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dem mera än vad förhållandet är 
med männen och som om deras ar
betslust, deras arbetskraft skulle va
ra uttömda vid en tidigare ålder. 

Därtill kommer som ett obestrid
ligt faktum, att en mängd kvinnor 
ute i arbetslivet, unga och medelål 
ders, aldrig arbeta för ett avance
mang, aldrig spänna krafterna för 
att nå en högre, bättre avlönad plats 
utan för alltid slå sig till ro på en 
oansenlig svagt avlönad post, som 
varje man med självaktning skynd
sammast möjligt skulle isöka sig bort 
från. 

Det ligger emellertid ett verkligt 
och på sätt och vis giltigt skäl bak
om dessa kvinnors handlingssätt — 
de känna sig icke äga krafter och 
mod för ett mera ansträngande och 
ansvarsfullare arbete. 

De symtom, vilka professor Holm
gren omnämner i samband med de 
"utarbetade" lärarinnorna, nedsatt 
arbetslust, nedstämdhet, känsla av 
otillräckliga krafter och nervositet, 
äro i själva verket mycket vanliga 
bland de självförsörjande kvinnorna 
även vid en jämförelsevis tidig ålder. 
Man skulle kunna tillägga även an
dra välkända symtom, allmän "klen
het", trötthetskänsla inför arbetet, 
håglöshet, huvudvärk, tyngd över 
hjässan, orolig sömn, ängslan o. s. v. 

När dessa arbetets invalider vända 
sig till läkare, ordineras de i regel 
järn, arsenik och vila. Den rätta 
ordinationen skulle i stället vara god 
och tillräcklig föda. 

Sanningen är nämligen den att 
undernäring är en vanlig företeelse 
inom kvinnovärlden. Den grundläg-
ges redan i barndomen — man ägnar 
i allmänhet mycket mindre uppmärk
samhet at flickornas än åt gossarnas 
aptit. Vidare är dålig matlust en 
vanlig men i allmänhet fullständigt 
obeaktad företeelse bland de unga 
flickorna och inom den självförsör

jande kvinnovärlden står man ofta 
oförlåtligt likgiltig inför matfrågan 
och okunnig om dess avgörande be
tydelse för arbetsförmågan. 

Öm läkarne, när de undersökte si
na "klena" kvinnliga patienter, ville 
utfråga dem om deras dagliga mat
sedel, vilket märkvärdigt nog aldrig 
sker, skulle de lätt finna orsaken till 
den påklagade "klenheten". 

Vad äta de självförsörjande kvin
norna under dygnets lopp? Från 
den ena dagens sena middag 'kl. 5 à 
kl. 6 e. m. till den andra dagens lika 
sena middag förtära de kanske ingen
ting eller endast ett par smörgåsar 
och en kopp té till kvällen, ett par 
smörgåsar och en kopp kaffe till fru
kost, ett par tre smörgåsar eller ett 
par vienerbröd till elva-kaffet. De 
utföra hela sitt dagsarbete endast på 
några smörgåsar och vienerbröd, un
der det att deras manlige kamrat och 
konkurrent går till sina sysstor med 
det segrarehumör och den energifyll-
da arbetskraft, som utvinnas ur en 
VältOlagad näringsrik frukost och en 
likadan lunch. 

Den sena middagens olägenheter 
ha redan framhållits i ett föregående 

Balsamisk doft och rikligt lödder 
märker 

man strax hos ett gouterat föremål, 
som bäst av allting hudens porer 
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nummer av denna tidning. Då en ny 
indelning av arbetsdagen icke är 
tänkbar måste vi antagligen även i 
fortsättningen dragas med' den ona
turliga och skadliga sena middagen. 
Vad de självförsörjande kvinnorna 
emellertid kunna och även böra göra 
är att tillägna sig den manliga i så 
hög grad kraftskänkande vanan av 
en välsmakande näringsrik frukost 
och ett så kraftigt mellanmål, som 
omständigheterna medgiva, mitt på 
dagen. 

Många förut klena självförsörjan
de kvinnor, som suckat under bördan 
av sitt arbete ha med hjälp av en så
dan dietanordhing förskaffat sig en 
förut oanad spänstigbet, energi och 
glänsande arbetsförmåga. 

Icke sant, kära medsystrar, en un
dersökning kan ju metoden alltid va
ra värd? 

Astrid Holmer. 

Intet människoliv är fredligt och 
utan oro. Envar har sin plåga, skul
le han ock själv bereda sig den; ty 
ingen nöjer sig med sitt, vad Gud 
beskärt honom. 

M. Luther .  
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— Kallar ni verkligen det här 
för en romantisk tidsålder? 

Frågan, vilken kom från en man 
av överlägsen intelligens, föranled
des av den scen som utspelades fram
för oss, skriver lady Susan Birch i 
"Weekly Dispatch". Frankrikes 
bländande sol lyste över planen, där 
några damer spelade tennis med 
otrolig energi. Deras ansikten voro 
solbrända, förvridna av ansträng
ning och beslutsamhet. 

Runt planen sutto andra kvinnor, 
som pudrade sina näsor och målade 
sina läppar på detta öppna, och själv
klara sätt som vi blivit vana vid. 

Trots denna atmosfär av amazon, 
i vilken något sådant som svärmeri 
och ömmare känslor syntes fullstän
digt otänkbart svarade jag: 

. — Naturligtvis är också vår tid 
romantisk. Om icke så vore, skulle 
ingen kvinna kunna uthärda att le
va. 

Om min vän verkligen känt kvin
norna skulle han förstått, att det 
finns lika mycket romantik i våra 
dagar som på våra oldmödrars tid 
och av det enkla skälet att kvinnor
na skapa den. 

Det är aldrig kvinnor utan endast 
män, som kunna låta undfalla sig 
den dåraktiga anmärkningen: 

— Kan någon människa förstå 
vad hon ser hos honom? 

Om en kvinna skulle fälla ett lik
nande yttrande kan ni vara överty
gad om att hon har något hemligt 
och kattaktigt motiv. Hon säger 
nämligen aldrig något sådant med 
verklig övertygelse av det enkla skä-
le att hon vet, att den ifrågavaran
de kvinnan ser mannen just sådan, 
som hon önskar att han skulle vara. 

Hon väver en romantisk slöja om
kring honom. Hon omgestaltar ho
nom efter sitt hjärtas önskningar. 
Om hon drömt sig en Apollo, så 
ser hon i honom en Apollo även 
om han i verkligheten endast är en 
blek och i alla avseenden obetydlig 
liten herre. Är hon svag för poe
ter, så lägger hon poesi även i de 
alldagligaste yttranden som utgå 
från den älskades mun. 

Det kan icke betecknas som rätt 
och slätt kvinnlig dårskap. Det är 
inte häller inbillning. Kvinnan ska
par något som verkligen existerar 
för henne. Det är en oskattbar lycka 
för världen, att kvinnorna besitta 

denna skapande förmåga. Det är 
lyckligt för dem själva, och männen 
skulle icke på långt när finna livet 
så trivsamt som de göra, om icke 
kvinnorna ägde och använde denna 
sin sällsamma trolldomsgåva. 

Om någon ond makt berövade dem 
densamma skulle det gå förhärjande 
ut över äktenskapen och familjelivet. 

— Nå, invänder ni, hur förhåller 
det sig med den kvinna, som kom
mit på överblivna kartan? Finns 
det något romantiskt inslag också i 
hennes liv? Kan även hon år efter 
år måla livet rosenrött fastän hon 
icke äger en gnista hopp om familje
lycka att doppa pänseln i? 

Ett svårt problem jag medger det! 
Ett stort och bittert problem. Men 
människans förmåga att alltid hop
pas är underbar. Och många äkten
skap ingås sent. Det finns säkerli
gen kvinnor som bära hoppet med 
sig ända till graven. 

En del — låt mig medge det — 
hungra till döds, därför att deras liv 
blir utan all romantik. 

Men andra äro fullkomligt lyck
liga i det arbete de gå upp i. 

Man behöver ingen oro ha för den 
modärna unga damen. Hon är icke 
kallsinnig för att hon shinglar sitt 
hår, hon är icke hård och brutal för 
att ihon själv kör isin bil, hon är icke 
maskulin och oromantisk för att hon 
röker en cigarrett. 

Romantik är icke ett så bräckligt 
eller flyktigt ting, att det kan blå
sas bort med ett rökmoln. Det är 
ett av de starkaste, ett av de mest 
karaktäristiska inslagen i det kvinn
liga själslivet. 
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fruktpachmng i 
Orienten, 

Ett giv akt för husmödrar ne. 

Man får då och då från läkare
håll höra att man bör tvätta den in
hemska frukten, innan man äter den. 
Det är många händer och kanske 
icke alldeles rena händer som' hand
skats med den. 

• Men att även och i ännu högre 
grad den torkade frukten utifrån be
höver undergå en reningsprocedur vi-
isar en skildring som en. d : r Guest i 
Daily Mail lämnat från fruktpacke-
rierna i Smyrna. 

Packningen försiggår i stora trä
baracker där många tusen arbetare 
äro sysselsatta. Man går direkt från 
den smutsiga gatan in i baracken 
och tömmer de gamla tillsölade säc
karnes innehåll av russin och fikon 
direkt på det klibbiga golvet. Rus
sinen passera därefter en mycket en
kelt konstruerad maskin för att be
frias från kvistar och dylikt och slås 
sedan åter ut i högar på golvet in
vid de lådor, i vilka de skola packas. 

Nertrampningen vid inpackningen 
av såväl russin som fikon utförde 

arbetarne med bara fötterna, vilkas 
renhet lämnade allt i övrigt att ön
ska. Samma packningsmetod an.vän-

: i alla de baracker d:r Ouest i 
i studiesyfte besökte. 

Ett faktum är, förklarar han, att 
denna torkade frukt är bemängd 
med smuts. En fråga, som icke kan 
besvaras, är om med denna smuts 
även följer smittoämnen. Det min
sta man måste göra är emellertid att 
skölja den torkade frukten, åtminsto
ne iden som kommer från Smyrna. 

Nyutkomna böcker 
Hur man säljer med framgång. 

Konsten att skaffa och behålla kun
der av C. H. Mackintosh. Bearbet
ning av Tom A. Björklund. Illustre
rad. Pris 3:—, inb. 4:—. Bokför
laget Natur och Kultur, Stockholm. 

Detta är en ny förträfflig bok i 
Natur och Kulturs livskraftiga serie 
Moderna affärshandböcker. Bokens 
syfte är att få fram försäljare av 
alla. slag med tränad intelligens, äk
ta kultur, hög moral — allt parat 
med den driftighet påpasslighet, som 
också äro nödvändiga för vinnande 
av verklig framgång. Här behand
las uppövandet av den personliga säl
jareförmågan med de hjälpmedel — 
icke minst av själslig art — som stå 
människan till buds. Men det är ej 
nog att vinna kunder; det är minst 
lika viktigt att förstå sig på att be
hålla dem. Författaren har i form 
av praktiska exempel givit råd och 
anvisningar, vilka varje affärsman, 
affärsanställd etc. kan ha den allra 
största nytta av. 

BREVLÅDA. 
En bland de mänga värnlösa. Dä 

artikeln icke innehåller något vä 
sentligt nytt utöver det förut samk 
be vi att för denna gång tacksamt 
la avböia. 

('. A. K., Fru //.. Treårig menu 
merant.Ji tacka för -samtliga, varmt 
uppskattade sympatiuttalanden. 

O. A. Förgäves skådade vi efter 
det ansp rakslösaste lilla törne i ro
senbuketten. 

"Varför"? Därför! 
. Husmor. Förelaget är ju ypper

ligt, men torde ha varit aktuellt 
minst ett par tusen år utan att nå
gonsin ha kommit längre än till ak
tualiteten. Det synes sålunda ligo-a. 
utom mänsklig förmåga att realisera 
det. 

J. M—g. Möjligen till jul ! Tack. 

A. J. Ahlbergs 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 125—126. Tel. 4896. 
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huvud — att ibland förstår kvinnan 
inte riktigt, vad det är fråga om, 
och då blir det — oro i lägret. 

Någonting i hennes ton övertyga 
de Lassen om att hans obestämda 
gissning varit riktig, och att Poppy 
Fantshawe fått höra mer om episo
den, än hon ville, att han skulle för
stå. I vad ljus Kitty blivit fram
ställd av den som berättat den för 
henne, hade han ingen idé om, men 
han gissade med en plötslig intui 
tion, att hon önskade få hans version 
arv affären — sannolikt för att jäm
föra den med den andres. Och den 
lilla, mycket lilla anstrykningen av 
avoghet mot Kitty i hennes sista 
yttrande 'bestämde honom för att ta
la i sin tur. 

—• Naturligtvis är det alltid fara 
för att det skall bli — oro i lägret, 
vid en flirt, sade han. Det är väl 
alltid den möjligheten i ett förhål
lande mellan man och kvinna eller 
hur? Det är därför t. ex. som en s. 
k. platonisk kärlek är en omöjlighet 
för det vulgära sinnet, som ej kan 
fatta annat än att förr eller senare tan
ken på könet måste komma och röra 
upp den vänskapens lugna vatten. 

PATER50N 

— Nåja, det gör den vanligen 
också, anmärkte Poppy med snusför
nuftig min. Jag hoppas, att mitt 
sinne inte egentligen är vulgärt, men 
jag får erkänna, att jag inte tror 
mycket på Plato själv. Det där är 
mycket bra för mannen, det kan till-
fredställa honom fullkomligt för 
stunden. Men jag tror verkligen in
te, att någon kvinna skulle i läng
den nöja sig med att betraktas som 
könlös — oöh det bleve ju följden, 
eller hur? 

— Jag tror inte, att någon skulle 
försöka sig på platonism tillsammans 
med er, sade han ur stånd att åter-
halla ett leende. Med somliga män
niskor vore det alldeles omöjligt. 

— Tack! Hon klappade honom 
på axeln med en min, som roade ho
nom ofantligt. När ni säger en 
komplimang, så känner man sig 
verkligen smickrad. Men vad tala
de vi om? Å, om sjömansflirt var 
det ju. Nå, doktor Lassen, säg .mig 
nu som en vän, flirtade Owen allde-
es oförsvarligt med stackars fröken 
Romney? 

Lassen kände en plötslig harm, 
som han dock genast behärskade. 

P .  O L S S O N  
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—'Jag kan inte säga det, sade 
han lika kallt som hon kunde ha ta
lat. Om jag får säga, vad jag tän
ker, fröken Fanshawe, så — hur ska 
jag uttryoka mig? Han låtsade sig 
tveka och sedan, fastän vanligen den 
snällaste och artigaste unge man i 
världen, lät han henne få sin läxa 
Om inte en viss dam funnits, så tror 
jag, att Cheyne hade önskat få nå
got mer än bara en flirt med "stac
kars fröken Romney". 

Hon bleknade, och fast han ett 
ögonblick förut hade känt sig upp
bragt över hennes ord, önskade han, 
att han inte talat så brutalt rent ut. 

— Missförstå mig nu inte, sade 
han hastigt. Cheyne är den .siste, 
som skulle ändra sig eller glömma 
bort sina dyrbaraste förpliktelser. 
Men, ser ni, det är inte riktigt rätt 
emot fröken Romney att tro, att han 
tillät sig en "oförsvarlig" flirt med 
henne — oförsvarlig i hans ställning. 
Och ni måste komma ihåg, att frö
ken Romney är en mycket vacker 
och intagande flicka. Hon har san
nolikt varit föremål för alldeles för 
mycket hyllning och vänskap i sitt 

liv för att låta vilseleda sig av nå 
gon mans — beundran. 

—• Ja, sade hon långsamt, och 
hennes blå ögon glittrade. Utan 
tvivel har ni rätt. Inbilla er för all 
del inte, att jag vill komma med någ
ra insinuationer mot fröken Romney, 
doktor Lassen! Jag undrade bara, 
om det var sannt, vad jag hört. 

— Och ni har kommit till den 
slutsatsen, att — 

—• Att min sagesman talade san
ning, så långt han förstod. Hon ta
lade i lätt ton och bytte samtalsäm
ne, som om hon nu ansåge saken ut-
agerad. Yad är det Celia spelar? 
Detta är väl inte Preludium eller 
hur? 

— Nej, det tror jag inte. Lassen 
var inte inne i musikaliska affärer. 
Det är visst en sång. Ja, det är den 
där underliga folksången, som fru 
Lindsay är iså förtjust i. 

— Ja, det är det. "Spökvisan" 
kallar jag den. Låt oss lyssna. Hon 
satte sig upp för att höra bättre, 
och det blev alldeles tyst i rumimet, 
under det Celia sjöng den lilla bal
laden stilla och allvarligt, vilket var 
i stil med dess sorgliga innehåll. 

Cold blows the wind to-night, sweet
heart, 

Cold blows the wind and rain. 
I never had but one true love, 
And in green-wood she lies slain. 

I'll do as much for my true love 
As any young man may. 

I'll sit and mourn upon her grave 
A twelvemonth and a day. 

The twelvemonth it has come and gone; 
The ghost begins to speak: 
"Why sit ye here upon my grave. 
And will not let me sleep? 

• 

Oh, tell me what you want of me? 
Now tell me what you crave? 
Only one kiss from your lily-white lips 
And I'll go from your grave! 

My lips are cold and white as clay, 
Their touch of death is strong, 
And if you kiss my lily-white lips, 
Your time will not be long I" 

"Oh, be it long or be it short, 
To-morrow or to-day, 

May Christ in heaven have all my soul, 
But I'll kiss your lips of clay I 

When shall we meet again, sweetheart? 
When shall we meet again? 
When the brown oak-leaves that £all so 

fast 
Are green, and spring again I" 

Då den sista tonen förklingat, blev 
det allmän rörelse i rumimet, och då 
Kitty vände sig om, fann hon Las
sen vid sin sida. 

