillsammans ooh 
med en kraftansträngning besegra 
den hemlighetsfulla makt, som sökte 

skilja dem åt. 

Ur stånd att bära ensamheten i 
deras dystra våning, ur stånd att i 
ensamhet föra en konversation, som 
icke instinktmässigt förde till ett 
ödesdigert slut, sökte de att bringa 
den yttre världens inflytande emel
lan sig, begärliga efter allt som 
kunde skingra deras sinne och tan

kar. 

Otaliga voro de vandringar de 
företogo under Vrocuraziernas valv, 
på Viazza San Marco, i gallerier och 
kyrkor. Dagarna förflöto på detta 
isätt, men nätterna voro långa, out
härdliga. Mer än en gång steg 
Grazia upp, när sömnen fortfaran
de nekade henne sin tröstande glöm
ska, och gick viljelös omkring i de 
öde rummen. Understundom gick 
hon bort till dörren till Ferrantes 
rum och hörde då, att han också var 
vaken ooh att också han gick fram 
och tillbaka, tid efter annan stan
nande vid det öppna fönstret for 
att se ut över den stora kanalen. 
Det kval de bägge kände under den-

rättat dessa minnen och hennes ögon 
îa tårats och hon har önskat, att 
ion varit med på den tiden — hon 

skulle nog ha försvarat mig. hon! 
Vi ha emellertid kommit överens 

om att kläderna inte skela få spela 
en alltför stor roll i hennes liv. Hon 
går med glatt mod till skolan klädd 
i veckad blå kjol och sjömansblus 
samt nätta, små förkläden. Och 
jag vågar påstå, att hon ooh ett 
fåtal flickor i den stora skola där 
hon går utgöra en sannskyldig vilo
punkt för ögat, där de sitta i sin 
enkelhet bland massan av underba
ra skolklädningar förfärdigade av 
siden och crêper i regnbågens alla 
färger, och där en festlig terrakotta-
f är gad jumper skriar vid sidan av 
en dito d karmosin eller ettergrönt. 
Färgglädje är roligt men inte då 
den förekommer för otyglat på små 
skolflickor! 

Jag vågar icke ens viskande före
slå en skoluniform som de engelska 
flickorna ha (och som dessvärre på 
flera håll urartat till en synnerli
gen dyrbar dreas, förfärdigad av 
yppersta material och sydd av 
skickliga och dyra skräddare), men 
min tanke dröjer ibland vid en trev
lig, fickförsedd iskolrock, som kun
de tas på i skolan och hänga kvar 
på middagen. En sådan skulle sä
kerligen bespara både flickor och 
mammor en del bekymmer. 

Det är således egen erfarenhet av 
mindre angenämt slag samt en viss 
revolt mot rådande moderaseri, som 
dikterat ett blygsamt förslag om en 
skolrock och en vädjan till de mam
mor soim läsa dessa rader att hjäl
pa barnen att få högre ideal än — 
en omväxlande garderob. 

När jag ser min klass framför 
mig — alla dessa små människoäm
nen så olika till yttre och inre egen
skaper — tycker jag mig bakom 
var ooh en skymta hemmet, den 
anda som råder där, den miljö vari 
barnen leva. De föra faktiskt med 
sig till skolan just den atmosfär 
hemmet ger dem, det har jag o t ta 
funnit bekräftat då jag av någon 
anledning haft tillfälle se barnen i 

derais hem. 
Stella Rydholm. 

Det är icke endast tapeterna och 
gardinerna utan minst lika mycket 
linoleummatt an, som. .sätter isin prä
gel på ett rum eller våningen i sin 
helhet. Hos "Linopeters", Kungs-
portsplatsen 2, kan Xi välja ut den 
rätta mattan för vart och ett av 

Edra rum. 
» 

Minns att gudarne ej hylla hand, 
som äger, utan hand som ger. 

J. L. Runeberg. 
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Övermänniskan. 
Sinnesorganens träning. 

9t 

Av « 

I n:r 1 av innevarande årgång av 
K vinnorna s Tidning, skrev under
tecknad en art. "Hur blir man över
människa?" Det hade varit mening
en. att denna artikel omedelbart 
skulle fått en fortsättning, men för
hållandena hava tills nu förhindrat 
denna plans förverkligande. 

I inledningsartikeln berättades om 
en fransk vetenskapsman på psyko
logiens område d:r A. Perez som i 
en avhandling sikrivit: 

— Ha vi människor då ingen
ting annat än armar och ben? Ha 
vi icke även öron och ögon? — Öva 
då icke endast musklerna, uppmanar 
han. utan även de sinnen, som kon
trollera dem. Låt icke den i våra 
dagar så väl kända termen "fysisk 
fostran" begränsas endast till "mus
kelfostran", utan låt den omfatta 
även sinnesorganens hygien och ut
veckling. Sinnena, fortsätter han, 
kunna betraktas isom själens fångst-
armar, medels vilka den till sitt 
eget berikande insamlar intryck i 
den omgivande världen. Sinnesor
ganens träning är därför av avgö
rande betydelse för intellektets ut
veckling. Vart och ett av dem 
måste tränas till den högsta grad av 
fullkomning genom särskilda meto
diska, gradvis skärpta övningar. 

D:r Perez avslutar sin artikel med 
orden: — En ny gymnastik måste 
skapas för detta ändamål. 

En engelsk psykolog med. d:r 
Latson ger i sitt arbete "Hemlig
heten om mentalt överherravälde", 
utkommet på L. A. Fowler & C:os 
förlag, London, anvisning på ett så
dant system. 

När han går att beskriva hur man 
genom att träna isina sinnesorgan 
kan bli "övermänniska" d. v. s, av
sevärt höja sig över mängdens van
liga rätt låga nivå, säger han ut
tryckligen ifrån, att det icke är frå
ga om några "hemliga" krafter. 
Han rör sig på den kända verklig
hetens fasta mark, där var och en 
som vill göra sig besvär kan följa, 
honom och övertyga sig om att vad 
isom säges verkligen är sant. 

