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stackars sate. Hau blev hennes allt 
i alla men utan skymten av något 
otillbörligt. Han var godhjärtad ock 
ödmiuk ock liksom kon oförmögen 
att göra nåwt orätt. Det gick dock 
så långt, att de vid varje mannens 
ord utbytte blickar av hemligt sam
förstånd, hon med ögonen rådfrågan-
de den andre vad hon skulle svara 
sin man för att icke uppväcka den
nes vrede. Situationen blev ohållbar. 
Sekreteraren kördes bort, och den 
stackars kvinnan gick omkring i 
hemmet som en herrelös varelse 

— Du hade först tagit gossen från 
bröstet på mig! avbryter honom Mo
dern. 

— Ja, men inte av grymhet, för
svarar sig Fadern lidelsefullt. Jag 
överlämnade honom till en amma på 
landet och lät honom växa tipp där 
för att han skulle bli frisk och istark. 

Därefter fortsätter ha,11 den av
brutna berättelsen. Hustrun ingjr 
honom vämjelse, och han kan inte 
uthärda hennes närhet. Då han slut
ligen skickar bort henne, väl utrus
tad med allt, till den andre gör han 
det visserligen för att bli fri men dock 
mest för hennes egen skull, för att 
hon må bli lycklig — han svär det! 
Den barnflock han ser växa upp om
kring henne omfattar han med oför
klarlig men verklig ömhet, och han 
lämnar icke dem eller henne ur över-i 
vakande sikte förrän "den andre" 
plötsligt för dem till okänd ort. — 
Hans egen son växer upp på landet 
och är, när han som yngling återvän
der hem, en kallsinnig främling — 

Berättelsen avbrytas oupphörligt 
av inpass från de andra. Modern 

ett aott bevis 
för köa kvatitd 
En privatperson tillsände oss helt 

nyligen en gammal burk Viking sko
kräm, om vilken vi med stöd av hans 
uppgifter och burkens utseende kunde 
fastslå, att krämburken var tillverkad 
år 1915 eller 1916, alltså för 9 eller 10 
år sedan. 

Personen ifråga mindes väl tid
punkten för inköpet och även att han 
efter kort tids begagnande av sko
krämen råkat ställa undan burken, 
han visste icke var. 

• Av en händelse hade han nu åter
funnit den i en garderob, och då han 
öppnade den fann han till sin för
våning att burken icke torkat ut, 
utan att skokrämen var fullt an
vändbar och som ny — ett gott bevis 
för den verkligt höga kvalitet, som 
alltid och alltjämt kännetecknar 
Viking skokräm. 

Spetsar, 
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— Alla ha vi inom oss en mängd 
föreställningar och tankar, men var 
och en av oss lägger en olika bety
delse och mening i dem. Vi tro att 
vi förstå varandra! Vi förstå aldrig 
varandra! Att tänka sig att min 
hänsynsfulla ömhet för denna kvin
na (Modern) tedde sig för henne som 
den mest hårdhjärtade grymhet! -— 
Om vi ändå kunde förutse allt ont, 
som kommer av det goda vi tro oss 
göra! 

Han berättar därefter sitt äkten
skaps historia. 

Han gifte sig med en fattig, enkel 
kvinna av folket, därför att han äl
skade henne. Hon var mor, hon ha
de hiärta för sitt barn, men som män
niska var hon slö, slö till själen. 
Till outhärdliphet! 

I 'huset fanns en sekreterare, en 
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kommer med en och annan försagd 
rättelse. Vad mian än säger om. hen
ne, så är hon dock utan direkt skuld. 
Ett offer för andras grymhet. Hon 
var en fattig och enkel kvinna —• 
den bildade förnäme mannen trött
nade på henne och drev henne ut ur 
huset bort till en annan man. Hon 
har försökt att vara en god mor så 
långt hennes obetydliga förmåga 
räckt. 

Sonen å sin sida kastar nu och då 
in en i-all och ironisk anmärkning 
avseende dels Fadern, som aldrig 
intresserat sig för 'honom, dels Styv

dottern vars svar äro arroganta och 
fräna. Samtidigt ironiserar hon gif
tigt och med ohöljt förakt Fadern, 
låtande ana en dyster hemlighet dem 
emellan. 

Fadern återupptar emellertid be
rättelsen. 

Åren ha gått. Honom ovetande 
har hustrun efter "den andres" död. 
fullständigt utblottad och på grund 
àv sin slöa indifferenta natur oför
mögen att försörja sig och de sina, 
återvänt till den gamla hemstaden. 
Det blir den unga dottern, som på 
det sätt hon kan drar försorg 0111 
den älskade modern, den halv vuxne, 
ödmjuke, förskrämde och för henne 
osympatiske brodern och den lilla 
systern :som hon omfattar imed all 
den ömhet varav hon är mäktig. 

Ödet för Fadern till ett tvetydigt 
ställe, där han sammanträffar med 
Styvdottern utan att veta vem hon 
är. Innan någon obotlig olycka sket! 
kommer dock Modern och i en 
skrämmande scen känner man igen 
varandra. 

Detta är Faderns drama. Han 
har alltid lidelsefullt längtat efter 
en solid och sund moral, men han 
äger ingen älskande kvinna vid fein 
sida. Ännu för ung för att kunna 
leva utan kärlek och för gammal lör 
att kunna vinna verklig och sann 
kärlek, söker han den vrångbild söm 
kan köpas. 

— Vi ge vika för frestelsen, sä
ger han med plågat tonfall, för att 
strax därpå resa oss igen, ivriga att 
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återupprätta vår värdighet liksom 
vi reser en vård över graven, där vi 
lagt ned och dolt för våra egna ögon 
varje spår, ja, själva minnet av vår 
skam. — 

—- Krokodiltårar! utbrister Styv
dottern hånfullt. 

Fadern fortsätter att försöka ut
reda sitt drama inför sig själv. En
ligt hans åsikt ligger dess tyngd
punkt däri, att människan som tror 
sig vara en enda personlighet i själ
va. verket är flera. 

— Vi tro att vi alltid äro densam
me i alla våra handlingar men det 
är icke så, «säger han. Vi märka det 
när vi falla för en frestelse. Vi kän
na att det inte är vårt hela jag, som 
bepått den handlingen, att det skulle 
innebära en grym orättvisa att dö
ma oss efter endast den och ställa 
hela vår personlighet vid skampålen, 
liksom just den handlingen skulle 
vara det sammanfattande uttrycket 
för allt vad vi äga inom oss. 

Det är detta Styvdottern gör gent 
emot honom. Hon har sett honom 
i ett förnedrande ögonblick och dö
mer honom uteslutande därefter och 
även för hustrun framstår han av 
samma anledning som en fläckad ka
raktär. Han känner det och har ic
ke längre mod att möta hennes blick. 
För att gottgöra vad han tidigare 
brutit har han öppnat sitt hem för 
henne och hennes barn. 

Inför Styvdotterns repliker måste 
man dock fråga sig, om någon gott-
görelse överhuvud taget är möjlig. 
Ar icke olyckan obotlig? Återfaller 
icke skulden för allt på Fadern? Är 
icke han, ytterst, orsaken till att den
na lilla familj uppstått, att barnen, 
när deras fader dör, har en alltför 
svag och försagd mor att falla till
baka på för livsuppehället och att 
Styvdottern, den äldsta i flocken 
måst gå onda vägar för att skaf fa-
bröd åt sig och de sina? 

Styvdotterns ord förråda också, 
att Fadern icke häller genom att öpp
na sitt ihem för dem alla lyckats gott
göra något utan endast ytterligare 
skärpt konflikten. 

De ha i detta hem mött Sonen, vil
ken med den äktföddes självklara 
rätt behandlat dem som ovälkomna 
intränglingar. Modern som med sitt 
ödmjuka uppträdande tigger om för
låtelse och kärlek dignar under hans 
tysta förakt och isande kyla, småsys
konen, berövade sitt eget lyckliga 
barndomshem och inkastade i en ny 
främmande och fientlig värld, stå 
skräckslagna inför halvbrodern, vars 
hat de känna, och hon själv föredrar 
gatan framför detta av inre tvedräkt 
sönderslitna hem. 

Sonen avvisar -med det goda sam
vetets köld alla anklagelser. Hari 
står utan skuld till dramat och det 
hela är honom högeligen motbjudan
de. Denne fair, som visserligen al
drig brytt sig om honom men som 
han dock alltid respekterat, visar sig 
plötsligt sådan han i verkligheten är, 
«om en ömklig gammal flickjägare. 
Det hem där lian tidigare varit ende 
^onen får helt oväntat mottaga ert 
fruktansvärd invasion. En vacker 
dag dyker det upp en kvinna, som 
säger att hon är hans mor och gör 
anspråk på hans sonliga aktning och 
kärlek. Och hon åtföljes av tre barn, 
®o,m horn fått utanför äktenskapet och 
som pocka på hans broderliga tillgi
venhet! Det hela är verkligen så be
drövligt som möjligt. Såsom full
ständigt oskyldig till alla dessa för
vecklingar anhåller han att, sin rätt 
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likmätigt, få stå utanför den obehag
liga saken. 

Under det att allt detta utspelat 
sig har teaterdirektörens intresse 
väckts —• det hela är ju det präkti
gaste stoff till ett drama! 

Han gripes av iver att iscensätta 
skådespelet och går följd av de sex 
rollerna in i sitt rum för att göra 
ett första utkast. 

I nästa akt skola skådespelarne in
studera det ofullbordade dramats 
första avsnitt, scenen mellan Fadern 
och den unga flickan, om vilken han 
ännu icke vet, att hon är hans styv
dotter. Då något manuskript icke 
finns, visa de ifrågavarande rol
lerna genom eget spel händelsen så
dan den ägde rum, varpå skådespe
larne på sitt sätt återge den. 

En stark kontrastverkan vinn es 
här genom det olika spelsättet. Så 
länge det gäller "rollerna" är det li
vets egen röst nian hör i replikerna, 
dess egen återbild man ser i det med 
mästarehand utformade händelseför
loppet, vars fasa alltmera förtätas, 
tills det hela upplöser sig i Moderns 
ångestfyllda skri. 

Skådespelame återigen agera på 
ett visserligen korrekt men teater
mässigt och "utvärtes" sätt, utan att 
kunna i'verklig mening levandegöra 
de tänkta gestalterna. 

, I nästa akt, vilken också är den 
sista, spelar dramat i Faderns hem. 
Det utvecklar sig emellertid icke lika 
självklart och följdriktigt som förut. 
Teaterdirektören och "rollerna" börja 
plötsligt att få svårt att ordna ihop 
händelserna i en samtidig och kon
centrerad handling. 

Man förstår, att det är just här 
den ursprunglige författaren börjat 
känna tvekan eller missmod inför sitt 
verk för att slutligen lägga det ifrån 
sig ofullbordat. Ännu ha rollerna en 
del att säga, en del att göra, men 
handlingen spinner snart icke vidare. 
De båda barnens historia når sitt tra
giska slut. De övriga rollerna däre
mot få icke sina öden fullbordade och 
förmenas därigenom det liv i konstens 
värld, som de hoppades på, då de 
kommo för att "söka en författare'. 
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En bisak är ej hyn hos någon 
kvinna, 

det är en sak, som väl betänkas 
tål -

en hy som skära rosenblad envar 
skall vinna, 

som jämt begagnar s'g av YvY-
Tvål. 

Pris 1 kr. 
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En mängd olika tydningar ha „ 
sökts till Pirandellos drama. Iron

J-I 
Parodi? Mästaren har gjort alla dr 
sa gissningar överflödiga genom ST 
öppet säga vad han åsyftar med ü 

diktning. Han vitt visa att m;;nni 

skan födas icke med fri och 
livsväg utan till en viss roll, in'ij. » 
i det stora allmänna livsdramat H ' 
rudan denna roll är och på vad -•••ff 
— gott eller ont — den inbegrip«]. ; 
andra livsroller saknar människa 
möjlighet att överblicka. Endast vid 
något enstaka tillfälle, vid någon stor 
uppgörelse i livet då alla de medspe 
lande rollerna tala direkt från sitt 
hjärta, då deras sorg och förtvivlan 
deras hat och allt vad som rör si? 
inom dem får fritt utlopp, först då 
ser människan sig sådan hon varit 
och sådan hon är —. 

Genom den goda översättning för 
vilken vi ha att tacka Gebers förlam 
i Stockholm har det märkliga dramat 
gjorts tillgängligt även för den stora 
allmänhet som icke varit i tillfälle 
att se det från scenen. Även som 
läsdrama gör det ett gripande och 
oförglömligt intryck. Boken vilken 
måste betraktas som ett verkligt för
värv för en och var som är intresse
rad av livsproblemen har åsatts ett 
så lågt pris som 3 kr. 
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Filialen Tel. 15324. 

— Fröken Romney — hans röst 
var på en gång ivrig och bönfallan
de — jag hoppas, att ni inte glömt 
bort mig alldeles, fast det är länge 
sedan jag hade nöjet att råka er. 

Hon räckte likgiltigt fram sin 
hand. 

— Å nej, jag minns er mycket 
väl, herr Cheyne. På Magnolia, 
var det inte, som vi råkades? Egen
domligt, att ni också skulle komma 
hit, då doktor Lassen är här förut. 

Vid ljudet av hennes kalla-, likgil
tiga röst mörknade Owien Cheynes 
grå ögon plötsligt. Han förstod mer 
än väl, vad krökningen på överläp
pen och det dolda hånet i hennes ton 
betydde. Hon hade inte förlåtit ho
nom hans uppförande, så tolkade han 
hennes vårdslösa hälsning, som var 
så olik hennes behagliga vänlighet 
ombord på båten. 

Nåväl, han förtjänade detta. Han 
hade uppfört sig illa den där gången, 
och hon hade rätt att harmas på ho
nom. Men om han blott kunde få 
henne att ändra sin tanke om honom, 
så skulle han känna sig upprättad 
i sina egna ögon. 

— Jag visiste, att Lassen var här, 

sade han kort. Men det är ett 
alldeles oväntat nöje att få se er. 
Fru Lindsay, var så god och gör er 
inte besvär med lunch åt mig, om ni 
alla har. slutat. Ett glas vin och en 
orange är alldeles tillräckligt. 

— Prat! Som svar på hennes be
fallning kommo de arabiska tjänar
na med de undanställda tallrikarna. 
Ni måste ha en god lunch. Jag var 
invigd i hemligheten, ser ni. Pop
py talade om för mig, att ni kanske 
skulle uppenbara er i dag, så jag har 
gömt undan lunchen åt er. Nu ska 
vi lämna er i fred, medan vi går och 
s r på gravarna. Poppy ser till er, 
vill du inte det, kära vän? Kom nu, 
alla ni andra och gör er plikt. 

(Forts.). 

Den fabrik som tillverkar "Yvy-
tvalen' och andra preparat och ar
tiklar med "Yvy" sotm rekommende
rande beteckning firar den 4 dec. 

30-årsjuhileum. Företaget, som är 
förlagt till Ystad, startades av Hrr 
A. J. Österlin och F. A. Ulriksen 
och omfattade först en minutaffär 
samt en helt liten fabrik, i vilken 
tillverkades en del förbrukningsar
tiklar, däribland tvål, för försäljning 
i den egna affären. Rörelsen växte 
emellertid raskt och slutligen måste 
de båda verksamhetsgrenarne ställas 
under var sin ledning. Yvy fabriken 
fick fabrikör Östelin till verkställan
de direktör och teknisk ledare. Ef
ter att ha börjat under de blygsam
maste förhållanden i två små bo
stadsrum upptar fabriken nu ett stort 
byggnadskomplex. 

Man förstår att en sådan utveck
ling och glänsande framgång som 
Yvyfab riken vunnit måste tillskri
vas i första hand en synnerligen 
skicklig ledning men även de tillver
kade varornas förträfflighet. I själ
va verket torde "Yvy" f. n. vara den 
bästa, populäraste och mest efter
frågade toalettvålen i den svenska 
marknaden. 