(Forts.) 

Biograferna. 
Tallodium,biograf en har under de 

senaste veckorna visat ett par filmest 
vilka berett publiken verkligt nöje, 
nämligen den svenska folkskildring
en "Skärgårdskavaljerer" med många 
dråpliga typer och underbart vackra 
naturscenerier samt "Madame Sans-
Gêne" en praktfull och högintressant 
filmatisering av talpjäsen med sam
ma namn. För den kommande vec
kan står nå programmet ännu en stor
film "Från Piazza del Popolo", en 

filmatisering av Wilhelm Bergeöes 
roman om skandinaver i Rom. Hu
vudrollerna inenhavas av Lilian Jär-
nefelt, Karina Bell och Einar Han
son. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Här och där. 
Nobelpriset. 
Hemfärden. Av Crayon. 
Ser ut.... Av Marie Louise Ingeman. 
Självstyrelse i skolan. Av Alrik 

Holgén. 
I gränslandet. Mellan liv och död. 
Nyttigheternas knapphet och dess 

följder. Av Jenny Richter Veländer. 
Barnsliga nöjen. Av Stella Rydholm. 
Ny tid. Av Margareta Heijkël; 
Hälsa och ett långt liv. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Ambasisadörkoaferensen i Paris, 
vilken står som ententemakternas fö
reträdare, har överlämnat en not till 
Tyskland, vari meddelas att nämnda 
makter beslutat vidtaga skyndsam
ma åtgärder för att utrymma Köln
zonen. Man hoppas, att utrymning
en, eom skall börja den 1 dec., skall 
kunna vara verkställd senast vid ja
nuari månads utgång. 

Genom att låta utrymningens bör
jan sammanfalla med tidpunkten 
för Locarnofördragets undertecknan
de, heter det i noten, ha de ifråga
varande regeringarne velat bringa 
till uttryck sin förlitan på att dessa 
fördrags undertecknande kommer att 
inleda en ny period i deras förhållan
de till Tyskland. 

Även en del andra "återverkning
ar" av Locarnofördraget bebådas. 
De röra huvudsakligen lättnader i 
ockupationsförhållandena. i Rhenom-
rådet, närmast sådana åtgärder som 
vidtagits av Frankrike godtyckligt 
och i strid mot Versaillesfredens be
stämmelser. 

Löftet om Kölns utrymning har 
utlöst starka glädjekänslor i Tysk
land, varemot de i övrigt utlovade 
"återverkningarne" anses skäligen 
magra. 

Ehuru man, även på fördrags-
vänligt håll, hoppats på större ut
fästelser är Tysklands underskrivan
de av Locarnofördraget tryggat. 

Den första makt, som beslutat un
derteckna Loca rnotrak tal erna, är 
England. Beslutet fattades av un
derhuset med 375 röster mot 13. Ut
rikesministern, Chamberlain, hade 
en glänsande dag. I sitt utredande 
anförande yttrade han bl. a. att de 
fördrag, som antagits i Locarno, väl 
icke gjorde krig omöjliga det stode 
nämligen icke i mänskilg makt att 
åstadkomma sådana fördrag. Men 
Loi• arnoförd ra gen gjorde krigen 
utomordentligt mycket svårare, gjor
de det vida mindre möjligt att till

gripa kriget. 
Ett förhållande att lägga märke 

är emellertid, att England vid för
dragets undertecknande icke har si-
an dominions med sig. Det brittiska 
imperiet står sålunda splittrat i den
na viktiga fråga. 

" I Frankrike lägga alltjämt statens 
dåliga och svårutredda affärer be

slag på den allmänna uppmärksam
heten. Regeringen har nu framlagt 
ett nytt finansförslag med vissa av 
socialisterna framtvingade skärp
ningar, vilka komma att gå ut över 
de besittande. 

Svårigheten att med rådande par
tisplittring åstadkomma en beslut
sam och stark regeringsmakt bereder 
jordmånen för tanken på en diktatur. 
På högetfhåll hoppas man, att det 
iskall bli en fascistdiktatur efter ita
lienskt mönster, men på vänsterhåll 
att diktaturen, om och när den kom
mer, skall ligga i vänsterradikala 
händer. 

Den italienska debuteradekamma-
rens första sammanträde formade sig 
till en hänförd ovation för Musso
lini, åt vilken en lagerkrans över
räcktes. Diktatorn talade om fascis
mens betydelse och förklarade under 
kammarens stormande bifall att den
na rörelse hos landets ungdom lagt 
grunden till Italiens orubbliga, stän
digt växande makt. 

Det uppror som Frankrike liar att 
bekämpa i Syrien synes vinna i kraft 
och utbredning. ' 

Från Peking meddelas att den där
städes av stormakterna anordnade 
tullkonferensen beslutat tillerkänna 
Kina rätt att själv bestämma sina. 
tullsatser. Förut ha de fastställts 
av stormakterna med tillgodoseende 
av deras egna fördelar. Samtidigt 
med denna framgång utåt för Kina 
synes de inre oroligheterna med in
bördeskrig mellan militärguvernörer-
na vilja ebba ut. 

I Polen och Tjeckoslovakiet har 
man f. n. regeringskriser. 

n o b e l p r i s e t .  
Sedan Nobelkommittén under en 

av år letat med ljus och lykta 
i Öster- och Västerland för att kun
na utdela det litterära Noibel-priset 
till obemärkta genier med avslutad 
eller i det närmaste avslutad livs
gärning kommer i år ett dundrande 
bakslag. Priset utdelas icke alls! 
Som skäl anföres att man i år icke 
kunnat finna en fullt värdig kandidat 
till 'detsamma. 

Situationen är ovedersägligen ned
stämmande. Efter belönade kandi
dater, om vilkas fulla värdighet me
ningarna varit starkt delade, det 
tomma intet. Efter det andliga av
tynandet det fullkomliga utslocknan
det? Bland jordens alla millioner 
icke en fullt värdig? 

Förvisso är det icke allenast No
belkonimitten som upptäckt att värl
den för närvarande lider brist på sto
ra andar. Vi ha i mer än ett avse
ende fått en stor viloperiod. Men 
det kan ifrågasättas, om det litterära 
Nobelpriset såsom det hittills på 
några få undantag när utdelats i 
minsta mån bidragit att söka rädda 
åt mänskligheten spirande and
liga värden. Huruvida det ännu i 
något enda fall ingripit och givit en 
lovande ännu i sin utveckling stå
ende diktarbegåvning en chans att 
helt och odelat ägna sig åt sitt kall 
och måhända skapa mästerverket. 

Visserligen är gåvan stor, och 
risken att den kan falla i orätt vård 
alltid för handen. Men underför
stås med orden orätt vård att priset-
faller i improduktiva händer, har ju 
Nöbel-kommitten upprepade gånger 
utsatt sig för denna risk genom att 
utdela det till åldriga diktare, som 
redan för längesedan lagt sin rikaste 
och bästa alstringsperiod bakom sig. 
T vissa fall har icke ens tvivel kun
nat råda om att gåvan haft sin stör
sta praktiska betydelse såsom ett nätt 
kapital för stora mäns efterlevande. 
Och som sådant är väl dock icke 
Nobel-priset menat. Härigenom har 
den litteratur, som kämpar och söker 
sig nya vägar alltjämt blivit lika 
lott lös ocih blottställd som om en 
Alfred Nobel aldrig funnits. 

Nobel avsåg med sina donationer 
att uppmuntra ädla mänskliga strä
vanden och giva dem möjligheten till 
fortsatt utveckling. Förhåller det 
«ig verkligen så att det i hela värl
den för närvarande icke finnes en 
mänsklig intelligens, isom ger sådana 
rika löften, tyder detta på att de and
liga markerna över hela världen fått 
ligga i en vanhävd, som i högsta grad 
påkallar offer och uppmuntran för 
att åtminstone för kommande år sä
kerställa en av hela mänskligheten 
efterlängtad skörd. 

S e r  u t . . . .  
Av MARIE  LOUISE  I N GE MA N.  

fiär oc Där. 
Den engelska statskyrkan har gått 

med på en av kvinnovärlden länge 
önskad ändring av vigselformuläret. 
Bruden har tidigare lovat att icke 
blott ålska och vara sin make trogen 
utan även att lyda honom. Detta 
ord har nu strukits. 

Moståndarne mot reformen önska
de att lydnadslöftet skulle bibehållas 

därför att ett hem ju måste ha ett 
överhuvud". Reformens vänner gjor
de å sin sida gällande, att det nutida 
äktenskapet är ett kamratskap, var
för ordet lydnad icke längre är på 
sin plats. 

M. Coué, som under ett besök i 
England dit han inbjudits för att be
rätta om sin märkliga läkemetod, 
blev sjuk och tillkallade två läkare 
har rehabiliterats av de engelska tid
ningarne, vilka skämtat med att hans 
egen läkekonst icke räckte till i detta 
fall. Det har visat sig att M. Coué 
vid tillfället ifråga drabbats a-v en 
häftig blödning och att det gällde 
några rent yttre brådskande anord
ningar för att hejda blodflödet. 

h e m f ä r d e n .  
Det är söndag. 
Staden sover ännu, ehuru det är 

långt ut på morgonen. Ingen vet 
bakom fällda gardiner hur vårlik 
luften är och hur inbjudande till en 
promenad den soliga novemberdagen 
ter sig. 

Den ändlöst långa allén, vilken 
snart skall förete den livligaste rö
relse på promenadvägarne och kör
banan ligger nästan öde. Man ser 
endast någon enstaka vandrare, som 
rör sig framåt i långsam takt eller 
stannar för att road betrakta ett par 
ekorrars muntra ringdans kring den 
mossbelupna stammen till någon ål
drig alm. 

Då höres det lätta klapprandet av 
hästhovar på körbanans asfalt och 
en sjuktransportvagn kör i gående 
upp på den välvda bron över an, i 
vars mörka solbelysta vatten träden 
utmed kajen spegla sina nakna, hårt 
tuktade kronor. 

Vagnen stannar mitt på bron, hej
dad av den just nu livliga spårvägs-
trafiken på gatan som korsar dess 

väg. 
Av kursen att döma kommer den 

från sjukhuset på väg ut till första

den, där arbetarbefolkningen bor. 
xen skall icke hämta någon, därtill 

kör den för sakta. Någon vilar re
dan därinne i den slutna lådliknan-
de vagnen, en sjuk vars tillstånd 
tvingar till långsam färd. 

Bredvid kusken sitter en äldre ar-
betsklädd man — 

Han vänder sig till hälvten mot 
•agnen, som väntade han förskrämd 
något ljud därinifrån. Hans nacke 
är böjd och hans ansikte återspeglar 
den hopplösa sorgens djupa svår
mod. Den som vilar därinne är nå-
Ton kär och omistlig. Färden gar 
hemåt, men icke till konvalescens 
och ny hälsa. Ett hopplöst fall som 
sjukhuset avbördar sig för att bere
da plats för någon annan sjuk, om 
vilken hopp finnes. Eller en män
niska som vill dö i sitt hem. 

För någon minut står vagnen stil
la på bron. Man ser dess trista sil
huett mot den soliga luften —- häs
ten. de båda männen på kuskbocken 
och jättekistan där bakom. 

Vägen är klar. vagnen rullar sak
ta utför bron och vidare den breda 
> ra tan utåt förstaden — hemåt. 

Cra yo n .  

Ett nött ord! 
Man hör det nästan osvikligt ut

talas vid det första mötet mellan 
ett par människor. Han, hon ser 
ut... . och ett enkelt adjektiv får 
fullborda meningen. 

Den första, omedelbara bedömning
en av en människa sker sålunda i di
rekt anslutning till hennes utseende. 
Är omdömet ofördelaktigt tillägger 
man stundom ett välvilligt-: men han, 
hon kan ju vara en bra människa för 
det. Ingen kan ju rå för sitt" utse
ende". 

Är detta sista uppriktigt menat? 
Ledas vi i våra omdömen icke sna
rare av en hemlighetsfull visshet att 
människan ser ut som vad hon är och 
att ansiktsmasken alltså är summan 

hennes dygder opli fel. Det är 
hennes själ, mena vi, som speglar sig 

hennes drag. 
Men är nu å andra sidan denna 

hemlighetsfulla visshet ofelbar? 
Betrakta vi de utvalda, människor, 

som givit vår fantasi och ande flykt 
och vingar, måste vi komma till re
sultatet att dessa sköna själar ofta 
omslutits av grova höljen. Ja, att 
de, som haft den största, renaste och 
häftigaste längtan efter rättfärdig
heten mången gang mast föra den 
hårdaste striden mellan ädla och 
oädla böjelser. 

Betrakta vi i samma syfte vår när
maste omgiving komma vi till sam
ma resultat. Hur snällt ocih hjärte-
gott är icke ofta det barn, som na
turen vägrat ett fördelaktigt yttre, 
och vilka oroväckande anlag slumra 
icke mången gång hos barn med 
täcka, förtjusande drag. Hur obe
tydlig och småskuren är icke ofta 
mannen med den höga snillrika pan
nan och öppna klara blicken, och vil
ka fonder av överlägsenhet, kunskap 
och intelligens gömmer sig ej i stäl
let hos en som alldeles ingenting ser 
ut för världen. Ooh hur kan ej ett 
strålande kvinnoöga bedra! Det 
tycks lysa med stjärnglans från en 
hög ooh ljuv himmel, men skenet 
är vid närmare efterforskning miss
visande och leder endast ut över en 
avgrund av tomhet och banalitet. 
Ooh man hittar i stället den verk
ligt nobla karaktären, det verkligt 
ädla kvinnohjärtat bakom en ända 
till osynlighet anspråkslös mask. 

Om djuren fått skepnad efter sin 
art, förefaller det dock rimligt att 
också människan i någon mån fått 
det efter sin. Men medan djuren 
blott äro liksom ensidigt karaktärs-
präglade uttryck för människans oli
ka egenskaper, hunden för tillgiv en
heten, katten för opålitligheten, or
men för listen, kalkonen för högfär
den.. uven för grubblet, ugglan för 
klokheten, fågeln för sorglösheten, 
tio-ern för vreden, lejonet för makt

begäret, elefanten för godmodighe
ten o. s. v., är människan en mång
tydig sammanfattning av dem alla. 
I hennes bröst kämpa alla motsätt
ningar, ooh hon skulle bli jordens 
farligaste djur, neutraliserades icke 
alla dessa krafter av hennes förnuft 
ooh självbevarelsedrift. 

Som i en mjuk lera avsätta sig 
spåren av olika själs- och känsloak
ter i hennes ansikte, tydligare ju me
ra aktivt hennes inre liv är. Men 
de låta ingalunda avläsa, sig genast. 
Som en skrift, skriven med osynligt 
bläck, stå de tecknade redan i ung
domens runda och rosiga ansikte, för 
att långsamt, men osvikligt tydligt 
brännas fram först med ålder och år. 

Det är icke minst av denna orsak 
som vårt omdöme så ofta blir orik
tigt. Vi se endast ende Is. Bakom 
ett härjat anlete bor kanske ett hel
gons själ. Och bakom det ännu ej 
karaktärsbetonade unga och blomst
rande ansiktet döljer sig måhända en 
brottslings natur. 

Och ytterligare ett förbehåll. I 
den stämpel, vi tycka oss avläsa en 
lägre karaktär, kan den som känner 
människans historia avläsa något 
helt annat, nämligen umbäranden, 
sjukdom, nattvak, sorg, missräkning
ar. 

Vi läsa således gärna i människors 
anleten, men vi läsa icke alltid rätt. 

Den drivande orsaken till vårt out
sägliga intresse för andra, bottnar 
nog främst i ett låt vara. alldeles 
•oklart begär att i deras historia fin
na något, som kan bereda oss lättnad 
i vår egen. Vi söka olyckskamrater. 
Lyckan har som bekant nog av sig 
själv ocih spanar icke mera. Men ge
nomsnittsödet med alla dess blottor, 
och stötestenar skulle synas dess bä
rare outhärdligt, om de ej skönjde att 
även andra omkring dem släpa på 
sina bördor och kors. 

När vi spana in i ett ansikte sker 
det därför omedvetet i en önskan att 
finna något däri, som kan bilda ett 
fäste för vår egen övermodiga eller 
sorgsna sinnesstämning. Vi behöva 
många sådan fästen — både däruppe 
och därnere på den mänskliga ut
vecklingsskala n. 

Men vid urvalet avfärda vi van
ligen det ena fallet efter det andra 
alltför lätt med ett kategoriskt: "ser 
ut. . .". Därmed tycka vi oss ha sàgt 
allt om en människa. Vi betänka 
icke att vi nu endast stå på ytter
trappan till detta sammansatte nå
got, som är en människonatur på 
gott och ont. och vars brister och 
värden det kan löna mödan att med 
större samvetsgrannhet söka upptäc
ka, innan vi offentligt, enskilt eller 
måhända blott i tysthet för oss själ
va skrida till den avgörande betygs
sättningen. 

DRICK FRIMÄRKS THE JâlKrliQen 
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Självstyrelse 
i skolan. 

Förr ålåg det hemmet att sköta 
om de ungas fostran. Nu däremot, 
önska föräldrarna gärna bliva kvitt 
denna plikt och skjuta därför ifrån 
isig allt ansvar i detta, avseende på, 

. skolan. I hemmet få barnen kläder 
och föda, men skolan skall ge dem 
fostran. Men, man måste komma 
ihåg, att en fostran i skolan måste 
bygga på den fostran, som barnen 
fått i hemmen. Ty hemmet är 
"plantskolan", där karaktärerna bil
das. 