Banbrytande på detta område är 
emellertid d:r Latson icke. De gam
la indiska raja-yogasystemen rekom
mendera ungefär samma metod för 
sinnesorganens träning även om öv-
ningarne icke äro alldeles desamma. 

Vad som gör d:r Latsons uttalan
den så värdefulla är, att de härröra 
från en vetenskapligt bildad väster-
ländiing, isom med istöd av egna er
farenheter går i godo för att det 
verkligen ligger något i saken. 

Säa cLd med 
Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 
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na strid emot en dold och okänd fi
ende, var som en mäktig flamma, 
som förstörde deras inre, utan att 
de strömmar av tårar, som de ntgö-
to, förmådde släcka branden. 

De talade icke med varandra om 
den smärta, som gnagde dem, men 
bägge gissade de instinktlikt hem
ligheten utan ord och utan förkla

ringar. 
En dag emot slutet av oktober 

gingo de ombord på en liten ångare, 
som skulle föra dem över till Lido, 
en liten, grönskande ö, översallad 
med villor, och vars ena kust vetter 
emot lagunens slumrande vatten, 
medan den andra sköljes av Adria • 
tiska havets larmande böljor. På 
den sistnämnda kusten ligger en 
badort, som om sommaren lockar 
tusentals italienare och främlingar 
till ön, men som nu, då sommaren 
flyktat, låg tyst -och öde. Intet 
kunde vara mera melankoliskt än 
denna övergivna badort. Badhusen 
stodo öppna; en och annan dörr stod 
och smällde för vinden, ooh i par
ken syntes icke en mänsklig varelse. 

Grazia och Ferrante gingo ut på 
terrassen. De lutade sig över räck-
verket och sågo ned i de fradgande 
böljorna, som då oeli da överstänk
te dem med skum. Plötsligt hör

des en rest, som tilltalade dem och 
väckte dem ur deras sorgsna dröm-
merier. Det var en bekant och vän 
till dem bägge, en ensam själ lik
som de själva, en adelsman från 
södra Italien, som under ett lätt
sinnigt och något skeptiskt yttre 
gömde ett djupt och varmt hjärta, 
Lan var den ende isom hade anat 
deras passion, och då han nu träf
fade dem här, visade han varken 
förvåning eller likgiltighet. Och 
Grazia och Ferrante, som förut ha
tat och skytt varje beröring med 
andra, voro förunderligt nog så ut
tråkade av sin dubbla ensamhet och 
sina hemliga själslidanden, att de 
den dagen kände det som en lätt
nad att stöta på denne vän; -och 
konversationen, som snart kom i-
gång, fick en ovanligt hjärtlig prä
gel, som om en hemlighetsfull länk 
andligen förenade dessa tre männis
kor med varandra. Själve Giorgio, 
den eftersökte balkavaljeren, den iv
rige deltagaren i jaktpartier och fes
ter. tycktes nästan här, långt bort 
från Rom, denna sorgsna oväders
dag glömma sin lättsinniga skepti
cism, och det låg liksom en vekare 
klang och ett mera känslofullt ut-
trvck i hans röst och över hela hans 
väsende. Grazia, som känt honom 

Alla känna vi nog till. att perso
ner. som helt eller delvis sakna ett 
sinne, ofta på ett sällsamt sätt kom
penseras genom att något eller någ
ra av de övriga sinnena äro "över-
utveoklade", kraftigare utvecklade 
än vad som är vanligt. 

En döv kan sålunda — naturligt
vis efter övning — med största lätt
het se på munnens rörelser vad en 
annan person säger (labiologi). Den 
som skriver detta kände en gammal 
stendöv dam, som på äldre dagar 
efter rätt obetydlig träning inhäm
tat denna egendomliga förmåga. Så 
livlig var hennes uppfattning av-
vad hon sålunda blixtsnabbt avläste 
andras läppar, att hon ofta under 
ett samtal överraskad kunde utbris
ta: — Ja, men jag hör ju tydligt 
vartenda ord, själva rösten hör jag! 
— Och då hade den talande endast 
tyst rört läpparne! 

Känt är hur skarpt utvecklad hör
seln ofta är hos blinda och vilken 
sagolik känslighet deras fingerspet
sar kunna besitta. 

Det är i dessa och liknande fall 
plldefl.es säkert icke fråga om verk
lig kompensation. Det är icke na
turen som gottgör "ett för litet på 
ena hållet genom ett övermått på 
annat håH Det är vederbörande 
själv som, kanske utan att tänka på 
det, genom en daglig övning tränar 
och utvecklar ett sinnesorgan till en 
isådan höjd, att det förmår tjänst
göra för och ersätta ett annat, som 
icke längre på till fredstät lande sätt 
utför isitt åliggande. 

Detta visas därav, att det är möj
ligt även för personer, vilkas samt
liga sinnesorgan äro normala, att 
genom övning utveckla något av 
dem till en sådan grad1, att de på 
detta område verkligen kunna sägas 
vara överlägsna andra människor. 
Vanligen sammanhänger det med 
utövandet av något yrke. Smaken 
är t. ex. överutvecklad -hos personer 
isom avprova smör, vin, te, lukten 
hos parfymtillverkare, känseln hos 
gravörer, vävnadisexperter, synen hos 
tecknare, fotografer o. s, v. Varje 
sådan stegrad förmåga betyder ett 
pins i den personliga utrustningen 

En lämplig 
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sedan många år tillbaka., sade det 

till honom. 
— Det är minnena, svarade han 

med ett halvt leende. 
— Personliga minnen? frågade 

Ferrante allvarsamt. 
— Även det. Men först och 

främst är det själva Venedig. Jag 
kan icke komma hit utan all den 
sorgmodighet, som jag eljest söker 
undertrycka, får makt med mitt sin

ne. 
— Och varför reser du då hit? 

sporde Ferrante. Varför alltjämt 
riva upp de bittra såren? De vise 

förstå att glömma, 
— Är du en av de vise? frågade 

Giorgio ironiskt. 
—- Nej, svarade den andre nästan 

ödmjukt. 
— Icke jag heller. Jag reser hit 

varje år liksom man gör en pilgrims
färd. När världen bragt min käns
la att stelna, när jag känner att jag 
är på väg att bliva en kall egoist, 
som är i stånd att offra allt för mitt 
nöje, när jag känner att fåfänga 
och dum äregirighet hålla på att 
uppsluka mig helt och hållet, sa läm
nar jag Rom, Paris eller London 
och reser hit, ensam, för att hei-
brägdagöras, för att bliva mera 
mänsklig och för att bliva bättre. 
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nöjsam i sig själv men även av det 
allra största praktiska värde. 