Nyutkomna böcker 

Naturskyddsfrågan har på sistone 
blivit aktuell i vårt land, och man 
söker på olika sätt väcka ocli vid
makthålla vårt folks intresse för hem
bygd och svensk bygd i allmänhet. 

Visst är även att man ser på ett 
landskap med helt andra ögon då man 
lärt sig känna och älska dess histo
ria och genom minnen och pietets
fullt skyddade platser kan kalla 
flydda tider tillaka. 

Vår svenska bygd är utomordent
ligt rik på skönhet och minnen, och 
som det naturälskande och vetgiriga 
folk svenskarna egentligen äro 
sikola de säkerligen med intresse om
fatta ett .sådant fängslande och in
struktivt arbete som redaktör Thor 
Högdahls i dagarna från P. A. Nord-
stedt & Söners förlag utgivna rikt 
illustrerade verk "Naturskydd i Sve
rige'7. Boken, som närmast är av
sedd som en handbok för skola och 
hem är utarbetad på uppdrag av 
Svenska naturskyddsföreningen och 
ger en synnerligen överskådlig och 
njutbar överblick av naturföreteel
ser och minnen från olika trakter i 
vårt land. 

för husmödrarna 

att beakta! 

Till hjälp för husmödrarne och 
särskilt för dem, som sköta sina hem 
på egen hand, har Fru Frida Ryhr 
i Göteborg öppnat en byrå, vilken 
tillhandahåller hemmen tillfällig ar
betskraft, kokfruar, uppasiserskor, 
tvätterskor, strykerskor, rengörings-
hjälp o. s. v. Byrån disponerar även 
krafter, vilka vd t. ex. sjukdoms
fall eller bortresa för husmodern 
kunna åtaga sig hemmets skötsel 
med tillsyn även av minderåriga 
barn. 

Vad Fru Ryhr särskilt åsyftar är 
ätt hålla en utvald medarbetarstam, 
vilken är fast knuten till byrån ooh 
för vars medlemmar hon därför kan 
garantera i fråga om ärlighet, kun
nighet, ordentlighet och arbetsam
het. Moderate priser ! 

Byrån har S"n lokal i fastigheten 
n:r 1 Lazarettsgatan (ovanför Tele
grafverket). Tel. 6929. 

6tt intressant 

Hmerikaföredraöf. 

bj'udes göteborgspubliken under d™ 
kommande veckan. Det är Fru Dag
mar Waldner, f. Grebst, som ons
dagen den 3 dec. i K. F. U. M:s sto
ra . sal berättar om den halvarslång® 
studieresa hon nyligen företagit i 
U. S. A. Föredraget illustreras 
sk-'optikonbilder. Fru Waldner 
känd soim en briljant och i hög grac 

underhållande talare. 

Ingenting är så nedbrytande för 
en människa som långtråkighet. 

(i "HEMHJÄLP 
Lazarettsgatan 1. Tel. 6929 

(Ovanfor Telegrafverket) 

utför i hemmet matlagning, serveri.Bg'„La 
göring, tvätt m. m. Endast fullt k" ^ 
och pålitliga biträden. Dnmmsugiire ^ 
vridmaskin till uthyrning. Efter kl. 
tel. 12732. 

Fru Frida Ryhr. 

TIDNING 

år 

en välkommen 
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N:o 49. 5:te årg. 

skall, för att kunna, 
tvättas om ock om igen 
och ändock se fräsch ut. 
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INNEHÅLL.  
Utlandskrönika i sammandrag. 
I halkan. Av Ragna Peters. 
Stjärnor. Av Sigurd Dahllöf. 
Jessie Wessel. Av Hilda Sachs. 
Utan smärta. 
Finskt och danskt. 
öift kvînnas förvärvsarbete. Av Juris. 

kand. Märta Björnbom Romson. 
Frun, kokerskan och husan. 
Vår frånsida. Av ***. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Ett rykte vill veta att ett allmänt 
uppror planeras mot Frankrike i dess 
muhammedanska kolonier. Tidpunk
ten anses gynnsam med hänsyn till 
Frankrikes finansiella svårigheter. I 
engelska tidningar finner man en och 
annan (fundering om de muhamme
danska upprorsplanerna möjligen rik
ta sig även mot andra euro 
kolonimakter. 

Utlandskrönika 

i sammandrag. 

Den franska ministerkrisen har 
lösts.. Det lyckades nämligen Briand 
att (bilda ny regering. Han bröt där
vid med .socialisterna ooh stöder sig 

-nu på de borgerliga center- och vän
sterpartierna. Den politiska situatio

nen har därmed klarnat. Man vän
tar att en borgerlig front skall upp
rättas mot de revolutionära partier
na, nämligen socialister och kommu
nister. 

Den nya regeringen har fått sitt 
finansförslag antaget. Det har 
icke mottagits med glädje, därtill in
nehåller det alltför obehagliga sa
ker, men staten måste ha penningar 
var de sen skola tagas från. För
slaget går ut på att franska banken 
skall lämna staten ett nytt förskott 
på 7 1/2 milliard francs. Dessa 
banksedlar skola sedan inlösas ge
nom en extra beskattning uttagen 
överallt där en sådan är möjlig. För 
att få budgeten att balansera skola 
besparingar göras: de dyra krigen i 
Marocko och Syrien skola avslutas 
och militärutgifterna minskas. 

Locarnotralitaten undertecknades 
den 1 dec. i London och bär nu den
na stads stolta namn. Ahten var 
högtidlig och stämningsfull och de 
växlade talen präglades av stor hjärt
lighet. 

Nu är frågan, om Londontrakta
ten förändrat världens utseeende, om 
tron på freden verkligen är så upp
riktig .ooh bergfast som de vackra 
orden låta förmoda. Det är sant, 
att England påbörjat utrymningen 
av Kölnzonen, också kallat den för
sta ockupationszonen, men denna åt
gärd borde enligt Versaillesfredens 
bestämmelser ha varit ett fullbordat 
faktum redan den 15 sistlidne jan. 

Den andra Rhenzonen skall en
ligt samma fred hållas besatt till 
d. 15 jan. 1930 och den tredje och 
ojämförligt isbörsta till samma datum 
1935. 

Men om allt är sämja och tillit 
mellan de gamla fiendefolken och om 
Londontraktaten är den bergsäkra 
freden böra tyskarna kuna begära 
«n tidigare, hälst en omedelbar ut 
rymning även arv dessa zoner. 

F)är ocb Där. 

En intresserad forskare har fun 
nit, att nästan all mänsklig poesi rör 
sig kring Kvinnan. 

Det naturliga borde då. tycker 
han, vara att kvinnorna läte sin dikt
ning kretsa kring Mannen. Men så
dant sker endast undantagsvis. I re
gel skalda kvinnorna om fåglar, barn, 
blommor och solnedgångar. 

Det stora filmbolaget "First Na
tional" låter i sina kontrakt med de 
kvinnliga filmstjärnorna inrycka en 
bestämmelse, att de i sitt privata liv 
skola iakttaga ett sådant uppförande 
att de icke ådraga sig publikens åt-
löje, hat, vrede eller misstänksamhet. 

I kontrakten stipuleras vidare att 
"stjärnan" skall hålla sig smärt och 
endaist sparsamt njuta smör, potatis 
och andra fettbildande födoämnen. 
I samma ögonblick hennes nettovikt 
överstiger en viss låg vikt anses hen
nes kontrakt utan vidare annulerat. 

Själ som trofast i det sista, 
Högsta vinst är allt att mista, 
Offra allt är segerns seger, 
Vad du ger, du evigt äger. 

IL Ibsen, 

If balkan. 

Staden en morgon klockan sju. 
Exteriören är halvljus, tyst och 

öde. Endast några spårvagnar och 
yrvakna kärror och bilar för det larm 
de kunna. 

Jag slinter mig fram genom upp
slitna gator och alléer. Överallt star 
vägarna som kanor och vallar, en
kom gjorda för att gå upp om morg
narna och öva sig uppå. 

Det knogande och skattebetalande 
Gröteborg sover ännu. Sover i hopp 
att staden tar vård om staden. Och 
det arbetslöisa Göteborg sover även. 
Sover i. lugn förvissning om att sta
den snart skall få skatteintäkter nog 
axt också ta vård om dem. 

.Tag stannar på min hala stig och 
spänner av nerverna ett slag. Det 

St] 'ätnotr, 

Se vtntetfytmien valvet fjöcj oefi kaÜ, 
bätunbet jotôen ligget mötft, fötftusen. 
T>å gitndta fjärran gyllne stjätneljusen, 
oc)f) smtjcfîaô strålar rymdens tempelhall. 

yjflen sriöbefyöljba stånba gran ocfj tall 
oefr Buga sig for stormen invtb Jfjttsen, 
ocf) stjärneblossen, tusen sinom tusen, 
f)Ut kallt be flamma unàer Blåstens svall. 

Då tänds Högtidligt ötier drömmens land 
en stjärna, klarare än alla andra, 
det Blir så ljust oc/t stilla efter Itänd. 

Och Hjärtats J?öld ocfi storm, som tien ocf) ven, 
for6gtts i når allt oid den stjärnans sJ?en. 
Som 6arn jag t»ill i tiennes strålljus nandraî 

Sigurd Dahllöf. 

är strävsamt att gå obroddad på 
gletscher och glaciärer. 

Det smäller plötsligt till från ett 
hörn upp mot Vasastaden. 

En gentleman kravlar sig mödo
samt upp, borstar av rocken och tre-
v r stödd mot käppen vidare. 

Det arbetande, skattebetalande 
Göteborg har vaknat och börjar sipp-
xa fram ur husen. En ung dam 
springer lätt och övermodigt ut från 
ingången till ett hus, åker kråka än
da ned till rännstenen, på vars kant 
lion planterar en röva. Reser sig rod
nande upp igen, stukad och skamsen 
— kanske mest över sin fåvitska tro 
att allt var väl beställt. 

En schalfru kommer knogande 
emot mig med en brödkorg på armen. 
Hon går steg om steg. Vid passe
randet sänder hon mig en blick full 
av ödmjuk ångest, som ville hon be 
om ursäkt att hon inte kan bättre. 
Stackars gumma, hon tror naturligt
vis att det är hennes fel ! 

Klockan hasar fram emot nio och 
det blir liv i tavlan. Utefter de sto
ra stråkvägarna kväller en jämn 
människoflod. De vingla, balansera, 
gå på spänn hela raden. 

— Hur gick det? ropar en röst 
plötsligt över mitt huvud, och en 
främmande gentleman böjer sig ned 
över mig och sluter mig i sina ar-

>mar. 
Jag tackar — naturligtvis leende, 

fastän handsken remuât och blodet 
sipprar ut i handflatan som brinner 

som eld. 
— Det är en stygg halka, säger 

gentlemannen och lyfter pa hatten. 
Jag fortsätter, med den spräckta 

handsken gömd i muffen. Det före
faller mig som stode vi alla sa per-

plexa ooh överrumplade av detta väg
lag, som om vi aldrig förr sett en 
vinterdag. 

Med ens fångas min blick av en 
helt ny syn. Det är tre karlar som 
gå utefter en trottoar och sopa om
kring- benen på folk. På vid pass 
sju meters avstånd från varandra. 
De ha helt plötsligt stigit upp i tav
lan såsom en mängd kvastar och 
prickar i en förut klar farled. Och 
jag vet att de i detta ögonblick såsom 
stampade ur jorden skola uppträda 
överallt i staden i människors kurs. 
Och det förvånar mig endast att vå
ra husmödrar aldrig kommit på den 
lyckliga och trevnadsfrämjande' idén 
också de att förlägga städningen i 
våningen till en lämpligare tidpunkt, 
iså att samtliga familjemedlemmar 
verkligen bleve övertygade om att den 
försiggick, som det nu är går ju detta 
viktiga och angenäma arbete alltför 
spårlöst förbi i våra hem. 

Jag betraktar en stund den upp
byggliga synen. Skall just fortsätta 
då jag så gott som i bokstavlig me
ning får en spade sand över mig. 

Min beundran stiger. Klockan är 
nämligen över nio. Staden har re
dan halkat sig till sitt arbete. Sänd
ningen kan med fördel begynna. 

Sådant kallar jag metod. 
Nu återstår bara "mjölkkärror

nas" och soplassens smakfulla och 
lokalt betonade procession. Men den 
kommer som extranummer längre 
fram. Det förmiddagspromenerande 
Göteborg har nämligen också inne
slutits i stadens •Välvilliga hågkomst. 

Ragna Peters. 

3 * 8 8 1 *  ( j d e s s e l .  

•JESSIE WESSEL. 

Redan som helt ung ämnade Jes
sie Wessel en dag ägna sig åt 
teaterns konst. Hon lärde sig dikt
verk utantill och deklamerade inte 
sällan offentligt. Emellertid tog hon 
först studentexamen. Ty man kan 
ju aldrig veta.... 

Hon gick igenom elevskolan och 
debuterade på Dramatiska teatern 
som Bertha i Strindbergs "Fadern". 
Alltifrån början kom hon således in 
i det allvarliga rollfacket, för vilket 
hon har en avgjord läggning. Inte 
så att hon skulle sakna uttrycksme
del för det gladare och lättare; hon 
har just under senare år visat en inta
gande förmåga även i denna rikt
ning. Men hon besitter mitt i sin 
veka ungdomlighet den enkla vär
dighet, det osökt trovärdiga, som det 
är så välgörande att finna som bak
grund för återgivandet av en del ka
raktärsroller. Hon har spelat Mäs
ter Olovs Kristina och Agda i "Jo
han Ulvstjer.ua", men den av de tidi
gare uppgifterna, där dessa egenska
per klarast och. mest förtjänstfullt 
trädde fram, torde vara den unga och 
kloka Berta i fru Edgrens "Sanna 
kvinnor". Pjäsen gavs senast för en 
del år sedan som avskedsföreställ
ning för Emil Hillberg, som ännu 
mera mästerligt än vid de långt till
baka liggande föreställningarna ha
de utmejslat styckets typ för den yt
ligt vänliga, grundegoistiska famil
jefadern. Förträffligt hade Jessie 
Wessel uppfattat dottern, denna åtti-
talets vaknande unga flicka, som såg 
att just de som trodde sig vara de 
enda sanna kvinnorna, dessa hustrur, 
som utstodo och förläto allt, i grun
den blevo verkliga förstörerskor av 
mäns karaktärer. Just därför att 
hon förstod detta, nya, det öppna, är
liga modet, detta känsliga sinne för 
det rätta, som "inte kan fördraga en 
orätt, inte ens när den är riktad mot 
henne själv", men som just alltid 
tändes hetast för att försvara andra, 
just därför ägde hon förmagan att 
lyckas i de modärna, allvarliga rol
lerna. En roll, som i viss man låg 
åt detta håll, var den unga officers
frun i Matairlinek's "Borgmästaren 
i Stillemonde", på vilken nedlagts 
ett starkt och fint konstnärligt arbete. 

Bland nyare roller märkas' Acacia 
i "Mors rival", Nellie i "Skuggorna". 

Vera i "Höstens violiner". I denna 
sistnämnda uppgift kom på det lyck
ligaste fram en ung flickas muntra 
jargong — något som inte hör till 
det lättaste och som fordrar mer 
smak än man tror. Arten torde kun
na anses som en ny landvinning för 
den unga skådespelerskan.som läng
re fram i samma stycke febrilt käns
ligt gav den vaknande unga kvinnan. 