Ett nytt system, vilket betecknats 
med benämningen, "Lärjungarnas 
självstyrelse", har under den renaste 
tiden börjat användas i skolan. Idéen 
har överförts till vårt land genom 
ett från engelskan översatt arbete, 
där en amerikansk lärare, E. A. 
Craddock utvecklat de erfarenheter, 
han fått göra, då han försökt att i 
sin klass bilda en stat. Upprätt
hållandet av all ordning har helt 
överlämnats åt eleverna själva. Det
ta tillgår så, att eleverna tillsätta för 
ändamålet nödiga funktionärer, som 
alltså övertaga ansvaret för klassen 
i stället för att, som vanligen är fallet, 
läraren är självhärskare Denne får 
nu istället helt ägna sig åt undervis
ningen och som rådgivare åt barnen. 
De utvalda -sköta disciplinen i klas
sen, bestraffa och belöna, övervaka 
hemuppgifternas utförande. Crad
dock menar, att då disciplinen kom
mer från läraren uppfattas den av 
barnen som tvång och tryck, men om 
eleverna själva omhänderhava den, 
ställer sig frågan annorlunda. Er
farenheterna från dessa försök ha gi
vit de mest lysande resultat. Upp
slaget har ursprungligen kommit från 
den ungdomsrepublik, som av William 
J. George bildats i Treewill i Ame
rika. 

En sådan metod har naturligtvis 
stora möjligheter att påverka och 
fostra skolungdomen. Hos barnen 
utbildas en starkare solidaritetskäns
la och medborgaranda, liksom deras 
ansvar och rättskänsla 'få komma 
till uttryck. De ställas nu inför upp
giften att arbeta för samhället, för 
det helas väl. Vidare betrakta de ej 
läraren längre med fruktan, utan se 
i honom kamraten, vännen, som ger 
dem råd i deras svårigheter. Det är 
ju klart, att allt arbete som barnen 
få utföra självständigt i hög grad bi
drager till att skärpa deras intelligens 
och iakttagelseförmåga, samt utveck
la deras ansvarskänsla. Det är orätt 
av oss äldre att om barnen tänka el
ler säga, att de icke kunna göra det 
eller det. Ty barnens innersta ön
skan är att få vara verksamma och 
få göra nytta. Se de sedan ett po
sitivt resultat av sina strävanden, 
kana de stolthet och glädje. Det go
da och vackra som finnes i en barna
själ skall ej ledas under en järnhård 
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X gränslandet. 
]Mellan liv ocb död. 

Vid några tillfällen ha vi återgi
vit intressanta uttalanden av en av 
den engelska pressens främsta essay-
iister redaktören för "Sunday Ex
press", James Douglas. Efter må
nader av tystnäd har han åter börjat 
skriva i sin tidning. Den första ar
tikeln av hans hand rör sig om den 
långvariga livsfarliga sjukdom vari
från han just återhämtat sig. 

Han har undergått en operation, 
vilken synts hopplös men avlupit 
lyckligt. Tillståndet inger de största 
farhågor, då nya sjudomar stött till. 
Patienten äger dock ännu viljan till 
livet och kämpar för ett vederfående. 

Vad han därunder upplever skil
drar lian på följande sätt: 

Då jag befann mig mitt uppe i 
denna kamp erfor jag ständigt en 

disciplin utan under fria och mjuka 
former. 

Naturligtvis kan systemet ha sina 
olägenheter, det är ju klart. Förse
elserna i större skolor kunna ju bliva 
så många, att de ej hinna behandlas 
•på självstyrelsevis. En vnnan, att 
barnen i småklasserna gärna pådikta 
sina kamrater förseelser så att en 
rättsskipning lagd i barnens egna hän
der skulle otillbörligt rikta sig mot 
barn, som äro illa sedda av kamra
terna, samt leda till kotteribildning 
och fjäsk. Men i den mån barnen 
kunna sköta dem, böra de få upogif-
ter, såsom att ordna in- och ut-
marscher, vädring, materielens fram-
iskaffning, se till att _ det är ordning 
och reda i materialrummet, sköta 
biblioteket samt, då så låter sig göra, 
vara organister o. s. v. Ty resultatet 
bliver som, sagt säkerligen givande, 
såvida systemet utföres med förstånd. 

En annan metod, som Craddock re
kommenderar är aiibetstävlan. När 
ett barn leker uppbjuder det all sin 
förmåga. Genom att arrangera nå
got sias® lagtävlan i skolämnen mel
lan olika grupper av barn skulle de 
sporras till större ansträngningar. 
De olika grupperna skulle därvid 
erhålla poäng, tillförda av de dukti
ga och skötsamma eleverna, Här 
gäller naturligtvis då för läraren att 
framhålla vikten av att ansträng
ningarna äro värda att göras för kun
skapens fegen skull, så att ej barnen 
få den föreställningen att arbetet i 
livet fortsattes som lek och poäng
spel. Om fördelen med systemet sä
ger Craddock själv: "Den första och 
största är, att den pojke, som av na
turen är lat, måste arbeta, ty hans 
motståndare och hans eget lag styra 
om det. Därnäst kommer att den sva
ge pojken blir föremål för en väl
villig uppmärksamhet från sitt lags 
sida". 

Som allmänt omdöme gäller nog 
även här, att den lyckas bäst, som 
ej använder ide radikalaste metoderna. 
Det är i alla fall medel väl värda 
at,t använda, då det gäller att mogna 
fostra vår ungdom. 

Alrik Holgén. 

Städningen är alltid besvärligast 
om hösten och vintern — såvida man 
icke har L inoleu mm åttor på alla 
golv och Vaxduk på hyllor och bord. 
Då går det nämligen alltid lika lätt. 
— Linoleum och Vaxduk köper man 
förstås alltid i stadens Specialaffär, 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

För den tänkande människan är li
vet en komedi, för den kännande en 
tragedi. 

H.  Walpo le .  

känsla av exaltation och glädje. Den
na min sinnesstämning förbryllade 
och roade mig. Jag kunde både ana
lysera och kritisera, mina känslor och 
fantasier. 

Jag tycktes vara utom min egen 
fysiska kropp och en blott iakttaga
re av dessa plågor och kval. Emellan
åt var jag faktiskt endast en kall 
och lugn kritiker av min hjärnas 
verksamhet. 

Jag var höjd över den, då den ge-
nomvirvlades av förvirrade och van
sinniga stämningar. Jag var bok
stavligen utanför mig själv. Min 
ena hälvt uppförde sig som en gal
ning, under det den andra hälvten 
var upptagen med att analysera den 
andras orimligheter, förebrå den, 
lugna den och hålla den till ordning
en. 

Denna dualism upptog hela min 
uppmärksamhet. Jag övertygade 
mig om att min kropps och min hjär
nas öde inte bekymrade mig så sär
deles, och att vad som hände dem ej 
var av någon betydelse för mig. Det
ta, det är jag säker om, är ett för
hållande som upprepas i döden. 

Det som vi kalla personligheten, 
anden eller själen, upptäcker plöts
ligt sitt eget oberoende, sin befrielse 
och sin frihet. Den vet, att liket i 
sängen är en klädnad endast, ej dess 
verkliga jag. Den upphör att intres
sera sig vidare för kötts och bens, 
blods och hjärncellers öde. Den svä
var ut ur det materiella fysiska livet 
in i sitt eget liv, som är oändligt in
tensivare. 

Detta överfysiska liv är fullt av 
seger, triumf och kraft. Det ilar 
framåt millioner mil i sekunden. 

Tid och rum tyckas ha försvunnit. 
Sömnen synes ej längre vara nöd
vändig eller ens önskvärd. Problem, 

Har Ni råd 
att undvara mig? 

Mejerismöret kostar nu 
u n g e f ä r  d u b b e l t  s å  

mycket som Mustads delikata 
smörblandning Iris Extra. 
Smaken, konsistensen och 
användbarheten hos Iris Extra 
är densamma som hos det 
bästa mejerismör. Har Ni då 
råd att icke försöka? 

Närande 

god och 

läcker är 

MUSTADS 
Smörblandning 

mejerismörets ende like. 

J<ranfa. 

som förbryllade den klumpiga hjärn
mekanismen, lösas på ett underbart 
sätt, , 

Jag finner idet omöjligt att beskri
va den förvånande klarheten i mitt 
medvetande under dessa dagar och 
nätter. Jag kommer ihåg, att jag 
var ledsen över att ej kunna minnas 
dessa förunderligt klara och livliga, 
visioner. Jag kan endast ge ett slags 
föreställning om dem genom att sä
ga, att de voro som tankar utan ord 

När det regnar eller snöar 

haglar det 
lovord 

^/CAFO^ 

over 

SKANDINAVISKA 

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

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

i själen. Ord tycktes ihöra till ett 
övervunnet stadium. 

Allteftersom kampen gick framåt 
försökte jag meddela min läkare, vad 
som pågick inom mig. Jag försökte 
ge honom en inblick i alla dessa 
strömningar i min själ. 

Jag försäkrade honom, att om han 
inte kunde få min hjärnverksamhet 
att sakta av, så skulle jag snart ham
na —, på annat ställe. Han förstod 
och föreskrev rogivande medel, som 
reducerade 'tankehastigheten till om-
krig tusen mil i minuten. Jag kom
mer ihåg, att han tröstade mig ge
nom att tala om för mig, att jag var 
lik en man. som fallit huvudstupa 
ned (från taket, och som var alldeles 
berusad av hänförelse över att ha 
lyckats komma ner levande. "Exal
tation" kallade han det. Nu då jag 
återgått till det normala livet igen, 
vet jag, att det ej finns någonting i 
själva dödsprocesisen, som bör för
skräcka människohjärtat. Det är li
ka naturligt att dö Isom att födas. 

Den enda skillnaden är den, att 
man ej är medveten om sin födelse, 
varemot man är härligt medveten 
om sin död. intensivt ocih vitalt in
tresserad för processens framåtskri
dande, fröjdefullt ivrig att gå in i 
det underbara landet bortom jord och 
luft, skyar och hav, måne och stjär
nor. 

Det tyckes ej finnas vare sig geo
grafi eller geometri i det nya riket, 
som väntar dig. 

Du känner dig fri och obunden, 
lätt och harmonisk. Du ser ned på 
din kropp isom om den vore en gam
mal hatt eller en gammal rock, som 
du är färdig att lägga av och kasta 
bort. Dess fantastiska kämpande 
slår dig som halvt patetiskt, halvt 
groteskt. Det väcker medlidande 
och förakt snarare än vördnad. Dess 
invecklade och sinnrika maskineri 
intresserar dig ej mer. 

Du ämnar dig ut på en resa där 
du varken behöver ögon eller öron, 

armar eller ben, ingen matsmält
ningsapparat och inget klappande 
hjärta. Alla dessa grova verktyg 
voro behövliga i den gamla tillvaron. 
Nu äro de överflödiga. 

Denna, känsla av skilimässa från 
det fysiska redskapet bekräftade 
min tro på mitt jags förblivande ef
ter döden. Jag visste, att mitt liv 
ej skulle förintas, utan övergå till 
helt nya erfarenheter. 

Ibland tycktes jag vara långt bor
ta från mina. egna lemmar, men jag 
drogs inåt i stället för utåt. Det vill 

i säga, jag tycktes ej befinna mig 
utanför min kropp utan någonstans 
i mitt väsens centrum, sam ej var 
omslutet av muskler och nerver. 

Den konventionella uppfattningen 
a\» döden är. att själen utgår genom 
munnen liksom en fågel flyger ut ur 
sin bur. Jag tror, att detta är ett 
poetiskt bedrägeri. 

Min förnimmelse var, att det fanns 
en tillflykt undan kroppens solida 
avskrankning till en dold region utan 
dimensioner eller gränser. Jag tyck
tes upplösas eller förvandlas till en 
ny form och skapnad av medveten 

tillvaro. 

Jag säger ingenting om den hem
lighetsfulla andliga tröst och hug-
svalelse, som lugnade och uppmunt
rade mig i lidandets djup. För des
sa mysterier finnas inga ord. Men 

jag var ej ensam och övergiven. Od1 

all min tro på odödligheten växte 
•och blev starkare, under det jag barS 

framåt på lidandets hav. Jag tr°r 

ej, att förnuftsresonemang ha någon 

plats i döendets sakrament. Någon* 
ting högre än logik lugnar och uppe 

håller själen. 

Jag har frågat många läkare, o® 
de döende frukta döden. De förkla 
ra alla, att de döende ej äro rädd» 

för den. 
Detta bekräftar min egen erfaren

het. Det är livet, som sårar oc 
stinger och förskräcker. Livet, pS 
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MERKURTVÅLEH 
är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger. 

gr viss därom, är mycket lörskräck-

ligare än döden. 
Jag kände, att jag befann mig i en 

vänlig och medlidsam omgivning 
utan all grymhet i den milda atmos
fären. Döden är en'ljuv och fridfull 
ro. Dess ,sång är en vaggvisa, ej ett 

sorgekväde. 
Det må synas upprörande att säga, 

att döden är en glad erfarenhet, som 
ej är utan humor och löje. Men det 
sir min erfarenhet av den. 

Det kan sägas, att denna erfaren
het ej sträckte sig långt nog för att 
berättiga mina slutledningar. Men 
jag kan ärligt säga, att den räckte så 
långt, som den kunde göra utan att 
göra alldeles slut pa mitt liv. -lag 
-såg ett fragment av dödsstigen, och 
jag är övertygad, att jag fått se hela 
vägen, om jag ej kunnat hejda min 

själs hastiga, flykt. 

Vårt liv är en mörk kammare, där 
bilderna från en annan värld synas 
desto klarare, ju mörkare det är. 

Jean Paul. 

En man kan falla för en annans 
livsgärning; men om han skall leva, 
så. .måste han leva för sin egen. 

H. Ibsen. 

(Eftertryck ej 
tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)s vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 
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£•- Det är en vacker liten sång, 
sade hon, tycker ni inte det.' -Tag 
förmodar, att innehållet i sista ver
sen ska ge en antydan om att han 
liade kysst hennes liljevita läppar 
och nu gick i väntan på att snart !<i 
möta henne efter sin egen hastiga 

död. 
; I— Jag förmodar det. Han log. 
Tast man skulle knappt väntat det 
av en älskare, som öppet- förklarat, 
att tolv månader och en dag var den 
allra längsta tid man skulle kunna 
begära, att någon ung man skulle 

sörja sin trolovade. 
— Nå ja, sade hon, för min per

sonliga del tror jag inte, att någon 
Ung ima-n skulle sörja, så länge ens 

K V I N N O R N A  

Slopa kaffet ochdncJc^W 

C£LP 

D N I N G  

KAKAO 
(Eftertryck förbjudes.) 

nyttigheternas knapphet oel) 
dess fölider. 

Av JENNY RICHTER VELÄNDER.  

Svenska Kvinnors Medborgar förbunds artikelserie 

Med nyttigheter förstår national
ekonomen allt som vi behöva för att 
uppehålla vårt liv och vår arbets
kraft. alltså först ooh främst mark 
att bo på, sol, luft, vatten, vidare 
verktyg och redskap, mat, dryck, klä
der och bostad, vidare allt vad vi be
höva för att utbifda oss för vår verk
samhet samt slutligen allt vad som 
behövs för att tillfredsställa kultu
rella behov, dit även hör behovet av 
rekreation och nöje. 

Om alla dessa nyttigheter gäller, 
att de förekomma, i så pass stor 
knapphet, att de aldrig räcka till för 
allas ens välberättigade behov. Vi 
kunna t. ex. beräkna den béboeliga 
markytan och den befolkning, den 
kan bära. Med den nutida folkök
ningen kunna vi se, att den dag kom
mer, då den blir för liten för behovet, 
men icke exakt, ty där finnas irratio
nella faktorer, bl. a. förstöringen av 
nu befintlig mark. Där nu Asiens 
randhav svalla, har en gång varit be-
boelig mark. Likaså täckes förr be
bo elig yta av Nordsjön. Ty rr en,ska 
havet, östra Medelhavet. Indiska 
oceanen. Årligen försvinna delar 
av Danmark, England, Japan. 
Wights ooh Helgolands m. fl. öars 
fösvinnande är en tidsfråga. Men 
iskänka oss ersättning i nya. kontinen
ter tyckas haven icke ha lust till. 

På samma sätt är det med alla an
dra nyttigheter. En given kvantitet 
nyttigheter men ständigt stegrade be
hov. 

Förr möttes denna, knapphet på 
huvudsakligen tre vägar. 

1. Minskning av falkstocken: ge
nom frivillig eller ofrivillig utvan
dring, förbud mot invandring, be
gränsning av äktenskapsfrekvensen 
genom frivillgt eller för vissa kate
gorier av folket påbjudet celibat, (en 
åtgärd, som väsentligt minskade fö
delse f rek ven sen) månggifte, varige
nom barnets känslovärde reducerades 
och modern fann sig i att producera 
ett stort antal barn, varur man ut
plockade för livet dem, som ansågos 
en gång kunna bli närande medlem
mar men dödade alla som troddes vä
xa upp isom tärande, (vilket också 
hade sin betydelse för stammens 
styrka), slutligen kriget, som redu
cerade icke bara den egna, folkstoc-
ken utan även dem man hade att göra 
med. Den därav uppkomna fol-k för-
tunningen framkallade de vänligaste 
känslor mellan folken, med steguad 
äktenskapisfrekvens och födelsefrek
vens, ända tills dramat upprepades: 
folkförtätning, knapphet, allmän ore, 
krig. 