Sinnesorganens träning är utom
ordentligt lätt. För alla! Hela 
konsten består i att bruka dessa or
gan aktivt och ej, som brukligt är. 
passivt. I stället för att endast mot
taga sinnesintrycken skola vi upp
fånga dem. I istället för att endast 
se skola vi iakttaga, observera! I 
stället för att endast höra skola vi 
lyssna. Med andra ord: vår upp
märksamhet skall intimt samarbeta 
med sinnesorganen. 

De experiment d:r Latson, dels 
själv, delis med hjälp av skolgossar 
och ynglingar anställde hade huvud
sakligen till syftemål att undersöka 
i vilken grad synednnet kunde ut
vecklas med hänsyn till observa
tionsförmågan. 

Det är fotografiska bilder ögat 
förmedlar till hjärnan. Hur pass 
klara., omfattande och bestående 
kunna dessa bilder bli? Det var den
na fråga d:r Latson gjorde sig. 

Ett belysande svar gavs av ett 
experiment med siffror. 

Man övade isig med isifferkvadra-
ter, först med: ett fåtal siffror t. ex. 
tre treisiffriga tal, skrivna under 
varandra, och sedan gradvis m-ed ett 
allt större antal. 

Det var icke fråga om någon an
strängning, något inpluggande. Det 
var en bild av sifferkvadraten man 
med en enda snabb, uppmärksam 
blick skulle uppfånga. Man vann 
efter hand de mest häpnadsväckan
de resultat. Rekordet sattes av en 
tolv års pojke med helt vanlig be
gåvning. Han kunde med en enda 
blick uppfånga och i minnet behålla 
en klar bild av åtta åttaisiffriga tal, 
alltså 64 siffror. Så tydlig var den
na bild, att han med bortvänd blick 
kunde läsa upp talen fram- och bak
länges, nedifrån och upp, kors och 
tvärs. Han kunde på tillfrågan an
ge vilken siffra som stod t. ex. den 
sjätte i ordningen på sjunde raden 
o. s. v. 

Den inhämtade förmågan att se 
på ett så intensivt och fullständigt 
sätt, att göra en så utomordentligt 
skarp observation, inskränker sig 
naturligtvis icke till experiment av 
detta slag, i vilket fall den endast 
skulle ha kurioisitetswärde. Denna 
förmåga följer den person, so-m för
värvat och vidmaikthåler den, över
allt i livet isom en utomordentligt 
värdefull personlig tillgång. 

Sinnesorganens träning består, 
som förut sagts, i övningar som gå 
ut på att vänja uppmärksamheten 
vid att samarbeta med sinnena. En 
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verkligt besvärlig uppgift! Vi be
härska nämligen icke utan vidare 
vår uppmärksamhet. Vi ha ofta 
ofantligt svårt att efter egen önskan 
samla och hålla den kvar i en be
stämd brännpunkt. Den gör stän
diga eskapader. 

Då vi skola upptaga träningsarbe
tet. måste vi därför börja med öv
ningar. av vilka var och en endast 
tar ett ögonblick i anspråk. D:r 
Latson ger anvisning på de nyss 
nämnda sifferkvadraterna. Andra 
föreslå olikfärgade små kulor, av 
vilka man griper en handfull, eller 
av dominobrickor. som till växande-
antal lägges bredvid varandra på 
bordet. Vad det gäller är att skjuta 
undan alla störande tankar och att 
koncentrera uppmärksamheten ute
slutande på uppgiften, att med en 
enda blick se hur många kular av 
olika färg det finns i handen, hur 
många "ögon" doiminobrickorna till
sammans visa. Jämsides med dessa 
övningar bör man bedriva även an
dra, vilka ha den • förtjänsten att de 
icke taga någon särskild tid i an
språk. De bestå helt enkelt i, att 
man tänker på det som man är upp
tagen av och icke på något annat, 
att mian, när man äter, ger akt på 
vad maten smakar, att man, när man 
gör toalett, tänker på varje detalj i 
oåklädseln, att man vid en prome
nad livfullt och intresserat iakttar 
allt vad som tilldrar sig omkring 
en, att man ägnar uppmärksamhet 
åt gatuisoenerna, att man observerar 
de människor man möter, att man 
njuter av luftens friskhet och doft, 
att man lvsnar till alla ljud, bilar
nes rullande, fågelkvittret i buska
get, vindens sus i trädkronorna, kort 
sagt att man på ett medvetet, ett 
aktivt sätt samlar in sinnesintryck. 
Sedan på kvällen en rekapitulation' 
av dä genis händelser och upplevelser 
i detalj för att undersöka hur myc
ket av dem, som stannat kvar i min
net! 

Det ligger till en början en viss 
ansträngning häri men den lönar 
sig! 

Det är icke utan skäl d:r Perez 
så lidelsefullt uppmanar oisis att låta 
tidens högt uppskattade fysiska 
fostran omfatta icke blott muskel
fostran utan även sinnesorganens 
träning. 

Låt oss komma ihåg, att det är 
sinnesorganen, som f örmedla till 'oss 
kunskapen om den värld vi leva i. 
Öm vi låta dem förbliva endast del-
vi® utvecklade, skola vi — oeh det 
på ett oklart och ovaraktigt sätt —• 
mottaga endast en bråkdel av de in
tryck utifrån, som skulle blivit våra, 
om dessa organ övats och utvecklats 
iså 'långt deras möjligheter sträcka 
isig. 