Det är dock inte endast det mo
därna och det mera realistiska, som 
uppfyllt Jessie Wessels arbetslista. 
Hon har lyckligt återgivit Strind
bergs fantastiska Indras dotter i 
"Ett drömspel", och hon har spelat 
Ofelia. En Shakespeare-figur var 
det också lion skulle komma att åter
ge, när hon under den förra vin
tern engagerades till Reinhardtbühne 
i Wien. Visserligen uppträdde hon 
där även i "Skuggorna", men gäst
spelet, som fick mycket goda om
nämnanden, torde huvudsakligen ha 
varit anordnat för återgivandet av 
Titania i "En midsommarnattsdröm". 
Vi minnas hur vid det Reinhardtska^ 
framförandet av stycket här för en 
del år sedan de burleska momenten 
och i det hela det 1 ustspelsmässiga 
fick överhand. Vid dessa nya före
ställningar framhävdes framför allt 
det lyriska. Det bör nämnas att den 
svenska gästen utförde sin roll på 
tyska, då det som man vet är mycket 
sällsynt i de större länderna att en 
främling släp pes fram på en scen ta
lande landets eget språk. Fröken 
Wessel säger sig för detta tyskans 
utarbetande för scenen haft den bäs
ta ledning av sin förträffliga lära
rinna fröken Griethe Lichtwerk. Till 
nästa år önskar Reinhardt fröken 
Wessels medverkan i "Frühlingser-
vachen", men om detta kan komma 
till stånd står i vida fältet. 

Jessie Wessel har kanske alltför 
ofta måst återge det idel söta och 
blida hos en rad flickroller. Nu sä
ger hon sig emellertid hjärtligt trött 
på allt detta "äckligt ljuva" och ön
skar att framför allt få spela karak
tärsroller och åter karaktärsroller. 

Men vem kan undra på om den 
unga konstnärinnan också drömmer 
om poesins toppunkt Julia? 

Hilda Sachs. 

DRICK FRIMÄRKS THE f&ÏÏ%r\\Qen 
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Qtan smärta. 

D:r Viola J. Erlanger berättar i 
"The Medical Womans Journal", de 

amerikanska kvinnliga läkarnes tid
skrift, om. bruket av scopolamin vid 

förlossningar. Metoden som över

förts från Tyskland till U. S. A. 

liar sedan år 1913 allt mera tagits i 

bruk därstädes. 

Man liar givit namnet "skym

ningsslummer" åt det halvnarkotiska 

tillstånd, vari barnaföderskan för
sattes genom injektion av scopola

min och morfin, vilka ämnen sam

arbeta pä en enda punkt, nämligen 
att lindra, smärta och framkalla 

sömn, men på andra neutralisera var

andras verkningar. 'Scopolamine! 

höjer t. ex. temperaturen, påskyndar 

andningen och minskar hudutdunst-

ningen under det att morfinet verkar 

på motsatt sätt. 
D:r Erlanger beskriver den metod, 

som användes -på det sjukhus, där 

hon är läkare. Patienten inlägges 
i ett lugnt beläget rum, vilket göres 

mörkt. Sköterskan är förbjuden att 

tala med henne eller att på annat sätt 

störa hennes, insomnande. 
Patienten får nu den första in

jektionen, bestående- av scopolamin 

ocli morfin, trettio minuter senare en 
ny injektion endast scopolamin och 

efter ytterligare en -halv timme ännu 

en dosis. Patienten befinner sig nu 

i ett oklart halvsovande tillstånd. 

Efter ytterligare två timmar gives 

en ny injektion sc-opolamin och för

farandet upprepas sedan varannan 

timme tills förlossningen avslutats. 

Någon ny morfininsprutning göres 

däremot icke utom i -det fall att för

lossningsarbetet sträcker sig över 

längre tid än 30 timmar. 

Patienten sover gott mellan smärt

an-fallen. När dessa sätta åt, jämrar 

bon sig visserligen-och vill kasta sig 

av och an. men på tillfrågan om hon 

har plågor svarar hon nästan undan

tagslöst "nej". Även de svåraste 

smärtanfallen uthärdas utan svårig

het. 1 det "dimmiga" tillstånd vari 

patienten befinner sig känner hon 

icke häller någon 'fruktan eller oro. 
När allt är överståndet, sover pa

tienten gott i flera timmar och vak

nar väl återhämtad. Om tillräckligt 

scopolamin använts för att neutrali-

Hemmets t idning 
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

f r å g o r ,  b e r ä t t e l s e ,  

f ö l j e t o n g ,  k å s e r i e r .  

Pr kvartal 6 kr. fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

-<Ö£-

FARLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

ti ovjuveler are. Ö Hamng. 41. 

sera morfinets inverkan på andning

en, är barnet vid födelsen rosigt och 

ger hals med fulla lungor. 
De kvinnor, vilka 'förlösas på det

ta sätt, tillägger d:r Erlanger veta. 
när de vakna, icke om vad de ge

nomgått. Man -måste berätta för 

dem att barnet redan är kommet. 

Det leende -som lyser upp den ny

blivna moderns ansikte, när hon far 

med händerna över sin kropp och 

förstår att den goda nyheten verk
ligen är sann är tillräcklig ersätt

ning för den extra möda "skym

ningsslummern" kan kosta läkaren. 

Metoden har också sina- motstån

dare, erkänner d:r Erlanger, som 

även nämner några av skälen: svå
righeten att få patienten, vars upp

fattningsförmåga är nedsatt under 

dvalan, att ligga stilla, en möjlig 
överkänslighet hos henne för scopola 

min samt de anhörigas överdrivna 

rädsla för att barnet skall taga ska

da, om modern bedövas. 
För egen del är d:r Erlanger emel

lertid en varm anhängare av meto

den, av vilken hon endast ;sett goda 

resultat. 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  
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6ift Imnnas 

Vad är majoriteten? Det är dår

skap : 

Förstånd har alltid blott ett fåtal 

ägt. 
F. von Schiller. 

Den mest lämpliga julklappen är 

tvivel,siitaii en modern damväska. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2, 

bortslumpar i dessa dagar ett begrän

sat antal damväskor i uddamodeller, 

och detta till 1/2 priser. 

När dig väl går, så tänk, att dig 

kan åter gå illa; och då dig illa går, 

så tänk att- dig åter kan gå väl. 
Syrach. 

En man skall vara barn utav sin 

tid, . 

Men adla tidens borgerliga gärning. 
H. Ibsen. 

finskt, svenskt 
och danskt. 

I somras visades på en utställning 

i Helsingfors modärna kök från de 
nordiska länderna. 

En kvinnlig arkitekt fru Ingrid 
Dyggve Möller har skrivit i den 

danska "Husmodern" om saken och 

på följande sätt : 

De finska köken stodo genomgå

ende högt över de svenska. 

Men hur förvånad blev jag icke, 
då jag i öppen förbindelse med de 

svenska köken såg ett c:a 1 meter 

smalt gråmålat rum, där det stod en 
smal bänk 'ined ett täcke över, 

och jag förstod -att denna cell var 
det meningen att husassistenten skul
le hålla till i, när hon var färdig 

mod sitt arbete för familjen. Sina 

få tillhörigheter kunde hon ha i ett 

väggfast skåp i cellens bakgrund. 

För stolar och bord fanns det ingen 

plats och isängen själv var smalare 

än kojen på en ångbåt. Någon dörr 
fanns ic.ke och skulle icke häller fin

nas till köket, vilket vill säga att 

detta rum faktiskt var en del av kö

ket. 

förvärvsarbete. 
Hv Juris kandidat JMärta Björnbom Romson. 

Svenska Kvinnors Medbcrgarförbunds artikelserie. 

På den allra sista tiden har frå
gan om den gifta kvinnans förvärvs
arbete blivit aktuell ur flera syn
punkter. Den krisartade övergångs
tid. i vilken vi för närvarande be
finna oss i mer än ett avseende gör 
jordmånen kanske alltför tacksam 
för spekulationer över företeelser, 
som under andra förhållanden kan
ske skulle ha förefallit helt natur
liga. På jakt efter syndabockar, som 
lämpligen kunna göras ansvariga för 
den allmänna depressionen, tycks 
man på vissa håll ha fått upp ögo
nen även för den arbetande gifta 
kvinnan. Har kanske, börjar man 
(fråga sig, den gifta kvinnans in
trängande på arbetsmarknaden nå
gon del i den tillspetsad« konkurren
sen, den stora arbetslösheten, och 
kan, om så är fallet, någon bot rådas 
nå detta missförhållande? 

Å andra sidan ter sig kanske för 
mången den gifta kvinnans indra
gande i förvärvslivet som -en -oro
väckande företeelse i och för sig så
som innebärande en flykt från hem
arbetet, från den omedelbara omsor
gen om familjen, som ju av gam
malt ansetts utgöra den gifta kvin
nans viktigaste för att icke säga en
da livsuppgift. Och man har frågat 
sig: Kan det vara annat än till ska
da för den gifta- kvinnan själv att 
hon på detta sätt kastar sig in i för
värvsarbete utom hemmet? Kan det 
vara gagn digt: för hemmet, som ju 
utgör grundvalen för hela samhället, 
att husmodern ägnar sin tid och sina 
krafter åt något annat än just hem

arbete? Kan slutligen samhället va
na betjänt av att de gifta kvinnorna 
söka sig verksamhetsfält på annat 
håll än vid den mångbesjungna hus
liga härden att de konkurrera med 
affärsföretag och tävla om arbetsan-
ställningar m-ed männen och ide ogif
ta kvinnorna? 

Det kan emellertid icke nog starkt 
betonas, att frågan om den gifta 
kvinnans förvärvsarbete framför allt 
är en ekonomisk fråga av synnerli
gen komplicerad art. Den är ett 
spörsmål, som icfye kan lösas genom 
något abstrakt teoretiserande om rätt 
eller plikt i den ena -eller andra rikt
ningen. Den är helt enkelt en pro
dukt av alla de samverkande fakto
rer, -som i nutiden bestämma sam
hällets ekonomiska byggnad. Där
med är det naturligtvis icke sagt, 
att det ens någon längre tid 
kommer att förbliva- som det är. 
Tvärtom är det väl sannolikt, att'vi 
för närvarande befinna oss i ett över
gångsskede, som bildar inledningen 
till något nytt. Vad detta bär i sitt 
sköte, kunna vi emellertid -icke över
blicka, förrän vi passerat slutpunk
ten i det utvecklingsskede, som en 
gång inleddes med industrialismens 
katastrofala omstörtningar på det 
ekonomiska livets område. 

Under hela tiden alltsedan kvin
norna först började se sig om efter 
arbete på den allmänna arbetsmark
naden, har det väl knappast någon 
gång saknats röster, som besvurit 
dem att vända tillbaka- till hemmen, 
som utgör deras enda rätta verksam-

Hos -oss i Danmark är det rätt och 

slätt omöjligt att något sådant skul

le kunna tänkas och ännu mindre 

utställas som ett framsteg. Förhål

landet måste emellertid ses mot bak

grunden av att både i Sverige och 

Finland det gamla lokala bruket att 
assistenten sover i köket ännu är 

allmänt. 

Gud vare lovad att vi danskar äro 
kritiska icke blott -mot andra utan 

också emot- oss själva. Vi tycka 

nog, att vi lia många dåliga assistent-

rum i de äldre fastigheterna, men 

det är dock rum med luft, utrymme 

och dörr och jag tror mig kunna sä

ga, att det stora flertalet husmöd

rar försöka göra detta rum hemlikt 

och trivsamt, så att assistenten fram

för allt kan känna det som sitt eget 

under den tid då hon är fri från sitt 

arbete. 

En temperamentsfull skildring 

men för mörk i tonen och absolut 

orättvis när det gäller våningar i 

nyare svenska hus. 

I 
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Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel 

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. ' 
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hetsfält, att återvända till vävstol 
och spinnrock, 'till ljusstöpning och 
korvstoppning. Men dessa uppma
ningar ha i det stora hela måst för
klinga ohörda. Kvinnorna ha helt 
enkelt icke haft något annat val än 
att fortsätta på den en gång inslag
na vägen, även om de skulle ha ön
skat det. 

Lika litet lär nu, då kvinnorna 
äntligen lyckats tillkämpa sig en 
position i samhället, denna paroll 
förmå samla de arbetande gifta- kvin
norna till ett allmänt återtåg från 
förvärvsarbete till uteslutande hem
arbete. Ty hur många kvinnor ha 
helt enkelt råd att under nuvarande 
förhållanden ägna sig uteslutande 
åt hemmet? Man får nämligen akta 
sig för att lägga de mera förmögnas 
tillvaro som måttstock på den gifta 
kvinnans liv i allmänhet. Som re
gel är hustrun nödsakad att arbeta 
för familjens underhåll och att ar
beta på ett sätt, som lämnar verk
ligt ekonomiskt utbyte. Då därför 
icke längre något produktivt arbete 
i tillräcklig utsträckning -erbjudes 
henne i hemmet, måste hon i många 
fall söka det på den allmänna ar-
b-etsma rkn a de n. 

Det är för övrigt typiskt, aitt kra
vet på ett återvändande till hem
men -ställes just på den arbetande 
gifta kvinnan. Den kategori av 
kvinnor, som icke på grund av.eko
nomiskt nödtvång, sparsamhetsskäl 
eller ideella intressen utan kanske 
på grund av nöjeslystnad eller bris
tande intresse i större -eller mindre 
utsträckning lämna sitt hem i främ
mande händer, denna- kategori går 
oftast fri från angrepp. Denna om
ständighet synes tyda- på, att bak
om hela aktionen mot gift kvinnas 
förvärvsarbete ligga företrädesvis 
konkurrensintressen av -olika slag. 

Vi ha nii kommit så långt, att om 
också iok-e alla så dock de flesta unga 
flickor utbilda sig till ett yrke. Ar
betet- på denna utbildning blir icke 
bortkastat, om den unga kvinnan se
dan gifter sig. Tvärtom blir det ett 
gott stöd för hela familjen, att -hust
run vid mannens från fälle eller sjuk
dom i nödfall är rustad att övertaga 
hela det ekonomiska ansvaret för 
familjen och detta är hon i än högre 
grad, om hon genom fortsatt utövan
de av sin verksamhet bibehållit- kon
tinuiteten i sitt arbete. 

Saken har även en ideell sida. Ett 
av de viktigaste villkoren för iudivi-
dens lycka är väl att kunna känna 
arbetets yl rid je. Denna har emeller
tid till förutsättning, att var och en 
i möjligaste mån if år ägna sig åt det 
arbete, han eller han passar för. Var 
och en bör om idet är möjligt få åt 
sig utvälja det verksamhetsfält, där 
hans eller hennes begåvning eller 
läggning kommer bäst till sin rätt. 
Och denna frihet bör icke undanhål
las den gifta kvinnan under en före
given omsorg om hennes eget bästa. 
1 de flesta fall torde det nog kunna 
överlåtas till hennes eget omdöme, 
huruvida hon kan utöva ett förvärvs
arbete utan att det sker till förfång 
för hemmet och hennes närmaste. 
Den gifta kvinna som tar sitt kall 
på allvar arbetar ju under alla för
hållanden ytterst för isitt hem och 
sina barn. Målet är detsamma, vare 
sig medlet är avlönat yrkesarbete 
eller praktiskt hemarbete, -och även 
i detta avseende bör gälla, att pri
vatlivet är en privatsak. 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 
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Eldbegängel8ef<irenlngen8 expedition. 

»En ovärderlig handbok 

för alla dem som ämna för= 

djupa sig i  de knypplade, 

stickade och virkade spet

sarnas teknik», 

skriver Göteb. Morgonpost om 

H k ta 

i 

spetsar 
Av 

ELSA BRANDSTAKE. 

(Ingår i serien "Hemmets Handböc
ker".) Två delar. Häft. 8 kr., klotb. 

4.50 pr del. 

Lindblads Förlag, Uppsala.  

är även som badtvål den 
förnämsta. 

Framför allt bör man noga akta 
sig för att anlägga några moralise
rande synpunkter på frågan. Allt 
tal om iden gamla goda tiden ock 
forna tiders kvinnor till trots, kan 
man nog påstå, att Sen moderna gif
ta kvinnan icke står de förra efter 
i allvarligt och ansvarsfullt arbete 
för sitt hem och sina närmaste. Att 
tidstypen i. mycket är olika ocli att 
arbetet i många avseenden lågges 
på en annan bog, det beror till stör
sta delen på skiljaktigheter i 'sam
hällets ekonomiska struktur. D™ 
moderna gifta kvinnans arbete ar 
kanske mera utåtvänt, mera inten
sivt. m-era uppslitande, därigenom 
att hon så att säga -kämpar på 
fronter, men det kanske i gengä» 
är mera livsbejakande, mera utveck
lande. 