Tvätta med 

isofCMTOf BâT. SKYDQSMARW MRlfilSTRLRATé 

Äldst & Bäst 

2. Lagstiftningsåtgärder för att 
spara på och dryga ut det givna för
rådet: ransonering, konsumtionsför
bud (mer eller mindre omfattande), 
exportförbud, importpremier, restrik
tioner m. m. 

3. Ökning av förråden: genom 
krig och ökad produktion. 

Dessa medel äro fortfarande i bruk 
överallt, men det kristna evangeliet 
har kastat in ett bestämt veto mot 
ett av dem, nämligen mordet, både 
mordet på individen och mordet på 
gruppen, folket, staten, d. v. s. upp
roret och kriget. Dess anda förbju
der barnamord, uppror ooh krig. 

Därmed har evangeliet infört en 
alldeles ny ordning på jorden. Att 
denna ordning föreslås först nu be
ror på att evangeliet först nu er-
kännes av mäktiga mänskliga intel
lekt. Det har varit en känslans sak, 
och samma man, som nitälskat för 
hedningarnas omvändelse och i syn
nerhet för deras egendoms rätta 
"kristna" användning, har utan nå
gra svårigheter med sin logik dräpt 
den misshaglige efter den skarpast 
tillämpade rovmoral. 

Den skara kristna och icke-kristna, 
isom vägrar mordets berättigande och 
dömer det ovärdigt människan och 
det mänskliga rättssamhället, arbe
tar på två linjer, å ena sidan vapen-
nedläggelse eller människornas paci-
ficering, å andra sidan positiv verk
samhet för att finna något, som er
sätter det som ekonomisk regulator. 

Pacificering ensam skulle göra den 
sista 'villan värre än den första. De 
pacificerade skulle falla offer för de 
icke-pac i fioerade, och dessas lätta, 
framgångar skulle uppmuntra deras 
böjelser för tyranneri, övervåld och 
rofferi. När vanartighet och djurisk
het triumfera faller en del av skul
den på dem som borttagit hindren 
och underlåtit att bygga en skyddan
de kaj mot vilken deras vilda böljor 
kunna sätta sig. Att icke hålla styr 
på de våldsamma, till dess man av
väpnat dem, det är förräderi mot det 
goda. 

Pacifism är således först och 
främst en religiös förkunnelse, där
näst en skyddsverksamhet. 

Men någon betydelse som revolu
tionerande kraft får den först när den 
tar itu med sin uppgift att ordna det 
ekonomiska livet sa, att följderna av 
nyttigheternas knapphet icke ideligen 
martera sinnena och väpna händerna. 
När krabban är tom, bitas^ hästarna. 
När den icke är tom, äro de i regel 
goda vänner. 

Picifismen hånas ofta för att den 
är känslotänkande. — Det är icke 
förnedrande att tänka med känslan. 

v vi/ vi/ 
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Den som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

Det är tvärtom upphöjt, ja gudom
ligt, ty Gud själv är kärleken, och 
kärleken är världens starkaste kraft. 
Det är bra mycket mera berömligt 
än att tänka med tarmar och körtlar. 

Men det får icke vara endast 
känslotänkande. Därför sätter den 
sin tankes murbräcka in i det nutida 
ekonomiska systemet och fordrar en 
rationell och internationell samver
kan för att bringa riktiga proportio
ner mellan behovstillfredsställelsen 
och nyttigheterna. Dess första pro
grampunkt blir då. mänsklighetens 
kvalitativa förädling, varav följer 
dess kvantitativa begränsning. Dess 
andra, punkt på programmet: arbe
tets förnuftiga organisering, den 
tredje jordens konstituerande som 
enda kommun med avseende på hus-
hållnings- och ordningsangelägenhe
terna. Den fjärde vetenskapens in
kallande i värnplikt för att laborera 
fram tillfredsställande teknik för ut
nyttjande av kraft och material samt 
för stegring av den biologiska, pro
duktionen, så att den uppdriver nya 
förråd av nyttigheter i stället för att 
som nu röra sig i svagare progression 
än människoproduktionen. 

Nyttigheternas knapphet är öde
läggande för det släkte, som icke för
mår att möta dess följder, men det 
väl organiserade tänkandet möter des
sa ooh förekommer deras ödeläggel-
ser, ja, skapar goda följder genom 
att ta denna knapphet för vad den är: 
den store mästarens medel att lära 
sina barn att genom handha,vandet 
av materiella ting vinna fullkomning 
i andliga. 

blusar och kjolar äro nu inkomna i alla pris
lägen, trevliga färger och modeller. 

O. F. HULTBERGS BLUSAFFÅK. 
Husargatan 40 

Barnsliga 
nöjen. 

Föreställningen var slut. Min man 
och jag följde med strömmen ut ui-
den kvalmiga biografsalongen med 
längtan motseende den första näsan 
frisk lu ft, som snart slog oss tillmö
tes i den frostiga vinterkvällen. Vad 
som spelats kommer jag inte ihåg, 
kanske den lilla Jacki eller möjligen 
den evigt leende Douglas varit afto
nens hjälte — barntillåten måtte fil
men i alla fall ha varit, ty där, mitt 
i trängseln, fick jag plötsligt se ett 
par av mina elever i trean och en 
yngre syster till en a/v dem. Aldrig 
skall jag glömma det hetsiga uttryc
ket i deras ismå upphettade ansikten 
eller blicken i deras ögon — något 
av sensations mättnad ooh exaltation! 

Det var som hade jag i ett ögon
kast uppfångat en glimt av det mo
derna livets skuggsidor, som förstode 
jag plötsligt faran av att bereda bar
nasjälen lättåtkomliga tillfällen att 

Pä Islandsfärd 
RESESKILDRINGAR 

av red. A. G. Petersson 

Illustrerade. 
Kr. 2.75 pr postförskott. 

Rekvireras hos förf,, adr,: Kristine
hamn. 

frossa i sensationer, som den inte för
står, blott dunkelt anar. 

Det är mycket troligt att vårt un
dermedvetande den kvällen upptog 
näring till ett beslut, som först 
många är senare blev verklighet. Ett 
gräsligt förbud för våra egna barn: 
bioförbudet. 

Ännu i denna dag har ingen av 
dem varit på bio. och märkvärdigt 
nog har förbudet aldrig givit anled
ning till missnöje eller tjat om att få 
gå när skolkamraterna få det. A i 
älska att tro. att detta beror på att 
barnen ha nog rättskänsla att anse 
det som en hederssak att godvilligt, 
foga sig efter vår önskan i denna 
sak, emedan de i allt annat ha gan
ska stor förströelsefrihet och relativt 
sällan få höra det tråkiga: "Du får 
inte". Vi leva i alla händelser i den 
angenäma inbillningen att bioförbu
det besparat både oss själva och bar
nen många tråkiga stunder. 

Man skulle kunna tro, att dessa 
små reflexioner varit avsedda att ut
göra inledningen till ett lovsjungan
de av den där utomordentliga "gam
la goda tiden" på bekostnad av den 
biobetonade tid vi leva i. Inte alls 
— men — för att vara fullt ärlig, 
är det inte egentligen rätt synd om 
våra småttingar eller kanske rättare 
sagt ungdomar, som av Den Moderna 
Tiden rent av bestjälas pa många av 
de enkla, glädjeämnen, som utgöra en 
föregåedne generations bästa minnen? 
Tiden som i ett allt snabbare tempo 
frambringar färdiglagade sensatio
ner och erfarenheter. Ha era. barn 
nånsin så roligt, som då de få höra 
sin mamma berätta om sin ungdoms 
enkla nöjen eller barnsliga upptåg? 
Våra tröttna då aldrig på beskriv
ningar av bröllop och dop i mammas 
gamla furudockskåp, hennes födelse
dagskalas — som i intet avseende 
kunde tävla med de fina bjudingar 
de själva få vara. med på då och då 

eller pappas kälkbacks- ooh skrid
skoäventyr? Oöh kan man inte litet 
nyfiket undra, om deras barn en 
gång i tiden skola kunna bli lika 
upptända inför berättelser om radio, 
talande film och underbara flygfär
der? Jag tror det absolut inte, ty 
barnsjälen är nu en gång sådan att 
den älskar att skapa, barn varken be
höva eller tycka om allt för färdig
lagade saker, de vilja själva upptac-

ka, själva fantisera 
Jag kommer att tänka på en liten 

flicka, som varit obeskedlig och av 
isin mamma instängts i högst densam-
mais garderob för att i dess skumrask 

övertänka sina synder. 
När mamma efter en dryg stund 

kände det ömma modershjärtat tala 
om förlåtelse och tyst nalkades gar
deroben, hörde hon därinifrån en iv
rig och beskäftig liten röst, som just 
var i färd med att förmana yngsta 
barnet, hennes egen toffel. Pappas 

Knut Heurllns Hemslöjd 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  b i l l i g t .  

stora sko var far i huset och mam
mas fina promenadskor fungerade 
som mor. faster o. s. v. i långa banor. 

Den lilla brottslingen var så inne 
i sin lek med familjen Sko, att hon 
inte märkte, när den riktiga mam
man öppnade dörren till arresten. 
Vad bemälda mamma sade och tänk
te förmäler inte historien — men sä
kert lärde hon något om barnasjälen. 

Låt mig till sist av egen erfaren
het tillägga att ingen av de tyvärr 
rätt talrika och fina köpleksaker, 
som under årens lopp med benägen 
tillhjälp av snälla tanter ooh onklar 
samlats i barnkammaren, berett bar
nen ens närmelsevis så sann och lång
varig glädje som ett par hemmagjor
da stvltor — sådana, som "pappa 
hade när han var liten". 

Stella Rydholm. 

Med hösten kommer det dåliga väg
laget. Barnen ha svårt att lära sig 
att torka av sig om fötterna. Utan 
Linoleummattor vore det omöjligt 
att hålla rent i tamburen och barn
kammaren. Behöver Ni nya Lino
leummattor, bör Ni ioke försumma 
att gå in till "Linopeters", Kungs
portsplatsen 2 och välja bland deras 
nyheter. 

Med den vila från kroppsligt ar
bete, som söndagen skänker, med de 
tankar den ingiver, de utsikter den 
öppnar, det hopp den stärker, är sön
dagen en dag, tagen ur tiden och 
gjord till en del av evigheten. 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar, 

medan den suger. 

^ ^ 

Ring 
upp 

oss 
tel. 4614 — när det passar 

Eder för en demonstration i 

Edert hem. Hoover's repre

sentant rengör vid sitt besök 

gratis en matta åt Eder med 

denna underbara maskin, som 

piskar samtidigt som den so

par och dammsuger. 

A . B .  

Ferd. Lundquist & Co. 
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i en iså obehaglig belägenhet. Ni 
glömmer, att han var beredd att sitta 
på hennes grav hela tiden, vilket 
nog bleve enformigt för att inte sä
ga fuktigt, om graven vore i Eng

land. 
— Ja, det bleve allt betydligt tor

rare här ute i sanden, svarade Las
sen. Har ni sett någon av de mu
hammedanska kyrkogårdarna ute i 
öknen? Varje grav har två upprätt-
stående hällar, en vid huvudet och 
en vid fötterna, och jag tror, att tan
ken är, att på den yttersta dagen 
skall den dödes själ sitta på den ena 
hällen oöh hans skyddsängel på den 
andra. Detta är nu min uppfattning, 
jag vet inte, om det verkligen är så 
och inte heller, vad som kommer att 
hända, om de efterlevande är för 
sparisamma och endast .sätter dit en 

sten. 
__ Då får väl de båda andarna 

slåss om den, sade Kitty. ^ ej. äm
net är ingenting att skämta med, det 
var inte min mening att vara pietets-
lös. Låt ose tala om något annat i 
stället. Det är Celias fel, att vi kom 
in på det kapitlet, efter hon undfäg
nade OISIS med sin "Spökvisa . 

När Kitty kommit upp på sitt 
rum och hade tid att reflektera, över 
•det soim tilldragit sig den aftonen, 
var det två saker, som upptog hen

nes sinne. 
Den första var tillfredsställelse 

över Lassenis närvaro i Egypten — 
en härlig känsla av trygghet, en 
fast punkt att vila vid, om- hon nå
gon gång skalle känna sig ensam 
eller orolig. Och den andra var, att 
Popp v Fanshawes sätt mot henne 
antydde hemlig antipati och mot

vilja. 
Och doktor Lassen klädde samma 

tanke i andra ord, då han en stund 
senare slog sig ner i sift ruim pa det 

i, sanatoriet, som var byggt på 
en höjd med utsikt över öknen. 

Fröken Fanshawe är redan 
svartsjuk på fröken Romney, sade 
han för sig själv. Jag undrar, vad 
hon hört. För min personliga del 
skulle jag hellre vilja ha Poppy I an-

shawe till vän än till fiende i trots 
av hennes mjuka behagliga, sätt. 
Men det är först då Cheyne kommer, 
som situationen blir verkligt fatal. 
Till dess blir det väpnad neutralitet 

på sin höjd. 

Och Poppy Fanshawe, som satt 
framför sin spegel och lät sin in
diska tjänarinna borsta hennes lena, 
ljusa hår, tillkännagav öppet för sitt 
livis förtrogna, att Kitty Romney var 
en — eventuell — rival till henne 
själv om Owen Cheynes intresse. 

Den mörka kvinnan sade ingen
ting. Hon hade haft sin unga mat
mors förtroende länge nog för att ej 
begå det misstaget att yttra sig för 
hastigt. Ett sådant imiisstag skulle 
sannolikt endast haft till följd en 
plötslig och ogenomtränglig tyst
nad. Utan hon lyssnade, oberörd 
till det yttre som vanligt, ooh göm
de flickans ord i sitt trogna, hän

givna hjärta. 

SJUNDE KAPITLET. 

Det var en strålande februarimor
gon. Den lilla staden Al-Hayat ba
dade i sol; ute i öknen lyste och glim
made sanden som tätt hopade guld
korn. Luften var varm och klar 
med den tidiga egyptiska morgonens 
egendomliga milda friskhet, och de 
avlägsna pyramiderna voro insvepta 

i en purpurfärgad dimma, som låg 
som en lätt slöja över stenarnas hår
da konturer. Himlen, blå och moln
fri, sanden som utbredde sig i eviga 
bruna vågor, så långt ögat kunde 
nå, den röda glöden över Mokattam-
bergen, allt i förening framibragte en 
utsökt effekt, som var alldeles för
trollande för engelska ögon, vanda 
vid gråa skyar, svaga färgkontraster, 
en oföränderlig enformighet av grönt 

och brunt. 
De vita, husen glänste i solskenet, 

den purpurröda bougainvillean häng
de i tunga, yppiga klasar över väg
gar och murar, och i trädgården på 
Villa Beau Séjour syntes de blekt 
violetta och skära petuniorna sloka 
lite för den nya dagens glöd. 

Inomhus var familjen sysselsatt 
med att i hast avsluta sin frukost, 
ty detta var den dag, som blivit be
stämd för en expedition till gravar
na vid Sakkara långt borta i öknen, 
och det var nödvändigt att avresa 
mycket tidigt. 

Fru Lindsay och fröken Fansha
we hade sin vanliga ridkostym, ljus 
blus och kort tweedkjol, ty att rida 
på en åsna kräver ingen särskild 

dräkt, Kitty däremot var klädd i 
en riddräkt av tunnt kläde, ty hon 
hade lyckats leta upp en tämligen bra 
häst i ett av hotellets stall och äm
nade denna dag låta honom visa, vad 
han dugde till. För att ta seden dit 
hon komimit, hade hon i stället för 
den vanliga, filthatten en stor bred-
skyggig panamahatt, som liksom 
hela kostymen klädde henne förträff
ligt. 

Professor Lindsay ämnade rida en 
kamel, under det Lassen hade röstat 
för en åsna, och Gordon Lucats skulle 
åtfölja fröken Romney till häst, så 
att sällskapet var försett med flera 
slags ganska olika springare, ooh då 
på slaget nio de tilltänkta ryttarna 
flockade sig utanför dörren, blev det 
ett allmänt gapskratt vid åsynen av 
den lilla gruppen av djur, som stod 
och väntade på vägen. 

Fyra stora åsnor i olika skiftning
ar av grått stodo tillsammans i en 
klunga otåligt skakande sina huvu
den, vilket kom deras halsband av 
mynt eller glänsande blåa pärlor att 
rassla på ett föga välljudande sätt. 
Var och en av dem hade sin egen 
åtföljande åsnepojke, klädd i en tunn 
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Självstyrelse 
i skolan. 

Förr ålåg det hemmet att sköta 
om de ungas fostran. Nu däremot, 
önska föräldrarna gärna bliva kvitt 
denna plikt och skjuta därför ifrån 
isig allt ansvar i detta, avseende på, 

. skolan. I hemmet få barnen kläder 
och föda, men skolan skall ge dem 
fostran. Men, man måste komma 
ihåg, att en fostran i skolan måste 
bygga på den fostran, som barnen 
fått i hemmen. Ty hemmet är 
"plantskolan", där karaktärerna bil
das. 

Ett nytt system, vilket betecknats 
med benämningen, "Lärjungarnas 
självstyrelse", har under den renaste 
tiden börjat användas i skolan. Idéen 
har överförts till vårt land genom 
ett från engelskan översatt arbete, 
där en amerikansk lärare, E. A. 
Craddock utvecklat de erfarenheter, 
han fått göra, då han försökt att i 
sin klass bilda en stat. Upprätt
hållandet av all ordning har helt 
överlämnats åt eleverna själva. Det
ta tillgår så, att eleverna tillsätta för 
ändamålet nödiga funktionärer, som 
alltså övertaga ansvaret för klassen 
i stället för att, som vanligen är fallet, 
läraren är självhärskare Denne får 
nu istället helt ägna sig åt undervis
ningen och som rådgivare åt barnen. 
De utvalda -sköta disciplinen i klas
sen, bestraffa och belöna, övervaka 
hemuppgifternas utförande. Crad
dock menar, att då disciplinen kom
mer från läraren uppfattas den av 
barnen som tvång och tryck, men om 
eleverna själva omhänderhava den, 
ställer sig frågan annorlunda. Er
farenheterna från dessa försök ha gi
vit de mest lysande resultat. Upp
slaget har ursprungligen kommit från 
den ungdomsrepublik, som av William 
J. George bildats i Treewill i Ame
rika. 