Vi ha klart för oss att blindhet 
och fullständig dövhet äro en olycka, 
aitt de betyda ett fattigt-, många 
glädjeämnen berövat liv, en oerhört 
försvårad 'kamp för utkomsten. Vi 
ha klart för oss att detsamma, om 
än i mindre grad, är förhållandet 
när hörsel- och synförmågan visser
ligen finmas i behåll men äro ned
satta under det normala. Det är då 
-lätt att förstå, att överutvecklade 

sinnesorgan betyda ett på sinnesin
tryck rikare och därför mera inne
hål lsmättat. mera omväxlande, mera 
givande, mera utvecklande och an
tagligen också lyckligare framgångs
rikare liv än genomsnittsmänniskans. 

Räkne
uppgiften. 

En lärare, lär ha fått mottaga föl

jande brev vilket antagligen många 
mammor skola sentera med en hu

moristisk glimt i ögat. 

Min herre! 

Jag skulle stanna i den största 
tacksamhetsskuld om ni ville ge 

dana flaskor att få köpa i hela sta

den. 
Sedan vi experimenterat igenom 

hela servisen komma vi emellertid 

underfund med att det gick precis 
fyra tekoppar öl på hellitersflaskan. 

Sedan mätte vi upp allt ölet med en 
tekopp och funno da att det av de 

fem literna öl blev aderton kvarts

litrar. 
Det är dock möjligt, att det blir 

något mera. Siaken var nämligen 

den att vi spillde ut en del av ölet 
under mätningen. Vi fingo göra om 

den flera gånger, därför att min man 

och jag och min lille gosse som med 
levande intresse deltog i uppgiftens 

lösning vid räkningen av kvartslit-

rarne komrno till olika resultat. 
Högaktningsfullt 

Hilma Göranson. 

P. S. Det vore mycket vänligt 

oro ni för framtiden när ni ger vår 

lille gosse hemuppgifter i räkning, 

av spairsamhetsislkäl ville använda 

vatten i stället för öl. 

'  Ä N G B A G E R I  A . B .  

ROS ENLUNDS 
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Glöm ej 
att ni hos A. MAGNUSSON, 

Bazar Alliance 55, gör de för

delaktigaste inköp av konser

ver och rökt lax m. m. 

Vid inköp av minst 6 askar sillinlägg
ningar lemnas 10 % rabatt. — För prima 
varor garanteras. TEL. 45 70 

Ingång till butiken närmast från 
Bazargatan. 

Smålandskräftor 
bäst och billigast hos 

Hansson & Silfverstrand 

Bazargatan 8. — Tel. 95 80, 15 380 
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min lille gosse lättare hemuppgifter' 
i räkning. 

Den senaste lydde så här: 

Du har ett kärl av obekant stor

lek. Det är fyllt med öl. Du töm

mer det på flaskor, som du har till 

bands, nämligen en literbutelj, 3 st. 

Vä-liters buteljer -samt 6 st. V3-liters 

buteljer. Hur mycket öl fanns i det 

ursprungliga kärlet? Hur im-ånga 

buteljer på V4
Jliter skulle du behö

va för kärlets tömning? 

Min man -och jag försökte som 

vanligt -att lösa uppgiften men miss

lyckades, -och dä vår lille gosse sade, 

att han inte vågade gå till skolan, 

0m1 vi inte kunde räkna ut talet, be-

slöto vi att lösa uppgiften på prak
tisk väg. 

Vi köpte hem öl, nämligen 3 st. 
2/3-literis buteljer samt 6 -st. 1/34iters 

buteljer samt ytterligare tre st. av 

den sistnämnda sorten som -v-i slogo 

på -en helliters flaska. Vi kunde 

-sedan lätt nog räkna ut, ätt det gick 

fem liter öl på det ursprungliga kär

let. 

Men svårare blev att komma un

derfund -med hur -många kvarts-litrar, 

som kunde fyllas med denna kvan

titet. Det fanns nämligen inga så-

G-i-ven, men om I det kunn-en, så 

besparen den fattige skammen att 

behöva räcka ut isin hand. 

D. Didérot. 

Lärdomshögfärd är fullkomligt 

lika stygg och ful som varje annan 

högfärd. 
W. E. Svedelius. 

Eli 
svar. 

Varför få barnsköterskor f * 
Korsets Sköterske- & jt,°I  fr,àn Bvj,, 
Almhult ofta företräde till , sko'a^ 
god praktisk-teoretisk ntvu at8er> ris 
.« tertel« .CaS'"»« 0JÏ 

JoT tor? 

1) DÄRFÖR: att Hvita Korset« Sl 

skeskola i Älmhult 
sig kunna giva Ri„ Vlsat 
terskeelever en verkr* skö-
och mångsidig prakti god 

retisk utbildning. 'v "^maning ^ 
2) DÄRFÖR: att Hvita Korsets 

vårdskunniga barnskst. ̂  
med sin goda prakt,l 0f 

retiska utbildning v S>-
kunna uppfyll de 

,8« sig 
fordringar, en husmoÄ 
ratt uppställa för si: f h'r 
sköterska i såväl fri u ra' 
sjukbarn vård — „"T Som 
minst ' t 

3) DÄRFÖR: att Hvita Korsets skS( 

skor även äro trä «T. f" 
praktiska hemsysslor 
de — , enlighet med iol!ka 

regler o. gamla tradH? 
— ej hålla sig f8r 
att utföra. g0<la 

4) DÄRFÖR: väljer en klok « > 
husmoder sköterska soÏJ 
examinerats från ut~ 

Den 31 innevarande augusti 
examineras 1'2 sköterskor, som önska 1 
ser i September.- Önskvärd lön 60 k " 
mån. • Pr. 

Förfrågningar besvaras mot svarsporto. 
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BREVLÅDA. 
L. C. Med verkligt nöje! Det 

är icke ofta man finner så kristall
klara tankar. Eller så vackra, 

S. A. Taek! Brev snarast 

Margareta. Aterbälisning! 