Förr i världen kunde en ung m"'1 

locka sin själs älskade till fönstret 

med några knäppningar på lutan-

För att vinna satmma resultat 
måste han ha ett automobilhorn att 

tuta med. 
A dam-

På Islandsfärd 
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av red. A. Q- Petersson 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern. 
Lördag oeh söndag kl. 8 e. m. 

"Manon Lescaut." 
OBS.! Sista lördags- oeli söndagsförest. 

Söndag kl. 1,30: 

;Sista valsen.» 
Billighetsmutiné. 
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Den som småbåt CAP KAKAO 
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GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER 

Lorensbergsteatern. 
Lördxig kl. 8 e. m. 

STORSTÄDNING. 

Söndag kl. 6 e. m. 
JJftermiddagsföreställning till matinépriser. 

Simson och Delila. 

Lilla Teatern.  
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Spanska flugan. 
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Barnförbjudet. 

j PALLADIUM i 
Thos H. Ince-filmen | 

] PliKtens Bud — och Kärlekens 
RIALTO i 

Paamaount-filmen 

Alla FlicKors Dix 

föräldrar ocb barn. 

Barnet är ett heligt ting, ty det 

bär Guds ouppbrutna insegel på sin 
panna. 

Es. Tegnér. 

Det- sam sås tidigt på våren slår 

djupast rot. Vad som tidigt blir 

inpräglat i barnets hjärta ger rikt

ning åt- hela- livet. 
F. Ahlfetdt. 

Låt era barn lära -sig att ta itu 

med allvarliga frågor redan i - sina 
tidigaste år! Låt: dem få lära- sig 

något mera än nöjeslystnad -och be
gär efter pängar och bekvämlighet! 

Låt »oss giva dem några alldeles nya 
lärdomar ty de hungra efter dem! 
De längta efter ljus, de tigga oavlåt
ligen på sitt stilla, -sätt efter att få 
veta något mera. De älska er på 

sitt barnsliga sätt. Men vad veta de 
egentligen 0111 er, om era verkliga 
dygder, om den ädlare sidan av er 

natur, av den sidan som ni -själva 

ännu ej sökt att få fram? Hur kun
na ni låta, era barn få vara i okunnig

het 'därom? Är icke er plikt mot dem 

tydlig? 
Katherine Tingley. 

\jyLr TAPIS3EI 
•VA/ DETALJ 

ö. Hamng. SI. 1 tr 

INIÄBS 
Färdigsydda lämp

liga Julklappar 

Frun, kokerskan 
oeî) l)u$an. 

I jänarinnefrågan är brännande 
icke blott i vårt land utan även och 

kanske i ännu högre grad i andra 
länder. 

A i ha i den stora engelska tidning
en "Morning Post" hittat en ganska 
givande diskussion i denna egendom

liga fråga, vilken trots -sin skenbara 
enkelhet alltjämt framstår lika olöst. 

— En kokerska, skriver lady Ask-

with. kan vara en verklig konstnär 

i sitt fack. och detsamma är förhål
landet med var och en, som med liv 

och lust ägnar sig åt uppgiften att 

g'öra- ett -hem vackert och behagligt. 

Men vi ha alla bidragit till att om
giva dessa sysslor, vilka -dock en gång 
voro kvinnornas stolthet, med en at

mosfär av tarvlighet. Detta är ingen
ting mindre än en olycka. 

Hur skola vi kunna vrida detta för
hållande rätt igen? Det måste fin

nas god vilja på både husmödrarnas 
oeh assistenternas sida. Om en ung 

flicka skall kunna tycka att det hus
liga arbetet är ett fint och lockande 

yrke, måste husmodern sätta det lika 
högt. Hon måste observera ocli vär

dera det goda arbete, som utföres i 
hemmet och icke undanhålla veder

börande ett välförtjänt uppmuntran
de beröm. Det är också en husmoders 

skyldighet att intressera sig för as

sistentens personliga förhållanden, 

att visa henne medkänsla och god

het. 
Yår angelägnaste omsorg bör va

ra att befria det husliga arbetet från 

den prägel av tarvlighet som kommit 

att vidlåda det och få bort missupp
fattningen att den arbetskraft, som 

inte duger till något annat, är god 
nog åt hemmen. I stället -skola vi 
bereda rum för åsikten att arbetet 
inom hemmet är en av livets värde

fullaste uppgifter, att varje kvinna 
-som vanvårdar sitt hem är värd för
akt och att varje flicka, innan hon 

gifter sig, bör ha lärt att sköta ett 

hem. 
En kokerska som deltog i diskus

sionen skrev: 
— En ung flicka i våra dagar tar 

hällre vilket arbete som hälst än hon 

söker anställning i ett hem. Det är 
icke själva det husliga arbetet som 

avskräcker henne men lion vill ha 

sina kvällar fria- för att gå på bio
grafen och teatern eller för att vara 
tillsammans med sina vänner. Hon 
vill icke vara innestängd i ett främ

mande lius. 
I fråga o-m husmödrarne, tillägger 

hon. kan anmärkas, att det finns så
dana som lägga sig i och vilja be
stämma varje detalj av arbetet, vil
ket är prövande och tröttande för en 

kunnig och plikttrogen tjänarinna. 
Men i alla fall tror jag inte att 

husmödrarna äro skuld till att den 

kvinnliga ungdomen icke vill till 

hemmen. Snarare är orsaken den att 
en ny flicktyp utvecklat sig. 

— Min åsikt är, skriver en husa. 
att den motvilja mot- husligt arbete 

som kännetecknar de unga kvinnor
na har sin rot i tidens allmänna oro 
och förändrade uppfattning av det 
husliga arbetets betydelse. Många 

husmödrar sakna verkligt intresse 
för sitt hem och ägna föga uppmärk
samhet åt det arbete, som av andra 

avlönade krafter utföras därinom. 
För unga flickor som komma i så
dana hem ter sig arbetet som något 
rätt oväsentligt, vilket icke är värt 
ett helt och hängivet intresse utan 

som man kan ta hur lättvindigt som 
hälst. Man väljer icke detta arbete 
av verklig lust- utan i brist på något 
bättre och rätt och slätt- för livsuppe

hällets skull. Flertalet unga flickor 
gifta sig ju med tiden och få egna 

hem att sköta om, men ingen tycks 
tänka på vilken utmärkt träning för 
detta kall det husliga arbetet i an

dras tjänst är. 
Det är icke osannolikt att- den 

kvinnliga ungdomens revolterande 
mot- det husliga arbetet- står i sam
band med den revolutionära anda, 
som utmärker vår tid och som för

aktar och förkastar allt gammalt. 
Att gångna tiders kvinnor tyckte 
om och gingo upp i hemarbetet tycks 

vara tillräckligt- skäl för flickan av 
i dag att finna det dumt och tråkigt. 
Några verkliga skäl för sin motvilja 

kunna de icke giva. 

Sådan var alltså fruns, kokerskans 

och husans uppfattning av saken. 

Vår frånsida. 
€tt stycke psyhclogi. 

Realisera nu Eder länge närda 
plan; begagna Eder av våra excep
tionellt låga priser under vår nu på

gående höstrealisation och inköp ett 
tillräckligt antal stuvar av linoleum 
och vaxduk. Tillfället är enastående. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Säg ingenting ont. o-m en männis
ka, om du ej med visshet vet, att 
det är sant: och om du 'vet att det 
är sant, så fråga dig själv: varför 

säger jag det.? 
K. Lavater. 

Av * 

Ar människan e>i eller flera? Den
na ifråga som den italienske för
fattaren Pirandello gör i sitt drama 

Sex roller söka en författare" (se 
föregående n:r av denna tidning!) 

förefaller måhända i första ögon
blicket underlig och obefogad. 

Oeh dock ha vi väl. om vi över
huvudtaget vilja räknas till "de län

kande", mer än en gång undrat vil

kendera. som är den sanne repre
sentanten för vårt "jag", antingen 

vår bättre natur, vars tankar och ord 
och gärningar vi öppet och med till
fredsställelse vidkännas, eller den 

lägre naturen vars förirrningar och 
svagheter oroa vårt samvete eller 

fylla oss med olustkänslor, och med 
vilken vi icke vilja identifiera oss, 
ehuru andra i regel göra det. 

Det ligger något, både sällsamt 
och skrämmande i att vi på detta 

sätt stå ovissa, och frågande inför 
oss själva, ehuru vårt, tanke-, känslo-
oöh handlingsliv tyckes ligga öppet 
för vår blick, under det att vår om
givning. som blott ser oss endels och 
saknar nyckeln till vårt innersta 

väsende, uppfattar oss på ett antag
ligen mycket klarare oeh ofördel

aktigare isätt. 
För att kunna förstå denna gåta 

är det nödvändigt att åtminstone i 
någon mån känna själslivets struk

tur -och arbetssätt. 
Den mänskliga själen, psyken, är 

uppbyggd på en samling instinkter, 
vilka kunna sammanföras i tre -sto
ra grupper: "jag"-instinkten. viljan 
till sjä 1 vuppehåll-else och omsorgen 
om den egna. individualiteten ("var 
och en är ,sig själv närmast")' den sexu
ella instinkten av •vilken mänsklig
hetens fortbestånd avhänger samt 

slutligen sam h ällsinsti nkten, den in
bördes goda viljan, vilken är förut
sättningen för samhällets uppkomst 

och vidmakthållande. 
Dessa tre stora instinktsgruppers 

olika del-instinkter, känslor och sin
nesrörelser äro förvärvsbegär, kamp
lust, nyfikenhet, ikärlek, fruktan, 

hat. ömhet, stolthet, äregirighet, re
ligiositet, barmhärtighet eller alla 
de tusen stämmor på gott och ont 

som vi höra tala i vårt inre. 
De flesta av våra handlingar le

da sin upprinnelse från instinkterna 

S A L Ä R S  B O I S E N E T H J  
V i  r e k o m m e n d e r a  v å r  f ö r s t k l a s s i g a  

B  e s t  ä l l n i n c f  s  a t e l i e r  

Endast prima kvalitéer Snabb leverans. All slags hälsöm och phssering_utföres1 

Tvätta med 

SIÏYDCSMAM INRtûlSTRtRAT. 

Äldst & Bäst 

soin en nödvändig utlösning för des
sas starka psykiska energi. 

Man har liknat de stora instinkt
komplexen vid ledamöterna i en sty
relse under ordförandeskap av det. 
som vi åsyfta med beteckningen 
"jag". De olika styrelsemedlem mar

ne kunna här. alldeles som ute i li
vet. vara insiktsfulla, handla klokt 
och fönuftigt med lojalt hänsynsta
gande till varandras önskningar -samt 
fatta enhetliga för "jaget", som hel
het betraktat, goda. hedrande och 
nyttiga beslut. ' 

Men de kunna också, i saknad av 
besinning oeh självtukt. handla im
pulsivt utan att vilja fråga förstån
det till råds samt vid inbördes me
ningsskiljaktighet resa sig mot var
andra för att den ena eller den an
dre i kraft av sin våldsammare psy
kiska, energi genomdriva sin för de 
övriga parterna förhatliga vilja. 

Sexualinstinkten kan t. ex. vilja 
förföra människan till handlingar, 
ägnade att ruinera hela hennes liv, 
och mot vilka självuppehållelsein-
stinkten därför måste resa ett för
tvivlat motstånd, förvärvsinstinkten 
kan göra sig till talesman för affärs
metoder, vilka- kränka andras rätt 
och som därför uppkalla den reli
giösa och moraliska känslan till för

svar. 
Själssmärta kan påföras oss även 

utifrån genom pinsamma upplevel

ser och andras handlingssätt. 
Yår sexuella längtan kan t. ex. 

rikta sig mot en människa, som icke 
besvarar den, och vi falla, då offer 
för de svåra själslidanden som heta 
olycklig kärlek och svartsjuka. Man 
kan förarga oss, visa -oss ringakt
ning, begå oförrätter mot oss, man 
kan stå hindrande i -vägen för vår 

lycka, ha större -framgång i livet än 
vi eller på tusen andra sätt direkt 
eller indirekt isåra och plåga vår 

självkänsla, vår vilja t il 1 makt. 
Människosjälen kan emellertid icke 

fördraga smärta, icke ens i den lin

driga. formen av olust och nedtryckt-
het. Den har ett överväldigande -och 

ofrånkomligt behov av harmoni, in

åt och utåt'. 
Samma makt som tände denna 

sällsamma längtan i människans 
bröst ger henne också medel att till
fredsställa den. Men dessa medel 
behaga henne icke: en sublimering 
(förädling) av de primitiva, instink

terna, ett lojalt samarbete av själens 

I dessa (lagar 

bortslumpas 
en (lel av saisonens 
nyiiikomna moderna 

Dräkt=, 
Rock- och 

Klädning-s= 
T Y G E R  

oerhört billigt. 
Specialaffär /«<• Tyger. 

Til 
MAGASINET Va 

4 0  K u n g s g a t a n  4 0 .  

krafter, ett handlande i överensstäm
melse med den bättre naturen, -själv
kännedom, ånger och botfärdighet 
ifråga om begångna mistag och oför
rätter. undergivenhet under och för
tröstan till en högre ledning, ett sakt-
mod och en godhet som icke tillräk-
na andra någon skuld utan förlåter 

och glömmer, alltså- en religiös in

ställning til! livet. 

Det finns emellertid andra medel 
som människan hällre tillgriper för 
att skydda och upprätthålla den in
re harmoni, som ständigt löper fara 

att störas och nedbrytas. 
Förolämpar någon henne befriar 

hon sig från den pinande känslan av 
förödmjukelse genom att "ge lika gott 
igen". Hon besvarar förakt med 
förakt, hat- med hat, skada med 
hämnd. Handlar hon på nyss nämn
da isätt eller begår hon andra, hand
lingar. som strida mot hennes bättre 

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

medan den suger. 

Kan 
aldrig 

KORSGATAN 8. Telefon 101 18. 

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

använda en dammsugare till annat 
än att avlägsna löst liggande 
damm. För mattrengöring är den 
oanvändbar, eftersom den hårt 
intrampade smörjan måste piskas 
ur. Endast Hoover kan utföra 
denna piskning inomhus, utan 
att. röra upp damm. 

A . B .  