En sådan metod har naturligtvis 
stora möjligheter att påverka och 
fostra skolungdomen. Hos barnen 
utbildas en starkare solidaritetskäns
la och medborgaranda, liksom deras 
ansvar och rättskänsla 'få komma 
till uttryck. De ställas nu inför upp
giften att arbeta för samhället, för 
det helas väl. Vidare betrakta de ej 
läraren längre med fruktan, utan se 
i honom kamraten, vännen, som ger 
dem råd i deras svårigheter. Det är 
ju klart, att allt arbete som barnen 
få utföra självständigt i hög grad bi
drager till att skärpa deras intelligens 
och iakttagelseförmåga, samt utveck
la deras ansvarskänsla. Det är orätt 
av oss äldre att om barnen tänka el
ler säga, att de icke kunna göra det 
eller det. Ty barnens innersta ön
skan är att få vara verksamma och 
få göra nytta. Se de sedan ett po
sitivt resultat av sina strävanden, 
kana de stolthet och glädje. Det go
da och vackra som finnes i en barna
själ skall ej ledas under en järnhård 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER 

<&• r~ \ 
PÄRLOR 

JXJVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

X gränslandet. 
]Mellan liv ocb död. 

Vid några tillfällen ha vi återgi
vit intressanta uttalanden av en av 
den engelska pressens främsta essay-
iister redaktören för "Sunday Ex
press", James Douglas. Efter må
nader av tystnäd har han åter börjat 
skriva i sin tidning. Den första ar
tikeln av hans hand rör sig om den 
långvariga livsfarliga sjukdom vari
från han just återhämtat sig. 

Han har undergått en operation, 
vilken synts hopplös men avlupit 
lyckligt. Tillståndet inger de största 
farhågor, då nya sjudomar stött till. 
Patienten äger dock ännu viljan till 
livet och kämpar för ett vederfående. 

Vad han därunder upplever skil
drar lian på följande sätt: 

Då jag befann mig mitt uppe i 
denna kamp erfor jag ständigt en 

disciplin utan under fria och mjuka 
former. 

Naturligtvis kan systemet ha sina 
olägenheter, det är ju klart. Förse
elserna i större skolor kunna ju bliva 
så många, att de ej hinna behandlas 
•på självstyrelsevis. En vnnan, att 
barnen i småklasserna gärna pådikta 
sina kamrater förseelser så att en 
rättsskipning lagd i barnens egna hän
der skulle otillbörligt rikta sig mot 
barn, som äro illa sedda av kamra
terna, samt leda till kotteribildning 
och fjäsk. Men i den mån barnen 
kunna sköta dem, böra de få upogif-
ter, såsom att ordna in- och ut-
marscher, vädring, materielens fram-
iskaffning, se till att _ det är ordning 
och reda i materialrummet, sköta 
biblioteket samt, då så låter sig göra, 
vara organister o. s. v. Ty resultatet 
bliver som, sagt säkerligen givande, 
såvida systemet utföres med förstånd. 

En annan metod, som Craddock re
kommenderar är aiibetstävlan. När 
ett barn leker uppbjuder det all sin 
förmåga. Genom att arrangera nå
got sias® lagtävlan i skolämnen mel
lan olika grupper av barn skulle de 
sporras till större ansträngningar. 
De olika grupperna skulle därvid 
erhålla poäng, tillförda av de dukti
ga och skötsamma eleverna, Här 
gäller naturligtvis då för läraren att 
framhålla vikten av att ansträng
ningarna äro värda att göras för kun
skapens fegen skull, så att ej barnen 
få den föreställningen att arbetet i 
livet fortsattes som lek och poäng
spel. Om fördelen med systemet sä
ger Craddock själv: "Den första och 
största är, att den pojke, som av na
turen är lat, måste arbeta, ty hans 
motståndare och hans eget lag styra 
om det. Därnäst kommer att den sva
ge pojken blir föremål för en väl
villig uppmärksamhet från sitt lags 
sida". 

Som allmänt omdöme gäller nog 
även här, att den lyckas bäst, som 
ej använder ide radikalaste metoderna. 
Det är i alla fall medel väl värda 
at,t använda, då det gäller att mogna 
fostra vår ungdom. 

Alrik Holgén. 

Städningen är alltid besvärligast 
om hösten och vintern — såvida man 
icke har L inoleu mm åttor på alla 
golv och Vaxduk på hyllor och bord. 
Då går det nämligen alltid lika lätt. 
— Linoleum och Vaxduk köper man 
förstås alltid i stadens Specialaffär, 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

För den tänkande människan är li
vet en komedi, för den kännande en 
tragedi. 

H.  Walpo le .  

känsla av exaltation och glädje. Den
na min sinnesstämning förbryllade 
och roade mig. Jag kunde både ana
lysera och kritisera, mina känslor och 
fantasier. 

Jag tycktes vara utom min egen 
fysiska kropp och en blott iakttaga
re av dessa plågor och kval. Emellan
åt var jag faktiskt endast en kall 
och lugn kritiker av min hjärnas 
verksamhet. 

Jag var höjd över den, då den ge-
nomvirvlades av förvirrade och van
sinniga stämningar. Jag var bok
stavligen utanför mig själv. Min 
ena hälvt uppförde sig som en gal
ning, under det den andra hälvten 
var upptagen med att analysera den 
andras orimligheter, förebrå den, 
lugna den och hålla den till ordning
en. 

Denna dualism upptog hela min 
uppmärksamhet. Jag övertygade 
mig om att min kropps och min hjär
nas öde inte bekymrade mig så sär
deles, och att vad som hände dem ej 
var av någon betydelse för mig. Det
ta, det är jag säker om, är ett för
hållande som upprepas i döden. 

Det som vi kalla personligheten, 
anden eller själen, upptäcker plöts
ligt sitt eget oberoende, sin befrielse 
och sin frihet. Den vet, att liket i 
sängen är en klädnad endast, ej dess 
verkliga jag. Den upphör att intres
sera sig vidare för kötts och bens, 
blods och hjärncellers öde. Den svä
var ut ur det materiella fysiska livet 
in i sitt eget liv, som är oändligt in
tensivare. 

Detta överfysiska liv är fullt av 
seger, triumf och kraft. Det ilar 
framåt millioner mil i sekunden. 

Tid och rum tyckas ha försvunnit. 
Sömnen synes ej längre vara nöd
vändig eller ens önskvärd. Problem, 

Har Ni råd 
att undvara mig? 

Mejerismöret kostar nu 
u n g e f ä r  d u b b e l t  s å  

mycket som Mustads delikata 
smörblandning Iris Extra. 
Smaken, konsistensen och 
användbarheten hos Iris Extra 
är densamma som hos det 
bästa mejerismör. Har Ni då 
råd att icke försöka? 

Närande 

god och 

läcker är 

MUSTADS 
Smörblandning 

mejerismörets ende like. 

J<ranfa. 

som förbryllade den klumpiga hjärn
mekanismen, lösas på ett underbart 
sätt, , 

Jag finner idet omöjligt att beskri
va den förvånande klarheten i mitt 
medvetande under dessa dagar och 
nätter. Jag kommer ihåg, att jag 
var ledsen över att ej kunna minnas 
dessa förunderligt klara och livliga, 
visioner. Jag kan endast ge ett slags 
föreställning om dem genom att sä
ga, att de voro som tankar utan ord 

När det regnar eller snöar 

haglar det 
lovord 

^/CAFO^ 

over 

SKANDINAVISKA 

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

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

i själen. Ord tycktes ihöra till ett 
övervunnet stadium. 

Allteftersom kampen gick framåt 
försökte jag meddela min läkare, vad 
som pågick inom mig. Jag försökte 
ge honom en inblick i alla dessa 
strömningar i min själ. 

Jag försäkrade honom, att om han 
inte kunde få min hjärnverksamhet 
att sakta av, så skulle jag snart ham
na —, på annat ställe. Han förstod 
och föreskrev rogivande medel, som 
reducerade 'tankehastigheten till om-
krig tusen mil i minuten. Jag kom
mer ihåg, att han tröstade mig ge
nom att tala om för mig, att jag var 
lik en man. som fallit huvudstupa 
ned (från taket, och som var alldeles 
berusad av hänförelse över att ha 
lyckats komma ner levande. "Exal
tation" kallade han det. Nu då jag 
återgått till det normala livet igen, 
vet jag, att det ej finns någonting i 
själva dödsprocesisen, som bör för
skräcka människohjärtat. Det är li
ka naturligt att dö Isom att födas. 

Den enda skillnaden är den, att 
man ej är medveten om sin födelse, 
varemot man är härligt medveten 
om sin död. intensivt ocih vitalt in
tresserad för processens framåtskri
dande, fröjdefullt ivrig att gå in i 
det underbara landet bortom jord och 
luft, skyar och hav, måne och stjär
nor. 

Det tyckes ej finnas vare sig geo
grafi eller geometri i det nya riket, 
som väntar dig. 

Du känner dig fri och obunden, 
lätt och harmonisk. Du ser ned på 
din kropp isom om den vore en gam
mal hatt eller en gammal rock, som 
du är färdig att lägga av och kasta 
bort. Dess fantastiska kämpande 
slår dig som halvt patetiskt, halvt 
groteskt. Det väcker medlidande 
och förakt snarare än vördnad. Dess 
invecklade och sinnrika maskineri 
intresserar dig ej mer. 

Du ämnar dig ut på en resa där 
du varken behöver ögon eller öron, 

armar eller ben, ingen matsmält
ningsapparat och inget klappande 
hjärta. Alla dessa grova verktyg 
voro behövliga i den gamla tillvaron. 
Nu äro de överflödiga. 

Denna, känsla av skilimässa från 
det fysiska redskapet bekräftade 
min tro på mitt jags förblivande ef
ter döden. Jag visste, att mitt liv 
ej skulle förintas, utan övergå till 
helt nya erfarenheter. 

Ibland tycktes jag vara långt bor
ta från mina. egna lemmar, men jag 
drogs inåt i stället för utåt. Det vill 

i säga, jag tycktes ej befinna mig 
utanför min kropp utan någonstans 
i mitt väsens centrum, sam ej var 
omslutet av muskler och nerver. 

Den konventionella uppfattningen 
a\» döden är. att själen utgår genom 
munnen liksom en fågel flyger ut ur 
sin bur. Jag tror, att detta är ett 
poetiskt bedrägeri. 

Min förnimmelse var, att det fanns 
en tillflykt undan kroppens solida 
avskrankning till en dold region utan 
dimensioner eller gränser. Jag tyck
tes upplösas eller förvandlas till en 
ny form och skapnad av medveten 

tillvaro. 

Jag säger ingenting om den hem
lighetsfulla andliga tröst och hug-
svalelse, som lugnade och uppmunt
rade mig i lidandets djup. För des
sa mysterier finnas inga ord. Men 

jag var ej ensam och övergiven. Od1 

all min tro på odödligheten växte 
•och blev starkare, under det jag barS 

framåt på lidandets hav. Jag tr°r 

ej, att förnuftsresonemang ha någon 

plats i döendets sakrament. Någon* 
ting högre än logik lugnar och uppe 

håller själen. 

Jag har frågat många läkare, o® 
de döende frukta döden. De förkla 
ra alla, att de döende ej äro rädd» 

för den. 
Detta bekräftar min egen erfaren

het. Det är livet, som sårar oc 
stinger och förskräcker. Livet, pS 
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MERKURTVÅLEH 
är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger. 

gr viss därom, är mycket lörskräck-

ligare än döden. 
Jag kände, att jag befann mig i en 

vänlig och medlidsam omgivning 
utan all grymhet i den milda atmos
fären. Döden är en'ljuv och fridfull 
ro. Dess ,sång är en vaggvisa, ej ett 

sorgekväde. 
Det må synas upprörande att säga, 

att döden är en glad erfarenhet, som 
ej är utan humor och löje. Men det 
sir min erfarenhet av den. 

Det kan sägas, att denna erfaren
het ej sträckte sig långt nog för att 
berättiga mina slutledningar. Men 
jag kan ärligt säga, att den räckte så 
långt, som den kunde göra utan att 
göra alldeles slut pa mitt liv. -lag 
-såg ett fragment av dödsstigen, och 
jag är övertygad, att jag fått se hela 
vägen, om jag ej kunnat hejda min 

själs hastiga, flykt. 

Vårt liv är en mörk kammare, där 
bilderna från en annan värld synas 
desto klarare, ju mörkare det är. 

Jean Paul. 

En man kan falla för en annans 
livsgärning; men om han skall leva, 
så. .måste han leva för sin egen. 

H. Ibsen. 

(Eftertryck ej 
tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)s vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 
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£•- Det är en vacker liten sång, 
sade hon, tycker ni inte det.' -Tag 
förmodar, att innehållet i sista ver
sen ska ge en antydan om att han 
liade kysst hennes liljevita läppar 
och nu gick i väntan på att snart !<i 
möta henne efter sin egen hastiga 

död. 
; I— Jag förmodar det. Han log. 
Tast man skulle knappt väntat det 
av en älskare, som öppet- förklarat, 
att tolv månader och en dag var den 
allra längsta tid man skulle kunna 
begära, att någon ung man skulle 

sörja sin trolovade. 
— Nå ja, sade hon, för min per

sonliga del tror jag inte, att någon 
Ung ima-n skulle sörja, så länge ens 

K V I N N O R N A  

Slopa kaffet ochdncJc^W 

C£LP 

D N I N G  

KAKAO 
(Eftertryck förbjudes.) 

nyttigheternas knapphet oel) 
dess fölider. 

Av JENNY RICHTER VELÄNDER.  

Svenska Kvinnors Medborgar förbunds artikelserie 

Med nyttigheter förstår national
ekonomen allt som vi behöva för att 
uppehålla vårt liv och vår arbets
kraft. alltså först ooh främst mark 
att bo på, sol, luft, vatten, vidare 
verktyg och redskap, mat, dryck, klä
der och bostad, vidare allt vad vi be
höva för att utbifda oss för vår verk
samhet samt slutligen allt vad som 
behövs för att tillfredsställa kultu
rella behov, dit även hör behovet av 
rekreation och nöje. 

Om alla dessa nyttigheter gäller, 
att de förekomma, i så pass stor 
knapphet, att de aldrig räcka till för 
allas ens välberättigade behov. Vi 
kunna t. ex. beräkna den béboeliga 
markytan och den befolkning, den 
kan bära. Med den nutida folkök
ningen kunna vi se, att den dag kom
mer, då den blir för liten för behovet, 
men icke exakt, ty där finnas irratio
nella faktorer, bl. a. förstöringen av 
nu befintlig mark. Där nu Asiens 
randhav svalla, har en gång varit be-
boelig mark. Likaså täckes förr be
bo elig yta av Nordsjön. Ty rr en,ska 
havet, östra Medelhavet. Indiska 
oceanen. Årligen försvinna delar 
av Danmark, England, Japan. 
Wights ooh Helgolands m. fl. öars 
fösvinnande är en tidsfråga. Men 
iskänka oss ersättning i nya. kontinen
ter tyckas haven icke ha lust till. 

På samma sätt är det med alla an
dra nyttigheter. En given kvantitet 
nyttigheter men ständigt stegrade be
hov. 

Förr möttes denna, knapphet på 
huvudsakligen tre vägar. 

1. Minskning av falkstocken: ge
nom frivillig eller ofrivillig utvan
dring, förbud mot invandring, be
gränsning av äktenskapsfrekvensen 
genom frivillgt eller för vissa kate
gorier av folket påbjudet celibat, (en 
åtgärd, som väsentligt minskade fö
delse f rek ven sen) månggifte, varige
nom barnets känslovärde reducerades 
och modern fann sig i att producera 
ett stort antal barn, varur man ut
plockade för livet dem, som ansågos 
en gång kunna bli närande medlem
mar men dödade alla som troddes vä
xa upp isom tärande, (vilket också 
hade sin betydelse för stammens 
styrka), slutligen kriget, som redu
cerade icke bara den egna, folkstoc-
ken utan även dem man hade att göra 
med. Den därav uppkomna fol-k för-
tunningen framkallade de vänligaste 
känslor mellan folken, med steguad 
äktenskapisfrekvens och födelsefrek
vens, ända tills dramat upprepades: 
folkförtätning, knapphet, allmän ore, 
krig. 

Tvätta med 
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Äldst & Bäst 

2. Lagstiftningsåtgärder för att 
spara på och dryga ut det givna för
rådet: ransonering, konsumtionsför
bud (mer eller mindre omfattande), 
exportförbud, importpremier, restrik
tioner m. m. 

3. Ökning av förråden: genom 
krig och ökad produktion. 

Dessa medel äro fortfarande i bruk 
överallt, men det kristna evangeliet 
har kastat in ett bestämt veto mot 
ett av dem, nämligen mordet, både 
mordet på individen och mordet på 
gruppen, folket, staten, d. v. s. upp
roret och kriget. Dess anda förbju
der barnamord, uppror ooh krig. 