Förste px K. L. För sent att åt
göra något till veckans n:r. Vi sko
la försöka till näsita. 

I. K. Våra vänskapliga tankar. 

J. H., G. L., H. M . Tyvärr o-
möjligt . 

Uäimeriterad SluHsM 
gärna med sjukgymnast- eller barn-
morskeexamen och helst med praktik från 
barnsjukhus eller barnhem och helst även 
från elektromedicinsk-fysikalisk anstalt, 
sökes att under läkares överinseende fö
restå förstklassigt vårdhem för späda och 
äldre barn. (Sökande med även kinder-
gartenutbildning har företräde). Anmäl
ning med uppgift om när platsen kan 
tillträdas åtföljd av lönepretentioner, rek. 
och foto adresseras till Sysslomannen, 
Hvita Korsets Sköterske- och Husmoder-
skola, Almhult. 

HrU JMjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

Men ni skrattar kanske endast åt 
imig! 

—• Nej, jag skrattar icke, svarade 

Grazia .oeh såg tankfullt ut över ha

vet. 

Ferrante stod! tyst. 
— Venedig gör mig bedrövad men 

helbrägdagör mig, fortsatte Giorgio 

«oh strök sig över pannan liksom 

för att jaga bort de sorgsna skug

gorna. 
En stund stodo de alla tre tysta, 

var och en upptagen av sina egna 

tankar. Det var Ferrante som först 

bröt tystnaden, i det han med en 

suck yttrade till vännen: 

Berätta oss din historia, Giorgio. 

Giorgio såg på Grazi», och ehuru 

hon icke talade, läste han även i 

'hennes ögon samma önskan. 
—• Vilket intresse kan väl en 

kärlekshistoria hava för er? sporde 

han och såg på dem bägge. 

Men åter läste han i bägges an

sikten en så häftig, näistan smärt

sam önskan att få höra, känna och 

undersöka denna sak, att han i sam-
nna ögonblick anade de kval, som 

hos bägge dolde sig 'bakom denna 

önsikan. Han förstod med ett ord 
allt, och han frågade (Mrför icke 

mer. 
— Jag gjorde hennes bekantskap 

i Livorno för fyra år sedan, började 

han. Hon var polska och hette An

na. Hon var gift med en rå och 

bratal man, somi var till ytterlig
het svartsjuk på henne. Hon var 

liten, smärt och så bräcklig till häl

san att den minsta vindfläkt kom 

henne att hosta. Hon var så svag, 

och ändå älskade jag henne högre 

än alla de blomstrande majestätiska 

kvinnor jag träffat på i mitt liv, 

högre än jag någonsin åter skall 

kunna älska en 'kvinna. 

— Och hon älskade också er? frå

gade Grazia ängsligt. 

— Ja, svarade Giorgio genast. 

Hon var from och god, men hon äls

kade mig med' en iså innerlig hängi

venhet att jag var fullständigt be

tagen därav. Mannen var så srvart-

sjuik att han nästan aldrig lämnade 

henne en timmes frihet. Endast i 

kyrkan lät han henne vara ensam, 

ty hon var katolik, han ateist. Jag 

uppsökte henne alltså i kyrkan: hon 
darrade, stackars liten, därför att 

det hon yttrade var en bespottelse, 

en hädelse mot Gud, som säkert 

skulle straffa oss. Men hon förmåd

de lika så litet undfly mig som1 jag 

förmådde låta bli att följa henne 

överallt, överallt. .. 

Ferrante och Grazia utbytte en 
blick. 

—- Slutligen, fortsatte Giorgio, 

fick mannen nys om någonting, och 

från ena dagen till den andra beslöt 

han sig för att resa bort med hen

ne. Ah, vilken natt! Med nakna 

fötter, insvept i en schal' och dar

rande av ångest och köld, hade An

na .mod att lämna sitt rum och kom

ma till mig, förtvivlad och darran

de. Varje minut vi tillbragte till

sammans utsatte oss bägge för döds-

fara, och likväl kunde vi icke skil

jas. Då hon måste lämna mig, kas

tade hon sig på knä och svor mig 

att hon den tjuigonde oktober kloc

kan tio på aftonen skulle vara i 

Venedig och invänta mig och att 

allenast döden kunde hindra henne 

från att utföra detta beslut... 

— Kom hon? frågade Grazia. 

—t Ja, hon kom, svarade Giorgio. 

Hon hade ju svurit det. Jag hade 

redan varit där i fem dagar, gömd 

i Albergo Daniele, förtärd1 av ängs

lan och otålig förhoppning. Hon 

kom, men hon var nästan döende. 

Jag fick aldrig veta hur det lyekats 

henne att fly bort och vilken kamp 

detta hade kostat henne. Av kärlek 

till mig låtsade hon som om hon 

varit alldeles frisk — och likväl 

närmade döden sig med snabba, säk

ra steg. 

—« Huru länge voro ni tillsam

mans? frågade Ferrante. 

—* Åtta dagar, svarade Giorgio. 

En afton hade jag gått ut för att 

uträtta några viktiga förrättningar. 

Jag var 'borta en två, tre timmar, 

ooh då jag kom tillbaka, var hon 

borta. Under två dagar genomströ

vade jag Venedig som en galning 

för att söka efter henne. Jag kun

de icke tro att hon var borta. Där

efter gav jag mig förtvivlad i väg 

till Polen ... 

—> Och ni fann henne? sporde 

Grazia ängsligt. 

—' Nej — hon hade dött under 

vägen. 

På eftermiddagen begåvo de tre 

vännerna sig ned till ångaren, som 

skulle föra dem åter till Venedig. 

— Ni bör hava lidit mycket av 

detta dödsfall, sade Grazia, som gick 

emellan de bägge herrarna. 

— Ja mydket, men icke länge. 

Den värld, i vilken vi leva. och det 

liv, vi föra, tillåter oss endast att 

känna lidandet medan det är verk

ligt intensivt. 