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

<Eftertryck ej 
tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

llllal)$ vilja. 
Av KAT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 
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Hon förde sällskapet med sig ut ur 

huset i den egyptiska eftermiddagens 
förbländande ljus. Sanden var glö
dande het, full av underbara och 

mystiska fasoner av de -stora- ska ra-

béernas små fötter, som leva i öknen 

liksom ödlor och iskorpioner. Över 
dem vårhimlen som en smältugn, och 
solen lyste på dem med en fullstän

digt obarmhärtig intensitet. 
- Hör nu! Lucas lyfte pa sin 

solhjälm och torkade pannan. îôr 
himlens skull, Celia, låt osis inte 
-sträva för långt över denna bränn-

beta sand. Vi kommer att få so-1-

styng allihop. 
— Det är inte långt, sade Celia 

lugnande, ofrh nu då vi är här, så 

måste vi ju ,»e någonting. Jag rös

tar för Tjurgravarna först och sedan 

för den gudomliga Ti-graven. 
De heliga Apistjurarnas gravar, 

so-m äro becksvarta oöh utan möjlig

het till någon sorts ventilation, loc

ka just inte till något längre uppe

håll. Vid skenet från många dry

pande ljus och en och annan blixt 
från magnesiumtråd blevo de enor

ma sarkofagerna hastigt inspektera
de under åhörandet av en släpig för

klaring av en trött guide. Tystnaden 

var så tryckande, mörkret -så inten

sivt, att Kitty kände blodet dunka 

i öronen och började längta efter 

fria luften. Lyckligtvis var Celia 

i samma belägenhet, och efter tio mi
nuter i den kvävande gravatmosfären 

yrkade hon, till guidens stora miss

nöje, på att bli förd upp i dagslju

set igen. 
— Nu till Ti! Hon gick muntert 

i têten. Katie, det är den sötaste 

grav du i ditt liv sett! Och vi måste 

se på prinsessans Vad-heter-hon hus 

också, och sen ska jag låta er vara 

i fred. 
Dessa gravar äro alldeles olika 

tjurarnes, oöh de små ljusa ocli luf

tiga kamrarna med sina förtjusande 
teckningar och reliefer på väggarna, 
1'vad® på nytt upp sällskapets dom
nande livsandar. De förunderligt 

bibehållna färgerna, blått och rött 

samt här oöh där en vacker grön ton, 
äro så förtjusande, att ingen kan lå

ta bli att gripas av beundran. Re
lieferna föreställande hela serier av 
bilder ur det egyptiska folkets liv, 

roddarna i sina klumpiga båtar, bön
derna. som plöja jorden, slavarna, 

som bringa sina offer av gäss. an
kor och nybakat bröd i en oändlig 

procession till härskaren, som invän

tar dem på sin praktfulla tron — 
den underbara livfullheten i dessa 

tavlor, skapade av mästare, so-m se

dan årtusenden legat i sina gravar, 
men vilkas verk tyckas begåvade 
med -evig ungdom, är sådan att man 

knappast är i stånd att fatta, att de 

ej frambragts i går utan tillhöra den 

gråa forntiden. 
En. som det tycktes, livslevande 

flock av tranor väckte Celias var

maste beundran. Lassen instämde 

men gav för sin del företrädet åt de 
ryktbara åsnorna, som så ofta blivit 

reproducerade. Båda delarna, ja, allt 

hon såg framför isig på dessa- gamla 
magiska väggar väckte hos Kitty 
både häpnad och bävan, och visioner 

av de sedan uråldriga tider hänsovna 
egyptierna, prinsessor, arkitekter, lä
kare trängde sig tätt och hastigt på 

henne. 
— Ar det inte underligt, sade 

Lassen, då de stodo -sida vid sida 
framför en procession av slavar, som 
buro fram sina offergärder av frukt 

och säd. underligt att tänka att des
sa konstverk äro gjorda, av verkliga 
människor lika solida och verkliga 

som ni och jag? Tänk, verkliga hän
der av kött och blod lia huggit ut 

-dessa frukter och dessa sädeskorn, 
verkliga händer ha, hållit den pensel, 

som målat detta vackra blågröna. 
De ha ej frambragts. som man vore 

frestad att- tro. av övernaturliga 

makter, utan av levande människor, 
som åto, drucko, sovo, älskade och 

hatade, som vi göra- nu i denna dag. 

De tänkte aldrig på. att deras vrk 

skulle betraktas och kommenteras av 

främmande folkslag, tusentals år se
dan de själva lagt ner sina- verktyg. 

De visste endast, att när deras arbete 

var slut och boningen färdig för den 

döde härskaren, skulle dörrarna för
seglas och anden ensam få njuta av 
all den -skönhet, -som de skapat för 

att tillfredsställa hans smak. 
—- Ja, vem som än innehade 

denna grav. iså måtte han bli
vit hänförd, då han eller hon 

kom att se sig omkring. Hon kas
tade åter en beundrande blick på 
målningarna. Titta på de där män

niskorna, som arbetar på åkern. De 
ser ju fullkomligt levande ut-i trots 
av deras stela hållning. Ett sådant 

förunderligt land Egypten är. dok
tor Lassen! Finns det något annat 

land i världen, som gömmer på nå

gonting hälvten sa- förtrollande som 

öknen? 
Han tänkte efter ett- ögonblick. 

Nej. det tror jag verkligen inte. Ja
pan på våren t. ex., när fruktträden 

blomma, är sagolikt, och Kalifornien 
har de mest storartade naturscenerier 

i världen, sägs det. Men det är. som 
ni säger, någonting så förtrollande 

över Egypten, att det fullständigt 

tar en fången. . 
— Kom nu, ni två! ropade Celias 

sorglösa röst uppifrån. Det är sent, 
och vi har en lång ritt framför ' oss. 

Jag vet inte. vart Poppy oöh herr 
Cheyne tagit vägen, men jag förmo
dar, att vi ska finna dem någonstans. 

Faktiskt sutto de båda precis där 
de (blivit lämnade, alldeles utanför 
"Mariettes Hus" — Poppy på en li
ten sandkulle med sin grönrandiga 

parasoll uppspänd till isky-dd mot'den 
brännande solhettan och Cheyne vid 

hennes sida upptagen med att betrakta 
skarabéerna. som löpte hit och dit 
över sanden. 

— Latmaskar! Celias ton var fö
rebrående. Ni har ju inte sett någon

ting, och vi kan inte vänta längre, 
vi måste fara tillbaka genast. Vi 
ska. dricka té, när v-i hunnit halv
vägs. så raska på nu och kom bara! 
Vem rider den hästen? A, Kitty, 

du och Gordon och herr Cheyne är 
till häst, det var ju sant. Nå, då 
får vi starta först. Hassan — hon 

höjde rösten lite — för fram åsnor
na och kamelen genast. 

Djuren tycktes ivrigt invänta av
resan, och de djärva ryttarna sutto 
upp. Kitty hade ej tänkt på förut, 
att hon skulle nödgas rida tillbaka 
med Owen Ohevne. men hon kom nu 
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Qtan smärta. 

D:r Viola J. Erlanger berättar i 
"The Medical Womans Journal", de 

amerikanska kvinnliga läkarnes tid
skrift, om. bruket av scopolamin vid 

förlossningar. Metoden som över

förts från Tyskland till U. S. A. 

liar sedan år 1913 allt mera tagits i 

bruk därstädes. 

Man liar givit namnet "skym

ningsslummer" åt det halvnarkotiska 

tillstånd, vari barnaföderskan för
sattes genom injektion av scopola

min och morfin, vilka ämnen sam

arbeta pä en enda punkt, nämligen 
att lindra, smärta och framkalla 

sömn, men på andra neutralisera var

andras verkningar. 'Scopolamine! 

höjer t. ex. temperaturen, påskyndar 

andningen och minskar hudutdunst-

ningen under det att morfinet verkar 

på motsatt sätt. 
D:r Erlanger beskriver den metod, 

som användes -på det sjukhus, där 

hon är läkare. Patienten inlägges 
i ett lugnt beläget rum, vilket göres 

mörkt. Sköterskan är förbjuden att 

tala med henne eller att på annat sätt 

störa hennes, insomnande. 
Patienten får nu den första in

jektionen, bestående- av scopolamin 

ocli morfin, trettio minuter senare en 
ny injektion endast scopolamin och 

efter ytterligare en -halv timme ännu 

en dosis. Patienten befinner sig nu 

i ett oklart halvsovande tillstånd. 

Efter ytterligare två timmar gives 

en ny injektion sc-opolamin och för

farandet upprepas sedan varannan 

timme tills förlossningen avslutats. 

Någon ny morfininsprutning göres 

däremot icke utom i -det fall att för

lossningsarbetet sträcker sig över 

längre tid än 30 timmar. 

Patienten sover gott mellan smärt

an-fallen. När dessa sätta åt, jämrar 

bon sig visserligen-och vill kasta sig 

av och an. men på tillfrågan om hon 

har plågor svarar hon nästan undan

tagslöst "nej". Även de svåraste 

smärtanfallen uthärdas utan svårig

het. 1 det "dimmiga" tillstånd vari 

patienten befinner sig känner hon 

icke häller någon 'fruktan eller oro. 
När allt är överståndet, sover pa

tienten gott i flera timmar och vak

nar väl återhämtad. Om tillräckligt 

scopolamin använts för att neutrali-
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— är — 
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JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

ti ovjuveler are. Ö Hamng. 41. 

sera morfinets inverkan på andning

en, är barnet vid födelsen rosigt och 

ger hals med fulla lungor. 
De kvinnor, vilka 'förlösas på det

ta sätt, tillägger d:r Erlanger veta. 
när de vakna, icke om vad de ge

nomgått. Man -måste berätta för 

dem att barnet redan är kommet. 

Det leende -som lyser upp den ny

blivna moderns ansikte, när hon far 

med händerna över sin kropp och 

förstår att den goda nyheten verk
ligen är sann är tillräcklig ersätt

ning för den extra möda "skym

ningsslummern" kan kosta läkaren. 

Metoden har också sina- motstån

dare, erkänner d:r Erlanger, som 

även nämner några av skälen: svå
righeten att få patienten, vars upp

fattningsförmåga är nedsatt under 

dvalan, att ligga stilla, en möjlig 
överkänslighet hos henne för scopola 

min samt de anhörigas överdrivna 

rädsla för att barnet skall taga ska

da, om modern bedövas. 
För egen del är d:r Erlanger emel

lertid en varm anhängare av meto

den, av vilken hon endast ;sett goda 

resultat. 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

£ SVEA 
Göteborg.  

A K T I E B O L A G E T  

S E L M A  S J Ö B E R G S  D A M F R I S E R I N Q  
Grundad 1881 KUNGSGATAN 63 Tel. A  7  1 7  

Specialitet: HÅRSKÖTSEL 
Behandling med violetta strålar. Modern klippning och kamning. Brudklädsel 

O m s o r g s f u l l  b e h a n d l i n g .  B i l l i g a  p r i s e r .  

(Eftertryck förbjudes.) 

6ift Imnnas 

Vad är majoriteten? Det är dår

skap : 

Förstånd har alltid blott ett fåtal 

ägt. 
F. von Schiller. 

Den mest lämpliga julklappen är 

tvivel,siitaii en modern damväska. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2, 

bortslumpar i dessa dagar ett begrän

sat antal damväskor i uddamodeller, 

och detta till 1/2 priser. 

När dig väl går, så tänk, att dig 

kan åter gå illa; och då dig illa går, 

så tänk att- dig åter kan gå väl. 
Syrach. 

En man skall vara barn utav sin 

tid, . 

Men adla tidens borgerliga gärning. 
H. Ibsen. 

finskt, svenskt 
och danskt. 

I somras visades på en utställning 

i Helsingfors modärna kök från de 
nordiska länderna. 

En kvinnlig arkitekt fru Ingrid 
Dyggve Möller har skrivit i den 

danska "Husmodern" om saken och 

på följande sätt : 

De finska köken stodo genomgå

ende högt över de svenska. 

Men hur förvånad blev jag icke, 
då jag i öppen förbindelse med de 

svenska köken såg ett c:a 1 meter 

smalt gråmålat rum, där det stod en 
smal bänk 'ined ett täcke över, 

och jag förstod -att denna cell var 
det meningen att husassistenten skul
le hålla till i, när hon var färdig 

mod sitt arbete för familjen. Sina 

få tillhörigheter kunde hon ha i ett 

väggfast skåp i cellens bakgrund. 

För stolar och bord fanns det ingen 

plats och isängen själv var smalare 

än kojen på en ångbåt. Någon dörr 
fanns ic.ke och skulle icke häller fin

nas till köket, vilket vill säga att 

detta rum faktiskt var en del av kö

ket. 

förvärvsarbete. 
Hv Juris kandidat JMärta Björnbom Romson. 

Svenska Kvinnors Medbcrgarförbunds artikelserie. 

På den allra sista tiden har frå
gan om den gifta kvinnans förvärvs
arbete blivit aktuell ur flera syn
punkter. Den krisartade övergångs
tid. i vilken vi för närvarande be
finna oss i mer än ett avseende gör 
jordmånen kanske alltför tacksam 
för spekulationer över företeelser, 
som under andra förhållanden kan
ske skulle ha förefallit helt natur
liga. På jakt efter syndabockar, som 
lämpligen kunna göras ansvariga för 
den allmänna depressionen, tycks 
man på vissa håll ha fått upp ögo
nen även för den arbetande gifta 
kvinnan. Har kanske, börjar man 
(fråga sig, den gifta kvinnans in
trängande på arbetsmarknaden nå
gon del i den tillspetsad« konkurren
sen, den stora arbetslösheten, och 
kan, om så är fallet, någon bot rådas 
nå detta missförhållande? 

Å andra sidan ter sig kanske för 
mången den gifta kvinnans indra
gande i förvärvslivet som -en -oro
väckande företeelse i och för sig så
som innebärande en flykt från hem
arbetet, från den omedelbara omsor
gen om familjen, som ju av gam
malt ansetts utgöra den gifta kvin
nans viktigaste för att icke säga en
da livsuppgift. Och man har frågat 
sig: Kan det vara annat än till ska
da för den gifta- kvinnan själv att 
hon på detta sätt kastar sig in i för
värvsarbete utom hemmet? Kan det 
vara gagn digt: för hemmet, som ju 
utgör grundvalen för hela samhället, 
att husmodern ägnar sin tid och sina 
krafter åt något annat än just hem

arbete? Kan slutligen samhället va
na betjänt av att de gifta kvinnorna 
söka sig verksamhetsfält på annat 
håll än vid den mångbesjungna hus
liga härden att de konkurrera med 
affärsföretag och tävla om arbetsan-
ställningar m-ed männen och ide ogif
ta kvinnorna? 

Det kan emellertid icke nog starkt 
betonas, att frågan om den gifta 
kvinnans förvärvsarbete framför allt 
är en ekonomisk fråga av synnerli
gen komplicerad art. Den är ett 
spörsmål, som icfye kan lösas genom 
något abstrakt teoretiserande om rätt 
eller plikt i den ena -eller andra rikt
ningen. Den är helt enkelt en pro
dukt av alla de samverkande fakto
rer, -som i nutiden bestämma sam
hällets ekonomiska byggnad. Där
med är det naturligtvis icke sagt, 
att det ens någon längre tid 
kommer att förbliva- som det är. 
Tvärtom är det väl sannolikt, att'vi 
för närvarande befinna oss i ett över
gångsskede, som bildar inledningen 
till något nytt. Vad detta bär i sitt 
sköte, kunna vi emellertid -icke över
blicka, förrän vi passerat slutpunk
ten i det utvecklingsskede, som en 
gång inleddes med industrialismens 
katastrofala omstörtningar på det 
ekonomiska livets område. 

Under hela tiden alltsedan kvin
norna först började se sig om efter 
arbete på den allmänna arbetsmark
naden, har det väl knappast någon 
gång saknats röster, som besvurit 
dem att vända tillbaka- till hemmen, 
som utgör deras enda rätta verksam-

Hos -oss i Danmark är det rätt och 

slätt omöjligt att något sådant skul

le kunna tänkas och ännu mindre 

utställas som ett framsteg. Förhål

landet måste emellertid ses mot bak

grunden av att både i Sverige och 

Finland det gamla lokala bruket att 
assistenten sover i köket ännu är 

allmänt. 

Gud vare lovad att vi danskar äro 
kritiska icke blott -mot andra utan 

också emot- oss själva. Vi tycka 

nog, att vi lia många dåliga assistent-

rum i de äldre fastigheterna, men 

det är dock rum med luft, utrymme 

och dörr och jag tror mig kunna sä

ga, att det stora flertalet husmöd

rar försöka göra detta rum hemlikt 

och trivsamt, så att assistenten fram

för allt kan känna det som sitt eget 

under den tid då hon är fri från sitt 

arbete. 

En temperamentsfull skildring 

men för mörk i tonen och absolut 

orättvis när det gäller våningar i 

nyare svenska hus. 
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bruk. Storlek och inredning praktisk. 
Finnes i många variationer fr. 

Kr. 10 OO 
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hetsfält, att återvända till vävstol 
och spinnrock, 'till ljusstöpning och 
korvstoppning. Men dessa uppma
ningar ha i det stora hela måst för
klinga ohörda. Kvinnorna ha helt 
enkelt icke haft något annat val än 
att fortsätta på den en gång inslag
na vägen, även om de skulle ha ön
skat det. 