Därmed har evangeliet infört en 
alldeles ny ordning på jorden. Att 
denna ordning föreslås först nu be
ror på att evangeliet först nu er-
kännes av mäktiga mänskliga intel
lekt. Det har varit en känslans sak, 
och samma man, som nitälskat för 
hedningarnas omvändelse och i syn
nerhet för deras egendoms rätta 
"kristna" användning, har utan nå
gra svårigheter med sin logik dräpt 
den misshaglige efter den skarpast 
tillämpade rovmoral. 

Den skara kristna och icke-kristna, 
isom vägrar mordets berättigande och 
dömer det ovärdigt människan och 
det mänskliga rättssamhället, arbe
tar på två linjer, å ena sidan vapen-
nedläggelse eller människornas paci-
ficering, å andra sidan positiv verk
samhet för att finna något, som er
sätter det som ekonomisk regulator. 

Pacificering ensam skulle göra den 
sista 'villan värre än den första. De 
pacificerade skulle falla offer för de 
icke-pac i fioerade, och dessas lätta, 
framgångar skulle uppmuntra deras 
böjelser för tyranneri, övervåld och 
rofferi. När vanartighet och djurisk
het triumfera faller en del av skul
den på dem som borttagit hindren 
och underlåtit att bygga en skyddan
de kaj mot vilken deras vilda böljor 
kunna sätta sig. Att icke hålla styr 
på de våldsamma, till dess man av
väpnat dem, det är förräderi mot det 
goda. 

Pacifism är således först och 
främst en religiös förkunnelse, där
näst en skyddsverksamhet. 

Men någon betydelse som revolu
tionerande kraft får den först när den 
tar itu med sin uppgift att ordna det 
ekonomiska livet sa, att följderna av 
nyttigheternas knapphet icke ideligen 
martera sinnena och väpna händerna. 
När krabban är tom, bitas^ hästarna. 
När den icke är tom, äro de i regel 
goda vänner. 

Picifismen hånas ofta för att den 
är känslotänkande. — Det är icke 
förnedrande att tänka med känslan. 

v vi/ vi/ 
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Den som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

Det är tvärtom upphöjt, ja gudom
ligt, ty Gud själv är kärleken, och 
kärleken är världens starkaste kraft. 
Det är bra mycket mera berömligt 
än att tänka med tarmar och körtlar. 

Men det får icke vara endast 
känslotänkande. Därför sätter den 
sin tankes murbräcka in i det nutida 
ekonomiska systemet och fordrar en 
rationell och internationell samver
kan för att bringa riktiga proportio
ner mellan behovstillfredsställelsen 
och nyttigheterna. Dess första pro
grampunkt blir då. mänsklighetens 
kvalitativa förädling, varav följer 
dess kvantitativa begränsning. Dess 
andra, punkt på programmet: arbe
tets förnuftiga organisering, den 
tredje jordens konstituerande som 
enda kommun med avseende på hus-
hållnings- och ordningsangelägenhe
terna. Den fjärde vetenskapens in
kallande i värnplikt för att laborera 
fram tillfredsställande teknik för ut
nyttjande av kraft och material samt 
för stegring av den biologiska, pro
duktionen, så att den uppdriver nya 
förråd av nyttigheter i stället för att 
som nu röra sig i svagare progression 
än människoproduktionen. 

Nyttigheternas knapphet är öde
läggande för det släkte, som icke för
mår att möta dess följder, men det 
väl organiserade tänkandet möter des
sa ooh förekommer deras ödeläggel-
ser, ja, skapar goda följder genom 
att ta denna knapphet för vad den är: 
den store mästarens medel att lära 
sina barn att genom handha,vandet 
av materiella ting vinna fullkomning 
i andliga. 

blusar och kjolar äro nu inkomna i alla pris
lägen, trevliga färger och modeller. 

O. F. HULTBERGS BLUSAFFÅK. 
Husargatan 40 

Barnsliga 
nöjen. 

Föreställningen var slut. Min man 
och jag följde med strömmen ut ui-
den kvalmiga biografsalongen med 
längtan motseende den första näsan 
frisk lu ft, som snart slog oss tillmö
tes i den frostiga vinterkvällen. Vad 
som spelats kommer jag inte ihåg, 
kanske den lilla Jacki eller möjligen 
den evigt leende Douglas varit afto
nens hjälte — barntillåten måtte fil
men i alla fall ha varit, ty där, mitt 
i trängseln, fick jag plötsligt se ett 
par av mina elever i trean och en 
yngre syster till en a/v dem. Aldrig 
skall jag glömma det hetsiga uttryc
ket i deras ismå upphettade ansikten 
eller blicken i deras ögon — något 
av sensations mättnad ooh exaltation! 

Det var som hade jag i ett ögon
kast uppfångat en glimt av det mo
derna livets skuggsidor, som förstode 
jag plötsligt faran av att bereda bar
nasjälen lättåtkomliga tillfällen att 

Pä Islandsfärd 
RESESKILDRINGAR 

av red. A. G. Petersson 

Illustrerade. 
Kr. 2.75 pr postförskott. 

Rekvireras hos förf,, adr,: Kristine
hamn. 

frossa i sensationer, som den inte för
står, blott dunkelt anar. 

Det är mycket troligt att vårt un
dermedvetande den kvällen upptog 
näring till ett beslut, som först 
många är senare blev verklighet. Ett 
gräsligt förbud för våra egna barn: 
bioförbudet. 

Ännu i denna dag har ingen av 
dem varit på bio. och märkvärdigt 
nog har förbudet aldrig givit anled
ning till missnöje eller tjat om att få 
gå när skolkamraterna få det. A i 
älska att tro. att detta beror på att 
barnen ha nog rättskänsla att anse 
det som en hederssak att godvilligt, 
foga sig efter vår önskan i denna 
sak, emedan de i allt annat ha gan
ska stor förströelsefrihet och relativt 
sällan få höra det tråkiga: "Du får 
inte". Vi leva i alla händelser i den 
angenäma inbillningen att bioförbu
det besparat både oss själva och bar
nen många tråkiga stunder. 

Man skulle kunna tro, att dessa 
små reflexioner varit avsedda att ut
göra inledningen till ett lovsjungan
de av den där utomordentliga "gam
la goda tiden" på bekostnad av den 
biobetonade tid vi leva i. Inte alls 
— men — för att vara fullt ärlig, 
är det inte egentligen rätt synd om 
våra småttingar eller kanske rättare 
sagt ungdomar, som av Den Moderna 
Tiden rent av bestjälas pa många av 
de enkla, glädjeämnen, som utgöra en 
föregåedne generations bästa minnen? 
Tiden som i ett allt snabbare tempo 
frambringar färdiglagade sensatio
ner och erfarenheter. Ha era. barn 
nånsin så roligt, som då de få höra 
sin mamma berätta om sin ungdoms 
enkla nöjen eller barnsliga upptåg? 
Våra tröttna då aldrig på beskriv
ningar av bröllop och dop i mammas 
gamla furudockskåp, hennes födelse
dagskalas — som i intet avseende 
kunde tävla med de fina bjudingar 
de själva få vara. med på då och då 

eller pappas kälkbacks- ooh skrid
skoäventyr? Oöh kan man inte litet 
nyfiket undra, om deras barn en 
gång i tiden skola kunna bli lika 
upptända inför berättelser om radio, 
talande film och underbara flygfär
der? Jag tror det absolut inte, ty 
barnsjälen är nu en gång sådan att 
den älskar att skapa, barn varken be
höva eller tycka om allt för färdig
lagade saker, de vilja själva upptac-

ka, själva fantisera 
Jag kommer att tänka på en liten 

flicka, som varit obeskedlig och av 
isin mamma instängts i högst densam-
mais garderob för att i dess skumrask 

övertänka sina synder. 
När mamma efter en dryg stund 

kände det ömma modershjärtat tala 
om förlåtelse och tyst nalkades gar
deroben, hörde hon därinifrån en iv
rig och beskäftig liten röst, som just 
var i färd med att förmana yngsta 
barnet, hennes egen toffel. Pappas 

Knut Heurllns Hemslöjd 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  b i l l i g t .  

stora sko var far i huset och mam
mas fina promenadskor fungerade 
som mor. faster o. s. v. i långa banor. 

Den lilla brottslingen var så inne 
i sin lek med familjen Sko, att hon 
inte märkte, när den riktiga mam
man öppnade dörren till arresten. 
Vad bemälda mamma sade och tänk
te förmäler inte historien — men sä
kert lärde hon något om barnasjälen. 

Låt mig till sist av egen erfaren
het tillägga att ingen av de tyvärr 
rätt talrika och fina köpleksaker, 
som under årens lopp med benägen 
tillhjälp av snälla tanter ooh onklar 
samlats i barnkammaren, berett bar
nen ens närmelsevis så sann och lång
varig glädje som ett par hemmagjor
da stvltor — sådana, som "pappa 
hade när han var liten". 

Stella Rydholm. 

Med hösten kommer det dåliga väg
laget. Barnen ha svårt att lära sig 
att torka av sig om fötterna. Utan 
Linoleummattor vore det omöjligt 
att hålla rent i tamburen och barn
kammaren. Behöver Ni nya Lino
leummattor, bör Ni ioke försumma 
att gå in till "Linopeters", Kungs
portsplatsen 2 och välja bland deras 
nyheter. 

Med den vila från kroppsligt ar
bete, som söndagen skänker, med de 
tankar den ingiver, de utsikter den 
öppnar, det hopp den stärker, är sön
dagen en dag, tagen ur tiden och 
gjord till en del av evigheten. 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar, 

medan den suger. 

^ ^ 

Ring 
upp 

oss 
tel. 4614 — när det passar 

Eder för en demonstration i 

Edert hem. Hoover's repre

sentant rengör vid sitt besök 

gratis en matta åt Eder med 

denna underbara maskin, som 

piskar samtidigt som den so

par och dammsuger. 

A . B .  

Ferd. Lundquist & Co. 
H o o v e r -  a v d .  T e l .  4 6 1 4  

i en iså obehaglig belägenhet. Ni 
glömmer, att han var beredd att sitta 
på hennes grav hela tiden, vilket 
nog bleve enformigt för att inte sä
ga fuktigt, om graven vore i Eng

land. 
— Ja, det bleve allt betydligt tor

rare här ute i sanden, svarade Las
sen. Har ni sett någon av de mu
hammedanska kyrkogårdarna ute i 
öknen? Varje grav har två upprätt-
stående hällar, en vid huvudet och 
en vid fötterna, och jag tror, att tan
ken är, att på den yttersta dagen 
skall den dödes själ sitta på den ena 
hällen oöh hans skyddsängel på den 
andra. Detta är nu min uppfattning, 
jag vet inte, om det verkligen är så 
och inte heller, vad som kommer att 
hända, om de efterlevande är för 
sparisamma och endast .sätter dit en 

sten. 
__ Då får väl de båda andarna 

slåss om den, sade Kitty. ^ ej. äm
net är ingenting att skämta med, det 
var inte min mening att vara pietets-
lös. Låt ose tala om något annat i 
stället. Det är Celias fel, att vi kom 
in på det kapitlet, efter hon undfäg
nade OISIS med sin "Spökvisa . 

När Kitty kommit upp på sitt 
rum och hade tid att reflektera, över 
•det soim tilldragit sig den aftonen, 
var det två saker, som upptog hen

nes sinne. 
Den första var tillfredsställelse 

över Lassenis närvaro i Egypten — 
en härlig känsla av trygghet, en 
fast punkt att vila vid, om- hon nå
gon gång skalle känna sig ensam 
eller orolig. Och den andra var, att 
Popp v Fanshawes sätt mot henne 
antydde hemlig antipati och mot

vilja. 
Och doktor Lassen klädde samma 

tanke i andra ord, då han en stund 
senare slog sig ner i sift ruim pa det 

i, sanatoriet, som var byggt på 
en höjd med utsikt över öknen. 

Fröken Fanshawe är redan 
svartsjuk på fröken Romney, sade 
han för sig själv. Jag undrar, vad 
hon hört. För min personliga del 
skulle jag hellre vilja ha Poppy I an-

shawe till vän än till fiende i trots 
av hennes mjuka behagliga, sätt. 
Men det är först då Cheyne kommer, 
som situationen blir verkligt fatal. 
Till dess blir det väpnad neutralitet 

på sin höjd. 

Och Poppy Fanshawe, som satt 
framför sin spegel och lät sin in
diska tjänarinna borsta hennes lena, 
ljusa hår, tillkännagav öppet för sitt 
livis förtrogna, att Kitty Romney var 
en — eventuell — rival till henne 
själv om Owen Cheynes intresse. 

Den mörka kvinnan sade ingen
ting. Hon hade haft sin unga mat
mors förtroende länge nog för att ej 
begå det misstaget att yttra sig för 
hastigt. Ett sådant imiisstag skulle 
sannolikt endast haft till följd en 
plötslig och ogenomtränglig tyst
nad. Utan hon lyssnade, oberörd 
till det yttre som vanligt, ooh göm
de flickans ord i sitt trogna, hän

givna hjärta. 

SJUNDE KAPITLET. 

Det var en strålande februarimor
gon. Den lilla staden Al-Hayat ba
dade i sol; ute i öknen lyste och glim
made sanden som tätt hopade guld
korn. Luften var varm och klar 
med den tidiga egyptiska morgonens 
egendomliga milda friskhet, och de 
avlägsna pyramiderna voro insvepta 

i en purpurfärgad dimma, som låg 
som en lätt slöja över stenarnas hår
da konturer. Himlen, blå och moln
fri, sanden som utbredde sig i eviga 
bruna vågor, så långt ögat kunde 
nå, den röda glöden över Mokattam-
bergen, allt i förening framibragte en 
utsökt effekt, som var alldeles för
trollande för engelska ögon, vanda 
vid gråa skyar, svaga färgkontraster, 
en oföränderlig enformighet av grönt 

och brunt. 
De vita, husen glänste i solskenet, 

den purpurröda bougainvillean häng
de i tunga, yppiga klasar över väg
gar och murar, och i trädgården på 
Villa Beau Séjour syntes de blekt 
violetta och skära petuniorna sloka 
lite för den nya dagens glöd. 

Inomhus var familjen sysselsatt 
med att i hast avsluta sin frukost, 
ty detta var den dag, som blivit be
stämd för en expedition till gravar
na vid Sakkara långt borta i öknen, 
och det var nödvändigt att avresa 
mycket tidigt. 

Fru Lindsay och fröken Fansha
we hade sin vanliga ridkostym, ljus 
blus och kort tweedkjol, ty att rida 
på en åsna kräver ingen särskild 

dräkt, Kitty däremot var klädd i 
en riddräkt av tunnt kläde, ty hon 
hade lyckats leta upp en tämligen bra 
häst i ett av hotellets stall och äm
nade denna dag låta honom visa, vad 
han dugde till. För att ta seden dit 
hon komimit, hade hon i stället för 
den vanliga, filthatten en stor bred-
skyggig panamahatt, som liksom 
hela kostymen klädde henne förträff
ligt. 

Professor Lindsay ämnade rida en 
kamel, under det Lassen hade röstat 
för en åsna, och Gordon Lucats skulle 
åtfölja fröken Romney till häst, så 
att sällskapet var försett med flera 
slags ganska olika springare, ooh då 
på slaget nio de tilltänkta ryttarna 
flockade sig utanför dörren, blev det 
ett allmänt gapskratt vid åsynen av 
den lilla gruppen av djur, som stod 
och väntade på vägen. 

Fyra stora åsnor i olika skiftning
ar av grått stodo tillsammans i en 
klunga otåligt skakande sina huvu
den, vilket kom deras halsband av 
mynt eller glänsande blåa pärlor att 
rassla på ett föga välljudande sätt. 
Var och en av dem hade sin egen 
åtföljande åsnepojke, klädd i en tunn 
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A. Lundblads  
BEGRAVNINGSBYRÅ 
1 2  K U N G S G A T A N  1 2  
Tel. 11045, 776 ankn. bost. 

Ombesörjer hela begravningar. 
Svarta och vita kistor... Från kr. 30:— 
Svepningar „ „ 8:— 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

Bråsths Konditori 
Storgatan 4, (hörnet av Victoriagatan) 

REKOMMENDERAS. 

fly tid. 
Lör dagskommersen på torget är 

slut odh lantbefolkningen, som varit 
inne med' isina produkter och i buti
kerna bytt förtjänsten i varor spän
ner hästarne för kärrorna och bry
ter i god tid upp iför att hinna kem, 
innan mörkret 'kommer ooh vägarna 
bli svårframkomliga. 

Gatorna isom leda från torget fyl
las av iskramlande hjuldon ock •spår
vagnarne av lantfolk, som skyndar 
till järnvägsstationerna för att taga 
tåget hem. 

Men vid torget och på närliggan
de öppna platser stå i den fallande 
skymningen bilbussarne och lastbi
larne lugnt väntande på sina passa
gerare, lantborna som själva icke 
disponera hästskjuts eller som bo för 
långt bort för att kunna använda 
ett så långsamt fortskaffningsmedel, 
eller vilkas gårdar ligga så avsides 
att ingen järnvägsförbindelse existe
rar imed yttervärlden. 

Väldiga och imponerande stå dessa 
nutidens fordon där. Avståndet be
tyder ingenting för dem, belastning
en, vägens oländighet ingenting häl
ler. Med ett par tusen kilos last slu
kade en mil i kvarten, stormande höj
derna och tågande de branta backar
ne utför just i det tempo de själva 
behaga. Mörkret tvingar dem icke 
till saktad fart — i skenet från de
ras strålkastare badar vägen framför 
dem i ljus. m 

En ny tid har brutit in över lands
bygden, en iiy god tid. 

Länge gick folkströmmen från 
landet till städerna. Kanske är nu 
den tid kommen, då strömmen ändrar 
sitt lopp och rinner tillbaka till käl
lan? 