— Ja, du har rätt, sade Ferrante. 

—' Men, fortsatte Giorgio, den

na stackars lilla har i allt för mig 

varit som det stora, flyktande ideal, 

som vi alla längta efter att få se 

för att leva livet... Fatten I nu, 

varför jag kallar min resa till Vene

dig för en pilgrimsfärd? Venedig 

förekommer mig såsom den grav, 

vilken har uppslukat all mitt livs 

poesi, och varför jag, när jag kän

ner mig genomisad av världens fri

volitet och skepticism, kommer hit 

för att påminna mig detta älskliga 

väsen, som endast levde för den kär

lek, som skulle påskynda hennes 
död. 

De gingo ombord. Det fanns 

inga andra resande än d!e, och som 

en skinande koppar-dåskus gled so

len långsamt ned bakom horisonten. 

De sutto länge utan att tala. Plöts

ligt yttrade Grazia: 

— Stackars kvinna! Hon kunde 

ha levat, älskat och vara lycklig .. . 

—> Vem vet!. .. sade Giorgio 

tungt. Om hon icke dött, iså hade 

måhända kärleken dött.. 

— Du har rätt, sade Ferrante 
tyst. 

—» Ja, ni har rätt, återtog Grazia. 

Därefter talade de icke mer om 

denna sak. 

De höll» Giorgio sällskap hela 

aftonen till dess han 'klockan halv 

elva skulle resa tillbaka till 
och samtalade lugnt och kallt o® 

konst, poesi, resor och sällskap8^e 

i Rom och Neapel. Då vännen ha

de rest, begåivo de sig i stälW °r 

att taga en gondol, liksom 
tyst överenskommelse, till fof® 

baka till deras bostad. De 
genom smala gränder och över 

ar, på vilka de emellanåt stano 

för att ise ned i det mörka va n 
De höllo icke varandra under arm 

eller i handen och de yttrad® 1T^ 

till varandra, nästan som oro ® 

icke anat den andras närhet. ^ 

vägstationen låg långt ifian ^ 
hem, oeh de använde nästan en 

me på vägen. Då de äntli.s^11 

den lilla port, som från en 
förde in till palatset, öppna ^ 

rante den. Men de gingo ** ^ 
de sågo på varandra, orör B 

meds en kall blick. 
— Farväl, Ferrante, ^ 

_ Farväl, GraÄ, 

°ch i 
han sig, under det att den 

ten hastigt stängdes. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag 

Sjön. Av Ellen Berner. 
En genrebild. Av Den fundersamma. 
IBaria Schildknecht. Av Hilda Sachs. 
Kvinnorna i posten degraderade. 
Den lilla butiken. Av Crayon. 
Västerhavsstämning. Av Stella Ryd 

hölm. 
Här och Där. 
paralleller. Av Margareta Heijkel. 
Hat pä kommando. Av Frigga Carl

berg. 
Kunna framtida händelser förutsägas? 
Semester åt hjärtat? 
Några stora mäns egenheter. Av 

S. A. S. 
När faller franska republiken? Av Ge

org Ljungström. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Den franska svarsnoten till Tysk

land i säkerhetsfrågan torde, när 
detta läses, just ha nått adressaten, 
ïorat har den varit på remiss till 
samtliga ententemakter ooh vunnit 

allmänt gillande, vilket torde betyda, 

att den inte kommer att falla Tysk
land synnerligen i smaken. 

Folkförbunds-rådet sammanträder 

den 2 sept, i Genéve. Det 'kommer 

att få til'1 behandling en mycket 

svårlöst -och framför allt farlig frå

ga — det utlåtande som den tillsatta 

kommissionen avgivit rörande Mos-

sul. 
Då det icke är uteslutet, att den

na angelägenhet kan komma att 

framkalla en ödesdiger konflikt mel

lan England och Turkiet, skall saken 

i korthet rekapituleras. 
Lausannefreden, överenskommel

sen mellan det efter kriget och sam

manbrottet genom Kemål Pascha 

återupprättade turkiska väldet och 

ententemakterna lämnade en tviste

fråga olöst. Den gällde om gränsen 

mellan Tunkiet och det under eng
elskt skydd stående Mesopotamien 

der Irak, som namnet nu lyder, 

skulle dragas så, att det rika olje

området Mossul skulle tillfalla Tur

kiet, eller så att Irak och indirekt 

England skulle bli desis lycklige in

nehavare. 
En kommission tillsattes för att 

utreda saken, och det är dess förslag, 

som. rådet nu skall behandla. Kom
missionen gör gällande, att Mossul 

^8r tillfalla Irak med villkor dock 

att England under de närmaste tju-

åren fortfar att sta som 

skyddsmakt för det nämnda landet. 

Detta är nlämligen förutsättningen 

för att oljekällorna verkligen skola 

bearbetade till världens gagn. 
Vill icke England åtaga sig manda

nt bör Mossul gå till Turkiet. 

Utlåtandet är på samma gång 
Synasamt och i hög grad besvärande 

för England. Mossul går till Irak 

det är gott och väl, men manda-

^t över detta arabvälde är en myc-
ket dyrbar historia, som England 

^1 komma ifrån. De engelska skat-

tebetalarne ha fått regeringens bin

dande löfte, att mandatet skall upp
hävas om två år. 

Det blir måhända icke svårt för 

England att förmå folkförbundsrå

det att pruta av på mandattiden, men 
osäkert är däremot om Turkiet kom

mer att visa hörsamhet, ifall rådet 
tilldömer Irak och därmed de engel

ska affärsintressena Mossul och dess 

eftertraktade oljekällor. 
Kemål Pascha har låtit världen 

förstå, att Turkiet i nödfall med 

makt skall tilltvinga sig det omstrid

da vilajetet. 