Lika litet lär nu, då kvinnorna 
äntligen lyckats tillkämpa sig en 
position i samhället, denna paroll 
förmå samla de arbetande gifta- kvin
norna till ett allmänt återtåg från 
förvärvsarbete till uteslutande hem
arbete. Ty hur många kvinnor ha 
helt enkelt råd att under nuvarande 
förhållanden ägna sig uteslutande 
åt hemmet? Man får nämligen akta 
sig för att lägga de mera förmögnas 
tillvaro som måttstock på den gifta 
kvinnans liv i allmänhet. Som re
gel är hustrun nödsakad att arbeta 
för familjens underhåll och att ar
beta på ett sätt, som lämnar verk
ligt ekonomiskt utbyte. Då därför 
icke längre något produktivt arbete 
i tillräcklig utsträckning -erbjudes 
henne i hemmet, måste hon i många 
fall söka det på den allmänna ar-
b-etsma rkn a de n. 

Det är för övrigt typiskt, aitt kra
vet på ett återvändande till hem
men -ställes just på den arbetande 
gifta kvinnan. Den kategori av 
kvinnor, som icke på grund av.eko
nomiskt nödtvång, sparsamhetsskäl 
eller ideella intressen utan kanske 
på grund av nöjeslystnad eller bris
tande intresse i större -eller mindre 
utsträckning lämna sitt hem i främ
mande händer, denna- kategori går 
oftast fri från angrepp. Denna om
ständighet synes tyda- på, att bak
om hela aktionen mot gift kvinnas 
förvärvsarbete ligga företrädesvis 
konkurrensintressen av -olika slag. 

Vi ha nii kommit så långt, att om 
också iok-e alla så dock de flesta unga 
flickor utbilda sig till ett yrke. Ar
betet- på denna utbildning blir icke 
bortkastat, om den unga kvinnan se
dan gifter sig. Tvärtom blir det ett 
gott stöd för hela familjen, att -hust
run vid mannens från fälle eller sjuk
dom i nödfall är rustad att övertaga 
hela det ekonomiska ansvaret för 
familjen och detta är hon i än högre 
grad, om hon genom fortsatt utövan
de av sin verksamhet bibehållit- kon
tinuiteten i sitt arbete. 

Saken har även en ideell sida. Ett 
av de viktigaste villkoren för iudivi-
dens lycka är väl att kunna känna 
arbetets yl rid je. Denna har emeller
tid till förutsättning, att var och en 
i möjligaste mån if år ägna sig åt det 
arbete, han eller han passar för. Var 
och en bör om idet är möjligt få åt 
sig utvälja det verksamhetsfält, där 
hans eller hennes begåvning eller 
läggning kommer bäst till sin rätt. 
Och denna frihet bör icke undanhål
las den gifta kvinnan under en före
given omsorg om hennes eget bästa. 
1 de flesta fall torde det nog kunna 
överlåtas till hennes eget omdöme, 
huruvida hon kan utöva ett förvärvs
arbete utan att det sker till förfång 
för hemmet och hennes närmaste. 
Den gifta kvinna som tar sitt kall 
på allvar arbetar ju under alla för
hållanden ytterst för isitt hem och 
sina barn. Målet är detsamma, vare 
sig medlet är avlönat yrkesarbete 
eller praktiskt hemarbete, -och även 
i detta avseende bör gälla, att pri
vatlivet är en privatsak. 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 
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djupa sig i  de knypplade, 

stickade och virkade spet

sarnas teknik», 

skriver Göteb. Morgonpost om 
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ELSA BRANDSTAKE. 

(Ingår i serien "Hemmets Handböc
ker".) Två delar. Häft. 8 kr., klotb. 

4.50 pr del. 

Lindblads Förlag, Uppsala.  

är även som badtvål den 
förnämsta. 

Framför allt bör man noga akta 
sig för att anlägga några moralise
rande synpunkter på frågan. Allt 
tal om iden gamla goda tiden ock 
forna tiders kvinnor till trots, kan 
man nog påstå, att Sen moderna gif
ta kvinnan icke står de förra efter 
i allvarligt och ansvarsfullt arbete 
för sitt hem och sina närmaste. Att 
tidstypen i. mycket är olika ocli att 
arbetet i många avseenden lågges 
på en annan bog, det beror till stör
sta delen på skiljaktigheter i 'sam
hällets ekonomiska struktur. D™ 
moderna gifta kvinnans arbete ar 
kanske mera utåtvänt, mera inten
sivt. m-era uppslitande, därigenom 
att hon så att säga -kämpar på 
fronter, men det kanske i gengä» 
är mera livsbejakande, mera utveck
lande. 

Förr i världen kunde en ung m"'1 

locka sin själs älskade till fönstret 

med några knäppningar på lutan-

För att vinna satmma resultat 
måste han ha ett automobilhorn att 

tuta med. 
A dam-

På Islandsfärd 
RESESKILDRINGAR 

av red. A. Q- Petersson 
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Rekvireras hos förf,, adr,: Kristine
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STORSTÄDNING. 

Söndag kl. 6 e. m. 
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Barnförbjudet. 

j PALLADIUM i 
Thos H. Ince-filmen | 

] PliKtens Bud — och Kärlekens 
RIALTO i 

Paamaount-filmen 

Alla FlicKors Dix 

föräldrar ocb barn. 

Barnet är ett heligt ting, ty det 

bär Guds ouppbrutna insegel på sin 
panna. 

Es. Tegnér. 

Det- sam sås tidigt på våren slår 

djupast rot. Vad som tidigt blir 

inpräglat i barnets hjärta ger rikt

ning åt- hela- livet. 
F. Ahlfetdt. 

Låt era barn lära -sig att ta itu 

med allvarliga frågor redan i - sina 
tidigaste år! Låt: dem få lära- sig 

något mera än nöjeslystnad -och be
gär efter pängar och bekvämlighet! 

Låt »oss giva dem några alldeles nya 
lärdomar ty de hungra efter dem! 
De längta efter ljus, de tigga oavlåt
ligen på sitt stilla, -sätt efter att få 
veta något mera. De älska er på 

sitt barnsliga sätt. Men vad veta de 
egentligen 0111 er, om era verkliga 
dygder, om den ädlare sidan av er 

natur, av den sidan som ni -själva 

ännu ej sökt att få fram? Hur kun
na ni låta, era barn få vara i okunnig

het 'därom? Är icke er plikt mot dem 

tydlig? 
Katherine Tingley. 

\jyLr TAPIS3EI 
•VA/ DETALJ 

ö. Hamng. SI. 1 tr 

INIÄBS 
Färdigsydda lämp

liga Julklappar 

Frun, kokerskan 
oeî) l)u$an. 

I jänarinnefrågan är brännande 
icke blott i vårt land utan även och 

kanske i ännu högre grad i andra 
länder. 

A i ha i den stora engelska tidning
en "Morning Post" hittat en ganska 
givande diskussion i denna egendom

liga fråga, vilken trots -sin skenbara 
enkelhet alltjämt framstår lika olöst. 

— En kokerska, skriver lady Ask-

with. kan vara en verklig konstnär 

i sitt fack. och detsamma är förhål
landet med var och en, som med liv 

och lust ägnar sig åt uppgiften att 

g'öra- ett -hem vackert och behagligt. 

Men vi ha alla bidragit till att om
giva dessa sysslor, vilka -dock en gång 
voro kvinnornas stolthet, med en at

mosfär av tarvlighet. Detta är ingen
ting mindre än en olycka. 

Hur skola vi kunna vrida detta för
hållande rätt igen? Det måste fin

nas god vilja på både husmödrarnas 
oeh assistenternas sida. Om en ung 

flicka skall kunna tycka att det hus
liga arbetet är ett fint och lockande 

yrke, måste husmodern sätta det lika 
högt. Hon måste observera ocli vär

dera det goda arbete, som utföres i 
hemmet och icke undanhålla veder

börande ett välförtjänt uppmuntran
de beröm. Det är också en husmoders 

skyldighet att intressera sig för as

sistentens personliga förhållanden, 

att visa henne medkänsla och god

het. 
Yår angelägnaste omsorg bör va

ra att befria det husliga arbetet från 

den prägel av tarvlighet som kommit 

att vidlåda det och få bort missupp
fattningen att den arbetskraft, som 

inte duger till något annat, är god 
nog åt hemmen. I stället -skola vi 
bereda rum för åsikten att arbetet 
inom hemmet är en av livets värde

fullaste uppgifter, att varje kvinna 
-som vanvårdar sitt hem är värd för
akt och att varje flicka, innan hon 

gifter sig, bör ha lärt att sköta ett 

hem. 
En kokerska som deltog i diskus

sionen skrev: 
— En ung flicka i våra dagar tar 

hällre vilket arbete som hälst än hon 

söker anställning i ett hem. Det är 
icke själva det husliga arbetet som 

avskräcker henne men lion vill ha 

sina kvällar fria- för att gå på bio
grafen och teatern eller för att vara 
tillsammans med sina vänner. Hon 
vill icke vara innestängd i ett främ

mande lius. 
I fråga o-m husmödrarne, tillägger 

hon. kan anmärkas, att det finns så
dana som lägga sig i och vilja be
stämma varje detalj av arbetet, vil
ket är prövande och tröttande för en 

kunnig och plikttrogen tjänarinna. 
Men i alla fall tror jag inte att 

husmödrarna äro skuld till att den 

kvinnliga ungdomen icke vill till 

hemmen. Snarare är orsaken den att 
en ny flicktyp utvecklat sig. 

— Min åsikt är, skriver en husa. 
att den motvilja mot- husligt arbete 

som kännetecknar de unga kvinnor
na har sin rot i tidens allmänna oro 
och förändrade uppfattning av det 
husliga arbetets betydelse. Många 

husmödrar sakna verkligt intresse 
för sitt hem och ägna föga uppmärk
samhet åt det arbete, som av andra 

avlönade krafter utföras därinom. 
För unga flickor som komma i så
dana hem ter sig arbetet som något 
rätt oväsentligt, vilket icke är värt 
ett helt och hängivet intresse utan 

som man kan ta hur lättvindigt som 
hälst. Man väljer icke detta arbete 
av verklig lust- utan i brist på något 
bättre och rätt och slätt- för livsuppe

hällets skull. Flertalet unga flickor 
gifta sig ju med tiden och få egna 

hem att sköta om, men ingen tycks 
tänka på vilken utmärkt träning för 
detta kall det husliga arbetet i an

dras tjänst är. 
Det är icke osannolikt att- den 

kvinnliga ungdomens revolterande 
mot- det husliga arbetet- står i sam
band med den revolutionära anda, 
som utmärker vår tid och som för

aktar och förkastar allt gammalt. 
Att gångna tiders kvinnor tyckte 
om och gingo upp i hemarbetet tycks 

vara tillräckligt- skäl för flickan av 
i dag att finna det dumt och tråkigt. 
Några verkliga skäl för sin motvilja 

kunna de icke giva. 

Sådan var alltså fruns, kokerskans 

och husans uppfattning av saken. 

Vår frånsida. 
€tt stycke psyhclogi. 

Realisera nu Eder länge närda 
plan; begagna Eder av våra excep
tionellt låga priser under vår nu på

gående höstrealisation och inköp ett 
tillräckligt antal stuvar av linoleum 
och vaxduk. Tillfället är enastående. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Säg ingenting ont. o-m en männis
ka, om du ej med visshet vet, att 
det är sant: och om du 'vet att det 
är sant, så fråga dig själv: varför 

säger jag det.? 
K. Lavater. 

Av * 

Ar människan e>i eller flera? Den
na ifråga som den italienske för
fattaren Pirandello gör i sitt drama 

Sex roller söka en författare" (se 
föregående n:r av denna tidning!) 

förefaller måhända i första ögon
blicket underlig och obefogad. 

Oeh dock ha vi väl. om vi över
huvudtaget vilja räknas till "de län

kande", mer än en gång undrat vil

kendera. som är den sanne repre
sentanten för vårt "jag", antingen 

vår bättre natur, vars tankar och ord 
och gärningar vi öppet och med till
fredsställelse vidkännas, eller den 

lägre naturen vars förirrningar och 
svagheter oroa vårt samvete eller 

fylla oss med olustkänslor, och med 
vilken vi icke vilja identifiera oss, 
ehuru andra i regel göra det. 

Det ligger något, både sällsamt 
och skrämmande i att vi på detta 

sätt stå ovissa, och frågande inför 
oss själva, ehuru vårt, tanke-, känslo-
oöh handlingsliv tyckes ligga öppet 
för vår blick, under det att vår om
givning. som blott ser oss endels och 
saknar nyckeln till vårt innersta 

väsende, uppfattar oss på ett antag
ligen mycket klarare oeh ofördel

aktigare isätt. 
För att kunna förstå denna gåta 

är det nödvändigt att åtminstone i 
någon mån känna själslivets struk

tur -och arbetssätt. 
Den mänskliga själen, psyken, är 

uppbyggd på en samling instinkter, 
vilka kunna sammanföras i tre -sto
ra grupper: "jag"-instinkten. viljan 
till sjä 1 vuppehåll-else och omsorgen 
om den egna. individualiteten ("var 
och en är ,sig själv närmast")' den sexu
ella instinkten av •vilken mänsklig
hetens fortbestånd avhänger samt 

slutligen sam h ällsinsti nkten, den in
bördes goda viljan, vilken är förut
sättningen för samhällets uppkomst 

och vidmakthållande. 
Dessa tre stora instinktsgruppers 

olika del-instinkter, känslor och sin
nesrörelser äro förvärvsbegär, kamp
lust, nyfikenhet, ikärlek, fruktan, 

hat. ömhet, stolthet, äregirighet, re
ligiositet, barmhärtighet eller alla 
de tusen stämmor på gott och ont 

som vi höra tala i vårt inre. 
De flesta av våra handlingar le

da sin upprinnelse från instinkterna 

S A L Ä R S  B O I S E N E T H J  
V i  r e k o m m e n d e r a  v å r  f ö r s t k l a s s i g a  

B  e s t  ä l l n i n c f  s  a t e l i e r  

Endast prima kvalitéer Snabb leverans. All slags hälsöm och phssering_utföres1 

Tvätta med 

SIÏYDCSMAM INRtûlSTRtRAT. 

Äldst & Bäst 

soin en nödvändig utlösning för des
sas starka psykiska energi. 

Man har liknat de stora instinkt
komplexen vid ledamöterna i en sty
relse under ordförandeskap av det. 
som vi åsyfta med beteckningen 
"jag". De olika styrelsemedlem mar

ne kunna här. alldeles som ute i li
vet. vara insiktsfulla, handla klokt 
och fönuftigt med lojalt hänsynsta
gande till varandras önskningar -samt 
fatta enhetliga för "jaget", som hel
het betraktat, goda. hedrande och 
nyttiga beslut. ' 

Men de kunna också, i saknad av 
besinning oeh självtukt. handla im
pulsivt utan att vilja fråga förstån
det till råds samt vid inbördes me
ningsskiljaktighet resa sig mot var
andra för att den ena eller den an
dre i kraft av sin våldsammare psy
kiska, energi genomdriva sin för de 
övriga parterna förhatliga vilja. 