Vad drev folket från landet? — 
Mörkret, de långa avstånden, ensam
heten, svårigheten att erhålla arbets
förtjänst! 

Man förstår det! Hur tungt vi
lade icke höstens och gråvinterns 
mörker över de ensamma gårdarne, 
detta nästan otroliga sotsvarta mör
ker, i vilket man icke ser handen för 
ögonen och till vilket staden med 
sina lyktor saknar varje motstycke. 

Icke ens ur fönstren lyste det. En 
äldre tids öppna härdar, där stock-
vedseldarne flammade från morgon 
till kväll hade utbytts mot järnspi
sen och kakelugnar i vilka brasan 
brann ned bakom stängda luckor. 
En liten usel fotogenlampa som man 
knappast hade råd att låta brinna 
gav det svaga osande ljuset. 

Och de långa avstånden! Milen 
till handelsboden, posten och statio
nen, de två tre milen till staden och 
halvtimmen till grannens! Som 
osynliga murar reste sig dessa för
färliga avstånd kring gårdarne. Det 
var ett kraftprov att bege sig till 
handelsboden, det tog ett dygn att 
köra till staden med de jordbruks
produkter eller slöjdalster man hade 
att avyttra —. Man var innestängd 
i sin egen trånga värld och utestängd 
från den stora som låg lockande där 
utanför! 

ËFCSYFTJOM. S 
'JJtSTMJOL 

O/IE On. O KEM.-TEKN. FAO fl! Ii 
a r o j N D A D  i  e s s  

Odisputabelt är, att YvY-Tvål 
bland alla människor, så fattiga 

som rika, 
numera blivit ett värderat föremål' 
som lätt gör allas yttre skönhet 

lika. 

Pris 1 kr. 

A.-B. YvY-Fabrikeu. Ystad. 

Uinierui-
rustnino 

för 

gossar! 

Ooh att där hemma på gården all
tid se samma ansikten, alltid höra 
samma röster, att alltid låta tankar
ne och orden kretsa kring samma 
ul tröskade ting! 

Men nu är allt förändrat. Det 
elektriska ljuset brinner i stugorna, 
i ladugårdarne och vid knutarne. Det 
lyser fästligt ur alla fönster och om 
fem år hänga antagligen båglampor
na utmed vägarne. De elektriska 

motorerna brumma i slöjdbodärnp 
till tjänst för hemindustrien. Tele
fonledningarne försvinna in i väg
garne även på oansenliga gårdar, och 
några avstånd existera icke mera se
dan bilbussarne 'hämta upp passage
rarne utmed de stora färdevägarne 
och lastbilarne kila upp även för 
byvägarne för att i alla gårdar häm
ta gods och folk som vill åka. Han
delsboden, som förut låg på en mils 

PATENTERADE 

Spara tid. — Färdigkokta p& 3 à 4 min. — Spara bränsle. 

0BS.1 VAR HYGIENISKA FÖRPACKNING. OBS.! 

avstånd, kör nu pr bil ut sina varor 
till köksdörrarne och staden, avsätt
ningsorten för vad man har att säl
ja, till vilken det tidigare var en 
Romresa, har ryckts nästan inpå 
knutarne och nås pr bil på en halv
timma. 

En ny tid har brutit in över lands
bygden, en ny god tid. Det har skett 
alldeles nu. Folket skall trivas och 
bo kvar därute. Städerna skola 
upphöra att växa — — 

Just nu börjar det bli livligt kring 
bilbussarne och lastbilarne vid tor
get. Man bereder sig till allmänt 
uppbrott.. 

Nu styr en bred lastbil ut ur 
klungan. Bland lådorna och korgar
ne sitter en grupp bondkvinnor i lä 
bakom den höga trägaveln till chauf
förens manövreringshytt. 

De äro väl inknutna i tjocka ull-
schalar och man ser knappast mer 
än nässpetsen ur de fördragna hu
vuddukarne. Luften fyiles av deras 
muntra samis-pråk — man förstår, 
att de alls inte gruva sig för utan med 
nöje motse den svindlande färden ge
nom novemberkvällens täta mörker 
uppför och utför backar till den väl-
belägna trevna hemtrakt, som för ic
ke längesedan var en obyggd. 

Margareta Heijkel. 

plsa ocl) ett 
lånat liv. 

Ett utmärkande drag (hos tiden är 
dess stora intresse för mat, för läcker 
mat. 

Man går icke som förr i världen 
till bords rätt och slätt för att mätta 
sig med enkel, lättlagad och billig 
husmanskost utan — även i vardags
lag —* för att njuta av anrättningar, 
vilka tidigare föilbehöllos söndagar
ne och kalasen. 

De so-m stå betänksamma inför 
denna utveckling göra det huvudsak
ligen av ekonomiska skäl. Vi leva 
för högt, d. v. s. för dyrt inom alla 
samhällsklasser. 

Det finns emellertid en mycket 
viktigare ehuru nästan obeaktad si
da av saken —• vår i så hög grad, 
märk väl, icke förbättrade utan för
finade matsedel är hälsofarlig. 

En ooh annan röst har nog, i vårt 
land också, uttalat varningar i sådan 
riktning, men de ha förklingat ohör
da i de fall, där de icke drunknat i 
pressgycklet. I Danmark har en lä
kare d:r Hin-dhede vunnit bättre ge
hör. 

<g> 
Pullovers från 7.50 
Grå & bruna Sporttröjor „ 6.— 
Vintersportmössor med 

öronvärmare „ 4.50 
Grå & Svarta Krimmössor „ 3 50 
Skinnmössor „ 5.50 
Raggsockar 3.-— 
Sportstrumpor ; r 2.— 
Fordrade sportbyxor.... „ 10,50 
Sportkostymer, vadmal. . „ 19.— 

Vantar, Handskar, Hängslen, 
Skjortor, Kängor, Pyamas, 

Underkläder. 

• » 

F  i s k t o r g e t .  

Det är emellertid sannolikt, att 
frågan snart nog skall tilldraga sig 
större uppmärksamhet närmast med 
anledning av den "hälsorörelse", som 
uppstått i England och vilken tar 
sikte på alla civiliserade folk. I spet
sen står ett antal läkare och av sa
ken intresserade framstående lekmän. 

En av Englands främsta läkare-
auktoriteter Sir Arbuthnot Lane tar 
i Fortnightly Review i en verklig 
alarmartikel till orda för denna rö
relse. 

— Vi y vas, säger han bl. a,, över 
att vi leva i en hälsans tidsålder. 
Sannigen är emellertid, att det al
drig funnits en tid, då "illamåendet" 
varit iså vanligt som nu, huvudvärk, 
matsmältningsbesvär och andra -stör-
ningar, vilka man icke tillmäter nå
gon betydelse men som ofta utmyn
na i svåra sjukdomar, långvariga li
danden ooh död. 

Författaren gör därefter en för 
den vita rasen föga smickrande jäm
förelse mellan densamma och de fär
gade raserna. 

Dessa senare kunna i regel glädja 
sig åt en präktig kroppskonstitution. 
De ha en kraftig benstomme, rak 
ryggrad, tjockt hår, utmärkt syn, 
väl utvecklade käkar med friska 
starka tänder, rymliga näsor ooh hal
sar, en perfekt matsmältning och 
ämnesomsättning. 

De civiliserade folken däremot ha 
i stor utsträckning klen hårväxt, då
lig syn, spenslig kroppsbyggnad, 
svagt utvecklade käkar, trasiga tän
der och deras hals liksom deras mat
smältning är under all kritik. 

Det kan under sådana förhållan
den icke förvåna att "illamåendet" 
är den vita rasens arvedel. 

Sir Arbuthnot Lane förfäktar 
åsikten att tidigare stora civilisatio
ner gått under icke som historieskri-
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varne velat göra troligt på grund av 
bristande patriotism och förlorad 
kamplust utan av vällemad och däri
genom framkallad fysisk svaghet. I 
det gamla Babylonien, Egypten, 
Grekland och Rom lärde sig folken 
att leva på överförfinad föda och 
måste lida straffet för denna över
trädelse av naturens lagar. 

Den överförfinade föda som är 
vanlig i civiliserade länder tilltalar 
ögat och gommen, men den är för-
därvbringande för rasens hälsa och 
styrka. 

Med kemikalier behandlade födo
ämnen, konserver och — genom till
redningen — alltför lättuggad föda 
har efterträtt den enkla kost våra 
friska kraftiga förfäder levde på och 
so-m under otaliga generationer visat 
sig vara god ooh hälsosam. Vårt 
bröd bakas av mjöl, vilket genom 
kliets avskiljande berövats de värde
fulla mineralämnen, vilka hjälpa till 
att bygga upp vår benstomme och 
våra tänder m. m. Det bruna 'hälso
samma sockret har utbytts mot det 
raffinerade kritvitt sockret, som un
der" reningsprocessen" berövats sina 
värdefulla mineralämnen. Den vid 
samma process utvunna sirupen är, 
som många kloka mödrar veta, ut
märkt hälsosam för barnen. 

Under det att vi ge valpar hårda 
ben att gnaga på för att de skola få 
starka tänder, ge vi våra barn en fö
da som knappast behöver tuggas. 
Detta betyder icke blott, att deras 
tänder bli outvecklade utan även de
ras käkar ooh på grund av det nära 
sambandet med käkpartiet även de
ras näsa och hals. Den smala aristo
kratiska näsan leder till mun-and
ning. Luften passerar icke näsan, 
där iden enligt naturens visa anord
ning skulle värmts och renats utan 
går kall och oren direkt ner i halsen 
och lungorna. Följden är att öm
tåliga halsar hålla på att bli regel 
liksom även katarrer, halsmandlar 
med v-arproppar, polyper o. s. v. vil
ket allt är nästan okänt bland de 
primitiva raserna. 

Våra kroppar, avslutar författaren 
sin straffpredikan, äro som porslins-
vaser. En sönderslagen porslinsvas 
kan bli skickligt lagad men den kan 
aldrig göras hel igen. 

När efter tiotal år av ohygieniskt 
levnadssätt livsviktiga, organ hava 
skadats och äro oförmögna att full
göra sina åligganden förmår läkaren 
och kirurgen mycket litet. 

Ett naturligt levnadssätt är det 
säkraste medlet att bevara hälsa och 
undvika sjukdom och lidanden. De 
fönäimsta medikamenterna i världen 
äro frisk luft, vatten, solsken, sund 
föda, vila och tillräcklig motion. 
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att ni hos A. MAGNUSSOS 
Bazar Alliance 55, gör de för' 
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varor garanteras. fEL 45 7^ 

Ingång till butiken närmast från 
Bazargatan. 
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Hansson & Silfverstrand 
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Bazargat an 8. — Tel. 95 80, is 
380 

Kristallkrona 
medelstor, vacker, till salu på 
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VADDTÄCKEN 
avsedda för Julklappar, hos 

L i s a  H a l l b ä c k  
26 Vallgatan 26 

Hrla JMjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

BREVLÅDA. 
Helena. Dikten kommer att in 

flyta i adventnurnret. 
G—a F. Sagan riktar sig direkt 

till barnpubliken och torde därför 
med fördel kunna placeras på annat 
håll. 

R. M—n. Vi hava förhört o.ss hos 
vederbörande, men ingen tycks kän
na till det av Eder relaterade fallet 

Ensam moder. V. g. meddela 
Er direkt för. vidare överenskommel. 
se. 

E. h II. I anken är farlig att 
släppa inpå sig. Studera Coué och 
tänk motsatsen! 

Humoresk. För litet Mark Twain 
för att vara så mycket av honom. 

Io. Vi hade i detta fall föredra
git Pallas. 

Påfågel Blå. Underbart! Vi ha 
också sett påfåglar, men aldrig på, 
det sättet. Om Ni studerar dem i 
Slottsskogen skall Ni upptäcka skälet 
varför. 

A. J.  Ahlbergs 
Kött- & Fläskatfär 

Saluhallen 125 126. Tel. 4896. 

Rekommenderas. 

K A F F E  
härliga aromrika blandningar. Alla 

kvaliteter. Köpes fördelaktigast i 
Göteborgs Kaffehandel 

Östra Hamngatan 39. Telefon 2074. 
Filial: Bazar Alliance, Butik N:o 96. 

- - G. O L S S O N , 
Frukt- & Grönsaksaffär, V. Hamngatan 23,. 
Göteborg. Telef.: Butiken 9917. Bostaden 20725. 

P .  O L S S O N  
Slakteriaffär 

Tel 3108. SALUHALLEN 1 Tel. 3108. 

R E K O M M E N D E R A  S .  

O. .A.. STRÖMBOM 
Lilla Korsgatan 2 

G r u ndad 1862 GÖTEBORG G™n<!a<1 1862 
Telefon 868, 17243. 

Försäljer i parti och minut „ 
Smör, Ost, Margarin och Agg. 

Vid Fiskinköp 
Kom ihåg 

A. SUENSSONS FISKHALL 
Grönsakstorget 2. Tel. 5438, 5436. 

Filialen Tel. 15324. 

vit dräkt 'högt uppfäistad över ett 
slags gördel för att lämna de nakna 
bruna 'benen fullt fria ooh lediga. 

Kameldrivaren som stod och luta
de sig mot det stora, klumpiga dju
ret, bar en lös fladdrande klädnad, 
som han .samlade upp i ena 'handen, 
då han traskade framåt. Han var 
en medelålders man, sannolikt begå
vad med både hustru och barn, men 
han lydde det omfattande namnet 
"pojke" lika villigt som den yngste 
av de näsvisa små araberna, som 
vaktade de blanka grå åsnorna. Ka
melen själv såg ofantligt på en gång 
uttråkad och överlägsen ut, som se
den är hos dessa nyttiga men osym
patiska kreatur, och dess stora elaka 
ögon sneglade alltemellanåt på de bå
da hästarna, som stodo på något av
stånd därifrån och skrapade i m-ar
ken med fina, otåliga hovar. 

—• Nej, vilken imponerande kaval
kad detta kommer att bli, sade fru 
Lindsay skrattande. Vem ska star
ta först? Jag tror det är bäst, att 
åsnorna går i teten, inte sannt, 
Grant? Jag förutser, att konversa
tionen mellan oss inte kommer att 
bli så lätt och ledig just då vi ska 

färdas på så olika höjd. Men det gör 
det samma. Kom hit, Rosie lilla, 
det är bäst, att du sitter upp först. 
Vilken åsna ska du ha? 

Rosie, vild av förtjusning över den 
tillämnade utflykten, dansade runt 
omkring åsnorna, valde först en och 
sen en annan och bestämde sig slut
ligen för ett djur med saktmodigt ut
seende, vars gråa hud var rakad i 
åtskilliga mystiska fasoner, och som 
hade ett halsband av guld- och sil
vermynt om halsen. 

Kitty och unge Lucas sågo skrat
tande på, då sällskapet gav sig i väg 
och riktade slutligen sin uppmärk
samhet på sina egna travare. Kitty 
hade fått en kastanjebrun livlig häst, 
som i början tycktes otålig över den 
lätta bördan på hans rygg. Men då 
han fann, att hennes hand var mjuk, 
och att hon ej fordrade, att han ge
nast skulle sätta av i galopp, blev 
djuret lugnare och bar henne villigt, 
nöjd utan tvivel med den -vänliga 
engelska behandlingen i motsats till 
den arabiska grymheten. Det enda 
djur araben ej vågar misshandla är 
kamelen, ty han är genast färdig att 
på ett kännbart sätt vedergälla den 

soim försöker misshandla honom, och 
ett kamelibett är ej endast smärtsamt 
utan t. o. m. farligt. 

Hästarna lämnade snart de trö
gare djuren efter sig och isatte av i 
gungande trav över den hårda, fasta 
sanden. 

Det var härligt ute i öknen i den 
friska morgonluften, och Kitty vän
de sig till sin följeslagare med ett 
utrop av förtjusning. 

— Ja, det är stiligt här ute, sade 
Lucas och drog in tyglarna, öknen 
är förunderligt fängslande, tycker 
ni inte? Och tystnaden —. om nat
ten är tystnaden så oerhörd, att den 
nästan skrämmer en ibland. 

—• Bor ni alldeles ensam i ert lilla 
hus? 

— Nej, jag har ett par araber, 
.som hjälper mig med mitt trädgårds
arbete, imen för övrigt är jag allde
les ensaim. Det är ett bedårande liv 
i mitt tycke, också om- man inte lyc
kas få arbetet att beta.la sig. 

— ' N i  o d l a r  b a r a  g r ö n s a k e r ?  
—- Bara! Han låtsade bli istött. 

Jag vill låta er veta-, att grönsaker 
är vad som bäst 'behövs här, och man 
har göra nog med att se till oändliga 

rader med nyttiga, oim också tarvliga 
morötter, bönor o. s. v. utan att man 
försöker -o-dla dekorativa men onyt
tiga blommor. 

—• Jag ber om. förlåtelse! sade hon 
muntert. J-ag ville visst inte för
klena era grönsaker, det kan jag för
säkra. Jag tycker alldeles för myc
ket om dem. Beviljar ni lakt-uk och 
dylika fåfängliga ting en tumsbredd 
jord här och var? 

— Naturligtvis ! Alla möjliga ve-
getalbilier. Om bara de fördömda 
beduinerna ville lämna -mig i fred — 
men de smyger sig omkring mina 
planteringar om nätterna och stjäl 
mina -finaste produkter. Jag har ho
tat dem med alla slags straff, men 
jag kan inte få dem att låta bli. 

—! Det är då bra förargligt för er. 
Kan ni inte få -dem på häkte för 
-stöld? Det måtte väl göra slut på 
den hanteringen. 