En omständighet att lägga, märke 
till är att Turkiet, skyllande på ett 

uppror i dessa trakter, i våras drog 

samman mäktiga truppstyrkor vid 

gränsen till Mossul. Man har icke 

hört att dessa trupper sedan återkal
lats. De torde vara kvar redo för 

aktion, om Folkförbundet eller Eng

land skulle vilja korsa de turkiska 

planerna. 

Situationen i främre Orienten 

inger oro även av annan orsak än 
Mossulfrågan. Man har också upp
roret mot det franska väldet i Sy
rien. Efter de första förlorade blo
diga skärmyts]ingarne med de upp
roriska druserna våga sig de franska 

trupperna icke in i den oroliga zo
nen. Man nöjer sig med att från 

luften bombardera och förinta byar-
ne. Hur pass omfattande upprors-

rörelsen är, är icke känt..1 

I Marocko pågå striderna som för

ut. Intresset samlar sig kring den 

förestående stora fransk-spanska of

fensiven i sept, mot Abdel-Krim. 

Den vänsterkartell, på vilken den 

franska regeringen stöder sig, vack

lar sedan socialdemokraterna upp
sagt samarbetet. Någon verklig 

brytning har dook ej förekommit. 

Japan förbereder de största flott-

manövrer som förekommit i denna 

unga sjömakts historia.. Det är ett 

svar på de stora flottmanövrer isom 
U. S. A. tidigare anordnat i Stilla 

h a.vet. De båda makterna visa var

andra sina tänder. 

Situationen i Kina har skärpts på 

ett skrämmande sätt därigenom att 
den kinesiska regeringen fråntagit 

engelska och japanslka fartyg rätt 

att på samma isätt sam andra natio

ners fartyg trafikera kinesiska ham-

* •• 
Bjoti. 

Vid stranden av en liten lövomgi-

ven sjö sitter jag och ser de sakta 

och långa böljeslagen alltjämt rinna 

emot mig. I ett outtröttligt tåg, 

det ena efter det andra, alltjämt 
komma de emot mig. De hinna icke 

fram till strandkanten, de jämnas ut 

oeh försvinna dessförinnan. Men 
bakom komma nya, nya. Det är 

som om hela sjön runne emot mig. 

Och dock ligger all dess vatten
massa lika stilla som den alltid 

gjort. Den närmar sig mig icke en 
tum, icke en linje. Det är endast 

vindens pressning mot dess yta som 

jag ser som en rörelse av vattnet. 
Endäst i de grundaste fåror förmår 

den trycka ner delar av det översta 

vattenlagret. Den flyttar det icke 
alls. Det är trycket som flyttar isig, 

intet annat. Ett litet blad ligger 
kvar och gungar på alldeles samma 

plats, hur många vågor som än rul
la under det. 'Sjön ligger lika stilla 

som den alltid gjort. 

Jag tänker på att böljeslagen äro 

isom våra egna små livshändelser. 

Livet är detsamma under dem alla, 
orörligt, outgrundligt. Endast i vå

ra egna ögon flyter det förbi, kom

mer och går. 
Ellen Berner. 

Cn genrebild. 

nar. 

Väl den rike hela världen köper, 

Men av himlen ej en enda tum; 
Ty det myntet som därovan löper, 

Icke präglat är i tid och rum. 

B. E. Malmström. 

Om det verkligen är sant, att kun

skap är makt, så böra lärare och 

lärarinnor känna sig och även vara 

mycket mäktiga. 
Eva. 

Det är en Iben bondstation med 

ett stationshus i rött-gult-vitt-grönt 

och några villatak, som sticka upp 

över trädtopparne i iskogsbrynet på 

andra sidan banan. 
Ett tåg väntas, ett föga frekven

terat tåg. Stationsfolket synes än

nu icke till, men på perrongen stå 

två grupper kvinnor den ena ur den 

högre arbetarvärlden, som har råd 
a t bo på sommarnöje i de små bond

gårdarne långt från stationen, den 
andra ur den välsituerade bourgeoi
sien, som har egna villor i denna för 

sin skönhet och höga luft kända 

lyckliga nejd. 
De båda grupperna kvinnor stå 

icke långt från varandra, endast på 

ett litet istenkasts avstånd, men de 
kunde icke vara mera skilda än nu, 
om den ena stode på månen och den 

andra här nere på den lilla statio

nens knastrande sand. 
De ha inte en blick att ge var

andra, inte ett ord att säga varandra, 

inte en tanke att ägna varandra. 
Och dock borde de mänskligt sett 

dragas till varandra. De komma 
från olika världar — hur nya friska 
och intressanta borde de icke syna» 
varandra, bur många erfarenheter 
borde de icke ha att kollationera, 

hur många goda råd och rön att ut

byta, vilka skilda öden att skildra, 

vilka olika synpunkter att framläg

ga i dagens frågor. 
Men en osynlig, ogenomtränglig, 

himmelshög mur skiljer dem åt. 
Den modärna psykologien skulle 

kunna berätta för dem, att de bort
trängt varandra ur sitt. medvetande, 
isom människan gör med det hon un
der inga förhållanden vill veta av. 

Det är ieke hat som skiljer dem 

utan iskall likgiltighet. 
Men i vardera gruppen står en 

mamma och i bådas högra hand 

hänger en liten vitklädd tös, halvt-

annat år unga. 
Båda sprattla och fakta och strä

va tyst och välupp fostrat, men ener

giskt för att göra sig fria från den 
-moderliga handen utan att man ännu 
kan veta varför de så lidelsefullt 

eftertrakta, friheten. 
NU är den samtidigt vunnen, utan 

att de båda mammorna, upptagna 

var och en på sitt håll av det muntra 
samspråket med de andra, egentli

gen observera vad som hänt. 

Vilken förtjusande scen so-m nu 
utspelar sig, iakttagen kanske en

dast av den som skriver detta och 
f vabingarne som sitta i en lång rad 

på telegraftråden. 

Ma:n -ser de små vitklädda flic

korna, så lika nästan -som ett par 
bär med runda röda kinder, förgät
migejögon och linhår under kråkor
na, på knubbiga något osäkra ben 

och med utsträckta händer trava var

andra till mötes. 
Nu stå de .ansikte -mot ansikte på 

armlängds -avstånd och blick vilar i 
blick, först allvarligt, iså ljusnande, 

leende, strålande, hänryckt! 