Sexualinstinkten kan t. ex. vilja 
förföra människan till handlingar, 
ägnade att ruinera hela hennes liv, 
och mot vilka självuppehållelsein-
stinkten därför måste resa ett för
tvivlat motstånd, förvärvsinstinkten 
kan göra sig till talesman för affärs
metoder, vilka- kränka andras rätt 
och som därför uppkalla den reli
giösa och moraliska känslan till för

svar. 
Själssmärta kan påföras oss även 

utifrån genom pinsamma upplevel

ser och andras handlingssätt. 
Yår sexuella längtan kan t. ex. 

rikta sig mot en människa, som icke 
besvarar den, och vi falla, då offer 
för de svåra själslidanden som heta 
olycklig kärlek och svartsjuka. Man 
kan förarga oss, visa -oss ringakt
ning, begå oförrätter mot oss, man 
kan stå hindrande i -vägen för vår 

lycka, ha större -framgång i livet än 
vi eller på tusen andra sätt direkt 
eller indirekt isåra och plåga vår 

självkänsla, vår vilja t il 1 makt. 
Människosjälen kan emellertid icke 

fördraga smärta, icke ens i den lin

driga. formen av olust och nedtryckt-
het. Den har ett överväldigande -och 

ofrånkomligt behov av harmoni, in

åt och utåt'. 
Samma makt som tände denna 

sällsamma längtan i människans 
bröst ger henne också medel att till
fredsställa den. Men dessa medel 
behaga henne icke: en sublimering 
(förädling) av de primitiva, instink

terna, ett lojalt samarbete av själens 

I dessa (lagar 

bortslumpas 
en (lel av saisonens 
nyiiikomna moderna 

Dräkt=, 
Rock- och 

Klädning-s= 
T Y G E R  

oerhört billigt. 
Specialaffär /«<• Tyger. 
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krafter, ett handlande i överensstäm
melse med den bättre naturen, -själv
kännedom, ånger och botfärdighet 
ifråga om begångna mistag och oför
rätter. undergivenhet under och för
tröstan till en högre ledning, ett sakt-
mod och en godhet som icke tillräk-
na andra någon skuld utan förlåter 

och glömmer, alltså- en religiös in

ställning til! livet. 

Det finns emellertid andra medel 
som människan hällre tillgriper för 
att skydda och upprätthålla den in
re harmoni, som ständigt löper fara 

att störas och nedbrytas. 
Förolämpar någon henne befriar 

hon sig från den pinande känslan av 
förödmjukelse genom att "ge lika gott 
igen". Hon besvarar förakt med 
förakt, hat- med hat, skada med 
hämnd. Handlar hon på nyss nämn
da isätt eller begår hon andra, hand
lingar. som strida mot hennes bättre 

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

medan den suger. 

Kan 
aldrig 

KORSGATAN 8. Telefon 101 18. 

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

använda en dammsugare till annat 
än att avlägsna löst liggande 
damm. För mattrengöring är den 
oanvändbar, eftersom den hårt 
intrampade smörjan måste piskas 
ur. Endast Hoover kan utföra 
denna piskning inomhus, utan 
att. röra upp damm. 

A . B .  

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

<Eftertryck ej 
tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

llllal)$ vilja. 
Av KAT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 
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Hon förde sällskapet med sig ut ur 

huset i den egyptiska eftermiddagens 
förbländande ljus. Sanden var glö
dande het, full av underbara och 

mystiska fasoner av de -stora- ska ra-

béernas små fötter, som leva i öknen 

liksom ödlor och iskorpioner. Över 
dem vårhimlen som en smältugn, och 
solen lyste på dem med en fullstän

digt obarmhärtig intensitet. 
- Hör nu! Lucas lyfte pa sin 

solhjälm och torkade pannan. îôr 
himlens skull, Celia, låt osis inte 
-sträva för långt över denna bränn-

beta sand. Vi kommer att få so-1-

styng allihop. 
— Det är inte långt, sade Celia 

lugnande, ofrh nu då vi är här, så 

måste vi ju ,»e någonting. Jag rös

tar för Tjurgravarna först och sedan 

för den gudomliga Ti-graven. 
De heliga Apistjurarnas gravar, 

so-m äro becksvarta oöh utan möjlig

het till någon sorts ventilation, loc

ka just inte till något längre uppe

håll. Vid skenet från många dry

pande ljus och en och annan blixt 
från magnesiumtråd blevo de enor

ma sarkofagerna hastigt inspektera
de under åhörandet av en släpig för

klaring av en trött guide. Tystnaden 

var så tryckande, mörkret -så inten

sivt, att Kitty kände blodet dunka 

i öronen och började längta efter 

fria luften. Lyckligtvis var Celia 

i samma belägenhet, och efter tio mi
nuter i den kvävande gravatmosfären 

yrkade hon, till guidens stora miss

nöje, på att bli förd upp i dagslju

set igen. 
— Nu till Ti! Hon gick muntert 

i têten. Katie, det är den sötaste 

grav du i ditt liv sett! Och vi måste 

se på prinsessans Vad-heter-hon hus 

också, och sen ska jag låta er vara 

i fred. 
Dessa gravar äro alldeles olika 

tjurarnes, oöh de små ljusa ocli luf

tiga kamrarna med sina förtjusande 
teckningar och reliefer på väggarna, 
1'vad® på nytt upp sällskapets dom
nande livsandar. De förunderligt 

bibehållna färgerna, blått och rött 

samt här oöh där en vacker grön ton, 
äro så förtjusande, att ingen kan lå

ta bli att gripas av beundran. Re
lieferna föreställande hela serier av 
bilder ur det egyptiska folkets liv, 

roddarna i sina klumpiga båtar, bön
derna. som plöja jorden, slavarna, 

som bringa sina offer av gäss. an
kor och nybakat bröd i en oändlig 

procession till härskaren, som invän

tar dem på sin praktfulla tron — 
den underbara livfullheten i dessa 

tavlor, skapade av mästare, so-m se

dan årtusenden legat i sina gravar, 
men vilkas verk tyckas begåvade 
med -evig ungdom, är sådan att man 

knappast är i stånd att fatta, att de 

ej frambragts i går utan tillhöra den 

gråa forntiden. 
En. som det tycktes, livslevande 

flock av tranor väckte Celias var

maste beundran. Lassen instämde 

men gav för sin del företrädet åt de 
ryktbara åsnorna, som så ofta blivit 

reproducerade. Båda delarna, ja, allt 

hon såg framför isig på dessa- gamla 
magiska väggar väckte hos Kitty 
både häpnad och bävan, och visioner 

av de sedan uråldriga tider hänsovna 
egyptierna, prinsessor, arkitekter, lä
kare trängde sig tätt och hastigt på 

henne. 
— Ar det inte underligt, sade 

Lassen, då de stodo -sida vid sida 
framför en procession av slavar, som 
buro fram sina offergärder av frukt 

och säd. underligt att tänka att des
sa konstverk äro gjorda, av verkliga 
människor lika solida och verkliga 

som ni och jag? Tänk, verkliga hän
der av kött och blod lia huggit ut 

-dessa frukter och dessa sädeskorn, 
verkliga händer ha, hållit den pensel, 

som målat detta vackra blågröna. 
De ha ej frambragts. som man vore 

frestad att- tro. av övernaturliga 

makter, utan av levande människor, 
som åto, drucko, sovo, älskade och 

hatade, som vi göra- nu i denna dag. 

De tänkte aldrig på. att deras vrk 

skulle betraktas och kommenteras av 

främmande folkslag, tusentals år se
dan de själva lagt ner sina- verktyg. 

De visste endast, att när deras arbete 

var slut och boningen färdig för den 

döde härskaren, skulle dörrarna för
seglas och anden ensam få njuta av 
all den -skönhet, -som de skapat för 

att tillfredsställa hans smak. 
—- Ja, vem som än innehade 

denna grav. iså måtte han bli
vit hänförd, då han eller hon 

kom att se sig omkring. Hon kas
tade åter en beundrande blick på 
målningarna. Titta på de där män

niskorna, som arbetar på åkern. De 
ser ju fullkomligt levande ut-i trots 
av deras stela hållning. Ett sådant 

förunderligt land Egypten är. dok
tor Lassen! Finns det något annat 

land i världen, som gömmer på nå

gonting hälvten sa- förtrollande som 

öknen? 
Han tänkte efter ett- ögonblick. 

Nej. det tror jag verkligen inte. Ja
pan på våren t. ex., när fruktträden 

blomma, är sagolikt, och Kalifornien 
har de mest storartade naturscenerier 

i världen, sägs det. Men det är. som 
ni säger, någonting så förtrollande 

över Egypten, att det fullständigt 

tar en fången. . 
— Kom nu, ni två! ropade Celias 

sorglösa röst uppifrån. Det är sent, 
och vi har en lång ritt framför ' oss. 

Jag vet inte. vart Poppy oöh herr 
Cheyne tagit vägen, men jag förmo
dar, att vi ska finna dem någonstans. 

Faktiskt sutto de båda precis där 
de (blivit lämnade, alldeles utanför 
"Mariettes Hus" — Poppy på en li
ten sandkulle med sin grönrandiga 

parasoll uppspänd till isky-dd mot'den 
brännande solhettan och Cheyne vid 

hennes sida upptagen med att betrakta 
skarabéerna. som löpte hit och dit 
över sanden. 

— Latmaskar! Celias ton var fö
rebrående. Ni har ju inte sett någon

ting, och vi kan inte vänta längre, 
vi måste fara tillbaka genast. Vi 
ska. dricka té, när v-i hunnit halv
vägs. så raska på nu och kom bara! 
Vem rider den hästen? A, Kitty, 

du och Gordon och herr Cheyne är 
till häst, det var ju sant. Nå, då 
får vi starta först. Hassan — hon 

höjde rösten lite — för fram åsnor
na och kamelen genast. 

Djuren tycktes ivrigt invänta av
resan, och de djärva ryttarna sutto 
upp. Kitty hade ej tänkt på förut, 
att hon skulle nödgas rida tillbaka 
med Owen Ohevne. men hon kom nu 



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

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:— 

för 

gossar! 

O 
I J  O  S  E  F  G R I M M S f  

Damskrädderi. £ 
^Kungsgat. 9 c. Rekommenderas, .'i 

;j OBS.! lista klass arbete. Moderata priser. •£ 

Pullovers från 7.50 
Grå & bruna Sporttröjor n 6.— 
Vintersportmössor med 

öron värm are » 450 
Grå & Svarta Krimmössor V) 3 50 
Skinnmössor n 5.50 
Raggsockar 3 — 
Sportstrumpor n 2. 
Fordrade sportbyxor.... T) 10.50 
Sportkostymer, vadmal. . n 19 — 

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

Underkläder. 

F  i s k t o r g e t .  

natur och därför komma henne 
att ikänna olust eller samvets
kval, rationaliserar bon dem, d. 
v. is. (hon 'hittar på skäl som göra 
den onda (handlingen ursäktlig och, 
om det är möjligt, god. Hon kallar 
isin ovänlighet och elakhet uppriktig
het, sitt skvaller indignation, sin 
hämnd rättvisa, isin hårdhet karak
tärsfasthet, sin häftighet nervositet. 
Hon vill aldrig taga skulden på sig, 
utan ljuger sig fri inför sig själv. 
Det är icke medvetet skrymteri utan 
en själens försvarsreaktion, ett listigt 
försök att skydda den hotade inre 
harmonien och samvetsfriden. 

Ooli här stå vi just inför den egen
domliga företeelsen, att vi verkligen 
kunna föra oss själva bakom ljuset, 

under det att andra genomskåda vårt 
handlingssätt och ge det dess rätta 
namn. 

Fadern i Pirandellos "De sex rol
lerna" ljuger sig under .sken av god
het och omtänksamhet bort från en 
svår själskonflikt genom att över
lämna den hustru, som icke förbrutit 
sig mot honom men som han tröttnat 
på, till en annan man. Han lever 
i tjugu år i den lyckliga men falska 
tron, att hans motiv varit osjälviska 
och ädla. 

Men de andra se honom sådan som 
han är: hustrun som en kall och 
hänsynslös egoist, Sonen som en kär
lekslös fader, Styvdottern som en 
skrymtaktig libertin och den vilken 
störtat dem alla i fördärvet. 

Det finns också andra sätt som 
människan tillgriper för att återstäl
la den inre frid, som rubbats av obe
hag och motgångar, av slitningar 
med andra människor, pinsamma 
upplevelser, otillfredsställda öskning-
ar och begär, oregelbundenheter i 
sättet att leva o. s. v. Hon kan i 
sådana fall tränga bort det olustbe-
tonade och för själen smärtsamma 
från medvetandet, från sina tankar 
och ner i undermedvetandet. Hon 
vill icke kännas vid det, unge för på 
samma sätt som .man genom att in
hibera sin hälsning på en obehaglig 
f. d. bekant tror sig icke längre kän
na honom! 

EKSTRtOMS 
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Gäller 'det olustbetonade förhållan
den som /ortbestå, är det oss möjligt 
att anlägga en dubbelmoral, vilken 
emellertid icke användes växelvis 
allt efter som det faller sig, utan 
den lägre moralen tillämpas på ett 
särskilt och avgränsat område, där 
förståndet tack vare sin förmåga att 
lätt finna antagliga ursäkter ger den 
sken av att vara nödvändig och där
för berättigad. 

199,1 i §95 

Trettio år ha svunnit nu, 
se'n YvY kom till världen 
och alla veta — även Du — 
vad den uträttat har på färden 
igenom dessa många år. 
Vet Du det ej, Du höra strax det får: 

I trenne tiotal av ål-
liar YvY blivit prövad, 
och än för varje dag, som går, 
är ej dess ära rövad 
att vara. vad den vara bör: 
Den tvål, som skönare alltjämt Dig gör. 

A.-B. YvY-Fabriken, Ystad. 
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Man kan sålunda ha en rättsupp
fattning som privatperson och en an
nan betydligt fördomsfriare som af
färsman, yrkesutövare, politiker, ar
betsgivare, fackföreningsmedlem o. 
s. v. 

Den modärna själsläkekonsten har 
klarlagt hur ödesdiger denna män
niskans kuxragömmalek med sig 
själv är. Genom att aldrig se sig 
själv i ögonen, genom att aldrig vå
ga analysera sina motiv utan i st. 
alltid vara färdig att "rationalisera", 
försköna dem kommer hon lätt att i 
tankar, ord och gärningar leva under 
sin egentliga moraliska standard. 
Men detta kan hon återigen icke gö
ra utan att erfara olust- eller smärt
förnimmelser i ,sin själ. 

Hur detta kommer sig veta vi ic
ke, men erfarenheten säger oss, att 
det är så. Varje människa äger nor
malt ett högre moraliskt jag. Det 
ger henne den standard, efter vilken 
hon bedömer sitt uppförande såsom 
varande ont eller gott (samvetets 
röst), och även den kraft hon behö
ver för att i sitt tanke- och hand
lingsliv upprätthålla denna stan
dard. De psykologer, vilka räkna 
med människan som en evighetsva
relse, kalla det högre moraliska ja
get religiös instinkt, under det att 
andra beteckna det som en moralisk, 
en etisk instinkt, vilken tillförts 
människonaturen under tidernas 
lopp, "formats och konsoliderats i li
vets eld genom de ömsesidiga på
verkningarne av själens ursprung
liga instinktiva krafter och erfaren
hetens lärdomar". 

Bortträngningen av själens olust
känslor till undermedvetandet och de
ras 'kvaihållande där kan endast ske 
med hjälp av stora mängder psykisk 
energi, vilken dragés bort; från män
niskans verksamhetsliv. Denna pro

cess sker omedvetet men vi erfara de 
menliga följderna därav i form av 
trötthet, håglöshet, minskad nerv
kraft och nedsatt arbetsförmåga. 

Bortträngningen är därjämte al
drig fullständig. De anhopade «lust
känslorna i undermedvetandet äro 
dolda men ständigt rinnande källor 
till inre ofrid, oro, ängslan, retlig
het, nedstämdhet, misstänksamhet, 
människoförakt, livsbesvikelse o. s. v. 

När läkaren behandlar de nervösa 
lidanden, av vilka vår tids männi
skor i så stor utsträckning plågas, 
går han just till undermedvetandet 
för att med själsanalysens hjälp 
liämta upp i ljuset den bortträngda 
sjukdomsorsaken och liksom rensa 
upp varhärden. 

Så långt som till svåra nervösa li
danden och själssjukdomar kommer 
det ju i allmänhet icke med oss, men 
fråga är väl om vi icke alla skulle 
leva under lugnare, ljusare, lyckli
gare förhållanden, om vi verkligen 
förstode själshygienens lagar och ef
terlevde dem, om vi, lyhörda för vårt 
högre jags, vårt religiösa jags sköna 
stämma, utan svek och utan undan
flykter glatt och villigt följde dess 
maningar. 