— De är så sluga, sade Lucas all
varsamt, och sådana hämdgiriga ka
nal jer. Jag kom på en av dem en 
gång — en pojkbyting bara — på 
bar gärning och gav honom ett duk
tigt kok stryk med det samma. Re
sultatet blev, att inom en vecka ha

de de ej blott så gott som spolierat 
-hela trädgården utan också förgiftat 
min hund, en liten -spaniel, som jag 
hade haft i många år. 

—- Så skamligt! Kunde ni inte 
rädda honom? 

— Nej. Jag gjorde allt vad jag 
kunde, men den lille stackaren pina
des så, att jag sköt ho-noim med egna 
händer. Sen dess har jag aldrig -haft 
någon hund. Jag kan inte låta än
nu en oskyldig varelse utsättas för 
risken av en kvalfull död bara för 
att rädda några kålhuvuden från be
duinerna. 

Kitty brydde sig inte om att på
peka en annan sida av s-aken, näm
ligen den risk han själv vore utsatt 
för. Hon var också en stor djurvän 
och förstod, vilken verklig sorg hun
dens död hade förorsakat honom — 
en sorg vilken, so-m alla hundvänner 
kunna intyga, ej är lätt och hastigt 
övergående utan långvarig och upp
riktig. 

— Ni måste komma ut och se min 
eremithydda en dag, -sade Lucas om 
en stund. Jag reser tillbaka i kväll 
efter en veckas- -semester. Det är så 

roligt att ha Celia här ute, ooh jag 

kan inte motstå frestelsen att kasta 

arbetet emellanåt för att i stället till

bringa en eller par -dar i villan. Drf 
är ju mycket ensligt här ute, förstår 

ni. Vi har ingen i närheten på flera 

mils omkrets. Jo, ett bediiinlâc61" 
dess värre, -men jag har naturligtvis 

inget umgänge med -de tjuvstryks* 
na-, och ofta går det dagar, sam- ja? 
inte hör ett engelskt ord. Men för 
övrigt är -det härligt där. Den rena 

luften, solskenet, friheten, och nät 
terna, som är absolut underbara, me 

månsken ooh stjärnljus, så att maI1 

kan se att läsa vid det. Det är M-

serligen ingen fördelaktig affär, 

jag är lyckligtvis inte alldeles her» 

ende av -den, och där är sannerligen 

inte trivialt, o-m man kan finna 

vid ensamheten. , 
—4 Jag ska verkligen försöka a 

Celia att ta -mig med sig dit en da*-
Ska vi ta en galopp? Hästarna tyc 
ju vara krya och utvilade. 

(Forts.)-
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från kvinnovärlden. 

Fru Westfelt-Eggertz har f. n. en 
intressant liten konstutställning i 
Svalanders konsthandel, Södra Hamn
gatan 45, Göteborg. Ett av de stora 
utställningsfönstren visar några av 
dessa arbeten. Vad som framförallt 
fängslar blicken och värmer hjärtat 
är tre karaktärs,fulla barnporträtt 
— Fru Westfelt-Eggertz konst spän
ner även över andra områden men 
först -och sist är hon dock porträtt
målarinna imed en beundransvärd för
måga att fånga just det personliga 
-och låta det framträda även i ett 
barns ännu outvecklade rosiga drag. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Franlkrike har under veckan fått 
regeringsk.ris. Det lyckades icke 
Painlevé att få sitt •finansförslag an
taget, och hans 'kabinett ingav ome-
-delbart sin avskedsansökan. 

President Doumergue överlämnade 
upodraget att bilda ny regering ef
ter varannat åt Bri-and, Doumer -och 
Herriot, vilka emellertid alla miss
lyckades. När detta skrives har 
Briand, utrikesminister i -den förra 
regeringen, åtagit -sig att göra ett 
nytt försök. Orsaken till krisen är 
att den vänstekartell, som efter det 
een-aiste valet innehaft majoriteten i 
deputeradekammaren, icke står enig 
i finansfrågan. Under det att -so
cialisterna påyrka en kapitalkonfis
kering för att fylla statskassan hop
pas de borgerliga vänsterpartierna, 
att andra mindre våldsamma medel 
i^k-ola visa sig effektiva. Socialister
na ha nu givit rent besked: de sko
la deltaga i regeringsbildandet, men 
endast om den nya regeringen upp
tager deras finansiella program som 
sitt eget. 

Den tredje och -definitiva omröst
ningen i tyska riksdagen om Locar-
no förd ragen har, när -detta -skrives, 
ännu icke ägt rum, men propositio
nen blir mod visshet antagen . 

Locarn otrakta ten s und erteckn ande 
kommer, som förut meddelats, att 
ske i London den 1 -dee. De lysande 
fästligheter som planerats i samband 
med d©n märkliga händelsen kom
ma, med anledning av den engelska 
änkedrottningens frånfälle, att få en 
enklare karaktär. 

Internationella domstolen i Haag, 
I soim behandlat frågan om Folkför
bundet är berättigat att fälla ett 
avgörande utslag i den engelsk-tur-
kiska tvistefrågan om M-ossul har 
besvarat frågan jakande. Tvisten 
gäller gränsen mellan Turkiet och 
konungariket Irak, för vilket Eng
land är mandatm-akt. Går För
bundets utsla-g de turkiska önsk
ningarne emot, vilket är troligt, får 
Turkiet, om det vägrar att godkän
na domen. Folkförbundet till mot-

, ståndare i st. för endast England. 

Sverige har i dagarne fått sin för
sta radiotelegrafist i -fru Margot 
Hallberg, dotter till fru Beda Hall
berg, "Förstamaj-blom-mans'' skapa
re. Antalet kvinnliga radiotele-
grafister är ännu -mycket litet. U. 
S. A. har en och Holland en. Där
med slutar visst t. v. l.i-stan. Tjänst
göringen är förlagd till sjöss. 

Mrs Francis Hodgson Burnett, .bo
satt i Nassau, U. S. A., och förfat
tarinna till åtskilliga böcker, däri
bland den -mycket kända "Little 
Lord Fountleroy" har avlidit efter
lämnande den för en författare an
senliga förmögenheten av 559,000 kr 

Den gamlas 
advent. 

Hon synes så böjd och liten, 
så alltför gammal och ynklig, 
med stämman spröd och sliten 
och kinden vissnad och skrynklig. 
Från karmstoln vid salens fönster 
hon ser hur barnbarnen leka, 
och darrande händerna smeka 
ett vaggtäckes brokiga mönster. 

* 

Snart arbetsdagen är slutad 
med all dess sorg och dess möda, 
av bördor gestalten är lutad, 
och tanken går hän till de döda: 
När unga röster bli stumma, 
vad är det för- mening i 
att så en gammal gumma 
Vår Herre täcks gå förbi? 

* 

I stillhet dagarna skrida: 
den gamla undrar och väntar, 
om ej hos alla som lida, 
snart döden på dörren gläntar. 
Advent hörs klockorna sjunga: 
den krumma gestalten rätas, 
ur pannan rynkorna slätas, 
och ögonen lysa unga. 

Advent heter tiden, som stundar, 
då stjärnan skall tändas i öster, 
då fjärran ur paradislundar 
skall höras änglarnes röster. 
När Herrens dag bebådar 
ur Eden en jublande kör, 
den gamla en drömsyn skådar 
i väntan därutanför. 

• 

Hon ser dem, alla de kära, 
de längesedan döda. 
1 händerna palmer de bära 
och rosor, som brinna röda, 
och aftonsolen förgyller 
det hägrande paradis 
En längtan den gamla fyller, 
en aning, skön och vis. 

• 

"När nästa advent förkunnas'", 
hon tänker med barnsligt sinne, 
"skall säkert ock mig förunnas 
gå dit, blott tiden är inne. 
Med ögon ej längre skumma 
jag ser all glansen och talar: 
Nog finns i Vår Herres salar 
en vrå för en gammal gumma?" 

Helena 

Balomos dom. 

\r': . 

^ulfclappspapperet. 

påkallar nu, fjärde julen i ordning
en, allmänhetens uppmärksamhet. 
Bakom företaget stå kända varm
hjärtade krafter, landshövding von 
Sy-d-ow och fru Boda Hallberg. De 
inflytande -medlen skola användas i 
kampen mot tuberkulosen på lands
bygden i Göteborgs och Bohuslän 
— syftemålet är sålund-a det -mest 
behjärtansvärda. 

Papperet är vackert och fästligt 
gen-o-m sina glada färger och påtryck
ta 'konstnärliga bilder, en äktsvensk 
stuga m-ed tindrande fönster i djup 
midvintersnö och med den mörka 
granskogen so-m bakgrund. I för
grunden tomten med den fyllda jul-
klappspåsen på ryggen.^ 

Julklappspapperet säljes från hu-
vuddepoten Östra Hamngatan 36, 
(tel.: namnanrop "Julklappspappe
ret"!) ooh för övrigt i nästan alla sta
dens affärer. Priset är 1 kr. pr rulle 
och 10 öre pr ark. 

6ri försäljning. 

som vi -alldeles särskilt varmt vilja 
rekommendera till vår läsekrets är 
Vanföreanstaltens försäljning av yr
kesskolans arbeten i H. T.-Centralen 
dagarne d. 2—4 dec. fr. kl. 10 f. m. 
till 8 e. m. 

Varje inköp här betyder uppmunt
ran och hjälp till självhjälp åt barn 
och ungdomar, som bära kroppsly
tets tunga och för framkomsten i li
vet hindersamma börda. 

Lördagsafton.  
Den -stora byggnaden, vilken en

sam bildar ett helt kvarter, brukar 
andra kvällar vid denna sena timma 
ligga mörk. Dess hundra fönster 
so-m blicka ut över staden -där nere 
slockna tidigt •—• — 

Här bo mest unga familjer, där 
männen i hård tävlan m-ed andra sö
ka skaffa sig en god ställning ooh 
där barnen ännu befinna sig i skol
åldern. Det gäller att komma tidigt 
i säng för att fullsövda ooh med åter
ställda krafter kunna gå -den nya 
arbetsdagen till mötes. 

Men i morgon är vilodag och nu 
är lördagsnatt! Det .brinner fästligt 
i alla fönster. Inga gardiner behö
va fällas mot denna öppna rymd. 
vars valv blånar i båglampssljuset 
från den -stora staden. 

Det är ett hus byggt under krigs
åren på det -sätt, som hörde den ti
den till. Viiggarne äro tunna och 
trossbottnarne dåliga. Detta hus, 
som eljes så här sent brukar sova i 
ljudlös stillhet, talar nu med tusen 
stämmor. Våningarne ha liksom 
ryckts tätt ihop och avlyssna var
andra allt vad som händer ooh sker. 

Man hör någonstädes ifrån det 
muntra glammet från ett fästligt 
samkväm — ett stigande och fallande 
brus. Nu skär en upprymd röst ige
nom, nu ett klingande skratt. På ett 
annat håll jazz. Outtröttliga händer 

hamra på ett pianos tåliga tangenter. 
Outtröttliga fötter vandra fram ooh 
åter, fram och åter i takt efter sam
ma envisa -schlager. I våningen upp
över, där eljes en ga-mmal dam lju-d-
löist framlever -sina ensamma d-agar, 
sto jar i lössläppt frihet en barnflock 
och går något liknande en gammal
dags långdans ur rum i rum. — 
Långt borta sång -—• musik — app
låder — 

En god och glad och sorglös värld ! 
Nu — uppifrån eller nedifrån •— 
fyra rungande hurrarop och -ett uni
sont och fröjdefullt: 

— Ja, må han leva! Ja, må han 

leva — — 
Då hörs tvärs igenom stenväggen 

från våningen intill några förfärliga 
hostningar — så ännu några — allt

jämt. 
Ja, där inne hostar sedan ett år till 
baka en ung man. Alltid från sam
ma plats, från en säng som icke me
ra lämnas. Varje morgon ett ursin
nigt anfall — en kamp på liv och 
död som nu. Och . sedan nya, men 
mindre häftiga. Det höres ilande 
steg därinne — någon ropar — 

Runt omkring stiger stämningen, 
flyga livets pulsar hastigare, lusti 
gare men glädjen har fått hektiska 

rosor på kinden — — — 
Crayon. 

Ganska noggrannt har jag i höst 
studerat recensionerna över Marika 
Stjernstedts stora boksuccés: "Frö
ken Li win". Det har varit beröm 
över hela linjen och annat var visser
ligen ej att vänta. Somliga kommo 
på det vanliga sättet genom att 
upprepa bakens innehåll, ifrån sitt 
värv. Andra, djupare, ha analyserat 
och tänkt och gjort de intressantaste 
utredningar. På en punkt tyckes mig 
dock att de icke satte fingret tydligt 
nog. Och det liksom an-ar mig att 
det ändå är här författarinnan vill 
säga oss det, mesta. Där gömmer hon 
det djupaste i Elma Li wins och hen
nes medlidande systrars livstragik. 

Över årens tomma ooh iskalla vid
der blåser -det genom boken allt hår
dare ooh hårdare vindar, tills Elma 
slutligen, huttrande och åldrad, kom
mer ihåg att hon en gång, för fem
ton år sedan, fött ett barn. 

Kunde hon inte kräva det på kär
lek och tacksamhet? Då kunde det 
bli varmt och ljust och soligt i den 
ensammas tomma liv? 

Tänk så lättvindigt! 
Utan att ha varken grävt eller 

sått, eller ansat och vattnat med 
svett och tårar, menar hon sig kun
na hösta frukten av ett ungt män
niskohjärtas blomning! 

Vadan detta stora psykologiska 
misstag ho-s den annars så kloka, 
klartänkta Elma Li win? 

Här stå vi inför just den djupaste 
tragiken: hon hör till det slags män
niskor, som födas med ett livsunder

skott. 
Mor har hon icke varit, aldrig bli

vit, annat än i den naturliga livs
funktionens stund. Den korrekta, 
strama, välaktade kontorsfröken Li-
win har inga begrepp om moderska-
pets debet och kredit. Att en mor 
måste gradvis erövra, tidtals förlora, 
tidtals återvinna detta skiftande, 
bubblande, växande liv i vardande 
-som är ett barn, det vet hon alls icke 
något om. Icke därför att hon är 
född utan modersinstinkt — det är 
säkert ingen kvinna — men hon har 
med berått mod och kall beräkning 
stympat sig själv på den ooh står nu 
vid det kritiska och tragiska ögon
blicket i sitt liv — med sitt livs
underskott av ansenliga mått. Ooh 
här är beviset: hon tror, — på fullt 
allvar! — att hon med kalla pengar, 
komfort och lyx kan återköpa ett 
barn som hon förnekat under femton 
långa år! I stället för den sakta och 
omärkligt växande skatten av hängi
venhet och uppoffring en mor under 
varje timma av dagen och natten 
fyller -sitt och barnets liv med, fyl
ler Elma Liwin sitt med självända
målets knappa mått och tror sig nå 
samma mål. 

Nu står hon vid tullstationen ooh 
skall erlägga tullen, framför henne 
ligger moderskapets förlovade 
men förlorade land. Ack, hon har be
lastat sig med en övervikt av självisk

het, som inga mynt förslå att lösa 
henne ur. Hon skäller upp blods
bandets rätt. Javäl, hon har ju la
gen. Men en -så dyrbar gåva som 
ett barnahjärta får hon ändå icke 
till skänks för bara blodsbandet. 
Och det står en tyst kamp emellan 
den mor, som behöver -men icke tjä
nat sig till sitt barn och den mor, 
som delat sista -biten bröd med detta 
främmande barn, som hon kämpat 
sig till,. älskat sig till. 

Det blir den gamla historien om 
Salomos dom, som upprepar sig. Men 
här är det barnet, som är domaren. 
Salomos öra var lyhört för klangen 
i den äkta modersstämman. Barnets 
öra är icke sämre. Men i den stund 
det dömer, eller väljer öde, så är det 
icke ett barn längre, utan en ung 
människa, isom kränkts i sitt inner
sta -sammanhang med livet och nu 
skipar rättvisa, med uteslutande av 
barmhärtigheten, — så är den unga 
rättfärdighetens sed — ooh följer 
den röst, vars klang alltid varit lika 
äkta som varm, och fått dess hjärta 
att slå. 

Och den stackars ensamma står 
utanför. 

Hon kom aldrig över gränsen till 
det förlovade landet. H-on hade för
suttit sin rätt ditin av egen, fri vilja. 

Hedda Key-Rasmnssen. 

Livets ansikte 
spegeln. 1 

Den art av dramatik, som fått 
namnet "det nya dramat", synes fin
na gensvar hos -den moderna teater-
publiken. Varför? Kanske därför 
att den är ny och originell. Kanske 
också för att den verkligen har något 
att ge. 

De alster av denna dramatik, som 
den svenska publiken från scenen 
gjort bekantskap med, inskränker 
sig tillsvidare till engelsmannen Sut
ton Vane's "Till främmande hamn" 
ooh italienaren Liugi Pirandellos 
"Sex roller söka en författare". 

För det förstnämnda skådespelet 
har- tidigare utförligt redogjorts i 
denna tidning och i föreliggande 
nummer, på annan plats lämnas en 
överblick över Pirandellos drama. 

Man har mycket undrat vad för
fattaren egentTgen menat med denna 
egendomliga -soenskapelse. Man har 
misstänkt, att han velat säga skåde
spelarne obehagliga sanningar angå
ende deras sätt att förfuska de roller 
författa.rne skapa. Man har också 
trott att han parodierande gycklar 
med den andra nutida dramatiken, 
vilken icke räknas till "det nya dra
mat". 

Man behöver icke längre bry sin 
hjärna med dessa frågor. Signor 
Pirandello har själv i en intervju för-

DRICK FRIMÄRKS THE 


	094
	095
	096