Så niger den ena djupt och så ni

ger den andra lika djupt, och nu 

lyfta de på samma gång med ett 
kvittrande skratt armarne för att 

omfamna och kyssa varandra — 

JVIaria Bchtldkticcht 

MAE IA SCHILDKNECHT. 

Men i detsamma skriker tåget bor

ta vid vattenpumpen och mammorna 
äro i ett nu borta, hos de båda barnen 

och rycka till sig var och en sitt. 

De små ansiktena uttrycka djup 
och uppriktig .sorg. blick hänger 

längtande fast vid blick, och när de 
båda mammorna försvinna in i var 
sin kupé, så sända de små flickorna, 

som sitta högt på deras arm, vår-
andra en sista öm hälsning med vif

tande knubbiga händer. 

Den fundersamma. 

Jag hatar dessa, kalla hantverks
snillen, dessa mekaniska själlösa 
huvuden som uppställa naturen som 
ett dött urverk; -som -se endast värl
dens kropp, under det att al'1 skapad 

tanke förlorar sig i dess krafter och 
liv. Bygg, bygg, vettiga barndom, 

utan sinne och genomträngning! 
Den vises öga ser Gud; ser och kän

ner honom all-levande! 

Tom-as Thorild. 

Så snart man hör Maria Schild

knechts stämma, det må vara från 
scenen eller i det dagliga livet, får 
man ovillkorligen det intrycket att 

man hör en person, som är uppfödd 
vid god läsning. Förtroligheten med 
det höga i prosa och dikt, vördnaden 

för språket såsom denna skönhets 
underbara verktyg förläna just den
na underton av smak och kultur åt 

det talade ordet, som är denna skå

despelerska egen. 
Maria Schild-knecht visste också 

som helt ung att hon ville bli skå
despelerska. Vid en uppvisning i 

Dramatiska teaterns elevskola, var
vid bland annat uppfördes .scener 
ur Ibsens "Härmännen på Helge
land" fick hon av en kritiker en 

något sträng recension. Men hon var 
också 17 år och spelade Hjördis! 

"För övrigt anser jag", har hon 
yttrat på tal om denna episod, "att 

de unga böra få försöka sig just på 
det de inte gå iland med: på -det 

sätt nå de längst". 
Hon har också visat att det hon 

äktade mot var ständigt de högsta 

målen. 
För en kort tid gav hon sig ut i 

landsorten för att få pröva krafter
na. gjorde sedan en debut på Dra
matiska teatern som Eline i "Fru 
Inger till Östråt" och blev därefter 
fäst vid dåvarande Intima teatern, 
där hon bl. a. spelade Margit i 
"Herr Bengts hustru". Hon enga

gerades emellertid snart vid Drama

tiska teatern, -som hon nu tillhört i 

15 ar. 
Av Ibsens gestalter har Maria 

Schildknecht framställt tva så märk
liga som Rebecka West. och Hedda 
Gabler, och av Strindbergs kvinno
figurer finna vi i hennes repertoar 

ett helt galleri. Hon har i "Mäster 
Olof" utfört båda Kristinarollerna, 

spelat modern och Kristina i Påsk", 
Kristina Gyllenstjerna i "Riksföre
ståndaren", styvmodern i ' Svane-
vit". Hon har givit Abels roll i 

"Kamrater", huvudrollen i "Fröken 
Julie", och åt den svårtydda Tekla 

i "Fordringsägare" givit en livfull, 
kraftigt färglagd framställning. 

Som friherrinnan i "Bandet ' gav 
hon prov på en förvånande förvand

lingskonst, och åt Klara i Björnsons 
"över förmåga" gav hon en sällsynt 

gripande tolkning. Hoffmansthals 

djupt krävande Elektra har i denna 
mångsidiga skådespelerskas konst 

funnit en förträfflig framställarinna. 
Senast minnas vi Maria Schild-

knecht i Runar Schilts "Den stora 

rollen", där hon gav Vendias, den 

strävsamma, prövade moderns roll. 
Hennes replikföring, den verklig

hetstrohet imed vilka de om bitter 
erfarenhet vittnande satserna fram-
-sades, höra till de minnen från sce

nen, so-m vara länge. 
Vid ett gästspel i våras i Abo 

och i Helsingfors uppträdde Maria 
Schildknecht i Michael Lybeck-s 
"Mor .och syster" samt gav huvud
rollen i Sil-Varas "Kvinnan på fyr

tio år". 
Till denna långa lista på betydan

de sceniska uppgifter skulle kunna 
nämnas ännu fler, men här skall till 

slut endast påminnas om en som hör 
till konstnärinnans yppersta.. De 

goda gärningarna i "Det gamla spe
let om Envar". Hon gav här en 

bild av oändlig hängivenhet med en 
rikedom på själfulla tonfall. 

Maria Schi-ldknecht äger just det 
som är .skådespelarkonstens a och o: 

en diktion av första rang, en stäm
ma rik på intelligens och djup 

mänsklig känsla. Därför besitter 
hon också recitationens talang, vil
ken långt ifrån ä-ges av -alla dem, 
som kunna, göra lycka på scenen. 

Hon behärskar -den höga konstart där 
ordet är allt, där den framsägande 
utan varje annat hjälpmedel skall 
f<°>nga åhörarna, leda själarna, denna 

konst, som tycks fordra ett plus av 
konstnärlig styrka och personlighet. 

Hilda Sachs. 

Statsmän påstå att -man kan be
döma ett folks civilisationsgrad ef
ter den mängd såpa., som det i för

hållande till sin folkmängd förbru

kar. 
J. Biirow. 

Vill du lära känna dig själv, så 
lägg märke till vad du hälst tänker 

på. 
Jean Paul. 

jtllioief DRICK FRIMÄRKS THE Sà\)%Y\iqen 
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