Värt eftertanke är, att det högre 
moraliska jagets .genombrott vid den 
religiösa "väckelsen", "pånyttfödel
sen" undantagslöst åtföljes av käns
lan att fängelsedörrar sprängas, fjätt
rar slitas, bojor brista och att sam
tidigt "en frid som övergår allt för
stånd blixsna.bbt genomström ar sjä
len, så att denna nästan spränges av 
överjordisk glädje och salighet". Med 
processen följer även en härlig för
nimmelse av tillströmmande livs
kraft. 

Vad är det som sker i omvändel
sen stund? Att människan ser sig 
sådan hon i sanningens oblidkeliga 
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ljus är, att hon inför sig själv er
känner och botfärdigt ångrar sina 
misstag och synder, att (hon ger Gud 
sin trohetsed och räcker broder,shan
den till sin nästa. Hennes väsende 
är rensat ända ned i undermedvetan
dets djupaste schakt. Det finns -hos 
henne i detta ögonblick inget osant, 
inget fördolt, ingen frånsida, ingen
ting som plågar och oroar. Hon är 
i harmoni med Gud, med sig själv, 
med sina medmänniskor, med livet! 

Människans starkaste instinkt är 
att finna en syndabock för sina egna 
misstag. Den första syndabocken i 
världen var Eva. 

W Färsk Fisk 

Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 

ßazargat an 8. — Tel. 9580, 15380 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS!. Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

Glöm ej 
att ni hos A. MAGNUSSON, 
Bazar Alliance 55, gör de för
delaktigaste inköp av konser

ver och rökt lax m. m. 
Vid inköp av minst 6 askar sillinlägg

ningar lemnas 10 % rabatt. — För prima 
varor garanteras. TEL. 45 70 

Ingång till butiken närmast från 
Bazargatan. 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

med glädje ihåg, att Gordon Lucas 
Skulle komma med dem. 

Då de gåvo sig av, Kitty mellan 
de båda männen, rörde hon sin häst; 
lätt imed ridspöet, och alla tre häs
tarna föllo genaist i trav. Ingen tyck
tes böjd för att samtala, Kitty kän
de sig ännu irriterad och ur stäm
ning, och de båda männen togo in
tryck av henne och sysselsatte sig 
endast med sina hästar. 

Under nästan oavbruten tystnad 
fortsatte de till den plats, där de en
ligt uppgörelse skulle sammanträffa 
med de andra för att dricka té, och 
då Kitty fann ett par tre araber sys
selsatta med förberedelser, steg hon 
av hästen och gick för att övervaka 
deras arbete. När det övriga säll
skapet anlände, var allt i ordning, 
och åsynen av té, kakor och frukt 
var mycket välkommen för de var
ma och dammiga ryttarna. 

Det var fönst, då de höllo på att 
avsluta tédriokningen, som Kitty till 
sin förskräckelse upptäckte, att Gor
don Lucas nu tänkte lämna dem och 
rida tillbaka till sitt eget hem. Ar
rangemanget innebar, att hon skulle 
nödga® rida ensam tillsammans med 

Owen Clieyne, och Kitty kunde ej 
för .sitt liv värja sig för en känsla 
av oro och obehag vid tanken på den 
kommande tête-à-têten. 

Hon sökte intala sig, att hon hade 
full rätt att ej säga ett ord vidare 
till denne man, som ej endast visat 
förakt för hennes känslor utan skrat
tat bakom hennes rygg och dragit ner 
hennes namn bland sina kamrater. 

Hon kunde ej glömma de uttryck 
Perkins använde, då han förlöjligade 
henne inför Poppy Fanshawe. 

— ViaTenda en ombord visste om 
det och hade roligt åt det. — — 
Cheyne invigde oss alla i skämtet. 

Det var en riktigt nätt liten 
flirt. •—• —- Hon ville inte tro, att han 
bara lekt med henne, och det blev en 
riktig scen på slutet —- —• — 

Hon tyckte sig åter höra de för
hatliga hånfulla orden, och hon blev 
alldeles kall och skakades av en rys
ning mitt i det varma solskenet. 

(Forts.). 

Skodon 
v 

och Ni har funnit den sko Ni 

länge önskat. 

Bekväm, elegant och hållbar! 
; både i form och styrka, 
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Aidres&'en är fr. o. m 
15 uecember densamma sotm vi redan-
tidigare up givit. Vistelseort f \ 
Bergen. 

E. B. Samma iförslag har fram
kommit även från andra håll, mett 

vi frukta att de alla äro utslag 'blott 
av en övergående och r-:dan på retur 
stadd epidemi. Grasse rar den även 
1926 skola vi tänka på saken. 

A. II. Saken förefaller oss en-
ögdt framställd. Det fattas något 
i den —- den andra partens vittnes
mål, m. a. o. rättvisa i rätten. 

A s. B—n. Vi hoppas det. In
tresset har t. o-, m. varit större än be
räknat. 

G. G. Gärna! Beloppet inberäk
nat porto är kr. 1:75. 
.  ^ A .  H j å r t e v a r m  ( h ä l s 

ning i rån manga minnesgoda vänner. 
U. M—y. Vi motse det utlovade-

med stort intresse och omgående ifall 
det är avsett för jul. 

B- A-—II. Samtliga nummer kunna 
erhållas å vår expedition, Götabergs-
gatan *2. 

Jullektyr. Prenumeration för de
cember månad kan endast verkställas 
direkt å vår expedition, Götabergs-
gatan 2. 
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Nyutkomna böcker 

J. A. Lindblads förlag, Uppsala, 
har börjat -utsändningen av sin jul
litteratur. Bland de lämpliga jul-
klappisböokerna för ungdom och barn 
märkas E. Melanders God jul, en 
samling av smärre berättelser (pris 
Kr, 2 häft., klb. 3:50), Barnens egen 
julbok, med bidrag från olika för
fattare, (pris 90 öre h., klb. 1:50). 
Den gamla slottsruinen, äventyrsbe
rättelse för pojkar av Axel Söder
ström (pris kr. 1 häft., inb. 1:75). 
I Rosengård,sagor och berättelser av 
olika författare (pris kr. 1 häft., inb. 
1:75). Nu är det jul igen (pris 35 
öre) samt Barnens julklapp (pris 35 
öre),samtliga rikt och vackert illust
rerade av de kända förmågorna Inge
borg Udden, Brita Ellström, D. 
Ljungdahl, Helfrid Selldin m. fl. 

Av förlagets jultidningar bjuder 
Snöklockan (pris kr. 1:10) ett om
växlande innehåll med ibidrag av bl. 
a. Hall Caine, Jeanna Oterdahl, Ruth 
Milles och E. Molander samt med 

illustrationer av Tyra Kleen, Edv. 
Berggren, Ruben Gustafsson m. fl. 
Ungdomens Julrosor (pris kr. 1:10) 
innehåller en längre och intressant 
Albert Edelfeltartikel av Einar Ro
senborg, illustrerad med ett flertal 
reproduktioner av mästarens mål
ningar, bidrag arv Viktor Myrén, 
Beth Birkenhain och Mjagda Berg-
qvist. Illustratörer äro R. Hult-
qvist. A. T. Byberg och H. Arte-
lius. Julbloss (pris 55 öre) och Bar
nens egen jultidning (pris 40 öre) in
nehålla såväl textligt som illustrativt 
en hel del goda saker som kunna 
tj.usa ett barnasinne. Särskilt mär
kas på uppslagssidan i den förra en 
färg- och fantasifull teckning Jul
drömmen av Märtha von Post. 

Inför Barnens 

högtid. 

Liksom föregående år vill Kvin
nornas Tidning även under inneva
rande vädja till behjärtade perso
ner inom sin läsekrets att inför den 

stundande julen ha de små fattiga 
eller föräldralösa barnen på Göte
borgs Barnsjukhus i minne. Det är 
varje år ett stort antal sjuka barn 
av de mest skilda villkor som få fira 
den stora högtiden däruppe på 'sjuk
huset. Runt omkring dem vilar ju
lens stämning och förväntan. Till de 
lyckligare lottade barnen komma 
älskande och deltagande föräldrar för 
att fröjda dem genom sina gåvor och 
låta dem känna att det är jul. I 
sängen intill ett sådant lyckligt barn 
ligger måhända en föräldralös liten 
patient. Med barnets stora och rö
rande tro på att julens tomte ingen 
skall glömma, väntar även han på 
sina klappar. 

Låt hans barnsliga tillit icke gäc
kas! Genom en lämplig liten gåva, 
leksaker, godsaker eller mindre pän-
ningbidrag, vilket allt fördelas bland 
de lottlösa små i nätta små julklapps
paket av sjuksystrarna däruppe, kan 
Ni bereda ett barnasinne en stor och 
oförglömlig glädje. 

Gåvorna mottagas tacksamt av 
Husmodern på Gröteborgs Barnsjuk
hus, Änggården. 

A .  J .  A h l  b e r g s  

Kött- & Fläskaffär 
Saluhallen 185 126. Tel. 4896. 

Rekommenderas. 

Filosofien har inte inbringat mag 
en enda tjugofemöring, men den har 
besparat mig många utgifter. 

Schopenhauer. 
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Utlandshrönika 
i sammandrag. 

Folkförtbuiicbråidet liar under vec
kan samlats i. Grenève. 
- De viktigaste ärenden» på före
dragningslistan äro den grekisk-bul
gariska, konflikten ooh Mossulf rågan. 

Grekerna ha endast kunnat pres
tera ett srvagt för sv ar för sitt infall 
i Bulgarien. Dfe fruktade, att detta 
land i samband med frågan om dess 
tillträde till tegeiska havet umgicks 
med planeT att annektera grekiskt 
område. Det var dessa planer iman 
ville "konsa". Grekland står som den 
angripande parten. Straffet torde dock 
bli så billigt soim böter, c:a 700,000 
kronor. 

Mossulf rågan är synnerligen all
varlig. Den gäller, som tidigare be
rättats, gränsen mellan Turkiet och 
konungariket Irak, för vilket Stor
britannien är mandatmakt. Det sist
nämnda landet och Turkiet vilja ha 
gränsen dragen efter olika linier med 
hänsyn till de oljekällor, som finnas 
på platsen och vilka båda makterna 
eftersträva. 

Förbundsrådet har nu mot Tur
kiets röst anslutit sig till Haagdom
stolens uppfattning att rådet kan av
göra det nämnda ärendet och avkun
na. skiljedom. 

H Turkiet nekar att böja sig för den
na åsikt och förklarar, att rådet icke 
är en skiljedomare utan endast en 
medlare. 

Då det är tydligt att Turkiet icke 
ämnar låta påtvinga sig en misshag
lig lösning ajv Mossulfrågan utan är 
'berett att med vapen i hand försvara 
sin ståndpunkt, har rådet blivit be
tänksamt. Det har uppskjutit ett av
görande genom att föranstalta nya 
förhandlingar mellan de stridande 
parterna. 

Franska (kammaren och senaten ha 
antagit den arv regeringen framlagda 
finansplanen. Beslutet vilket inne
bär en starkt ökad skattetunga för 
handeln och industrien har mottagits 
med bestörtning arv de folkskikt som 
huvudsakligen drabbas därav. Man 

förstår dock, att ett verkligt nödläge 
föreligger för staten, vilket nödvän
diggör exceptionella åtgärder. 

Den tyska regeringen 'hade före
bådat att den, sedan Locarnoavtalen 
bragts i hamn, skulle träda tillbaka. 
Detta har nu skett. Rikspresidenten. 
Hindenburg, är nu upptagen av råd
plägningar med partiledarne för att 
finna, en stark grundval för den nya 
regeringen. Man tänker på en stor 
koalition, som skulle, sträcka sig från 
folkpartiet, som är höger, och till so
cialdemokraterna. De konservativa 
partierna skulle 'ställas utanför. 

Diktaturen i Spanien har upphävts 
och landet har fått en författnings
enlig regering. Det var i sept. 1923 
som general Primo de Rivera medels 
en militärkupp satte sig i besittning 
av makten och på uppdrag av ko
nungen trädde i spetsen för regering
en. Kuppen riktade sig förnämligast 
mot de politiska partiledarne och de
ras vanskötsel av rikets angelägen
heter. 

General de Rivera har av konung
en kallats till chef även för den nya 
regeringen. 

Gränstvisten på Irland mellan 
Ulster, som alltjämt är anslutet till 
England, och Irländska fristaten, som 
är oavhängig, har lösts i samförstån
dets och den goda viljans tecken. 

från kvinnovälden. 

Regeringen liar utnämt doktor 
Greta. Muhl till överläkare vid Flens-
burgska barnsjuhuset i Malmö, där
med upphävande medicinalstyrelsens 
tidigare utnämning av docenten 
Höijer till samma befattning. 

Av de tre på förslaget uppsatta 
läk ar ne hade d:r Muhl de största me
riterna, men inför sjukhusstyrelsen 
och medicinalstyrelsen har det syn
barligen legat henne emot, att hon 
varit kvinna. Man har icke kunnat 
tänka sig en kvinnlig chef för anstal
ten i fråga. 

Regeringen har däremot bortsett 
därifrån och låtit kompetensen fälla 
utslaget. 

Skulptrisen N in nan San tesson, en 
av vårt lands allra främsta kvinnliga 
kapaciteter på detta område, har i 
dagarna fullbordat ett krucifix, av
sett för Masthuggskyrkan i Göte
borg. Krucifixet, en träskulptur, 
mäter i höjd c:a två meter. 

Fru Santesson har arbetat på den
na beställning sedan något år tillba
ka. Verket utgöres av en Kristus-
figur på korset. Ovanför Mästarens 
huvud och på korsets armar äro in
fogade snidade änglagestalter. 

De turkiska kvinnorna hava an
hållit om rätt att få uppträda som 
lekmannapredikanter i de mindre 

moskéerna. 

.Cttcia 
£ucia, oarje år på it\*tt bin frans ao ljus bu tänder 

ocb ranf ocl] fager t bin pita bräft bit står. 

®cf? parje låga strålefnippen sänber 

i pintennörfret ut, när till bitt pärp bu går. 

Cjusbärersfa, när tyngst sig mörfret lägrar, 

och pinterfölben hårb och bister rå'r 

bn fommer — od] för oss ånyo hägrar 

en syn ap pärme, sol och pär. 

Bär högt bitt fyupub som en brottnings life 

och le bitt panna leenbe bärpib. 

Darhälst bu nalfas nattens mörfer pife 

för siersfan ont ro och hjärtefrib. 

Som en symbol, så låt bin ljusfrans lysa 

för allt pab lipet äger parmt ocl] gott, 

ocb när bu Pärmt part hjärta sont pill frysa, 

bå bar, ljusbärersfa, bitt mål bu nått. 

Signe 'Lagerwall. 

Gästen. 
Han är en tiggare vid dörren, som 

bett om mat, och nu sitter han inne 
i värmen vid köksbordet framför en 
riklig frukost. 

En gammal man klädd som om det 
vore sommar och icke midvinter. En 
man sned blåfrusna men förfinade 
drag och långa magra händer, som 
aldrig missformats av tungt arbete. 
Någon som sett goda dagar; en liten 
köpman, en lantpatron som det gått 
utför med. 

Han äter hastigt som en hung
rig, och med grundligheten hos en 
som, icke är säker på om dagen skall 
duka ännu ett bord åt honom. 

Han är fåordig och allt- vad han 
meddelar om sig själv är, att han icke 
har annan hemvist än frälsningsar-
ména och stadens natthärbergen för 
husvilla män. 

Men trots det fruktansvärda miss
lyckande hans liv företer och den 
prekära ställning han befinner sig i 
finns det inget betryckt hos honom, 
inget skamset, ingen bitterhet, ingen 
ängslan. 

En tydlig belåtenhet utstrålar från 
hans stackars person, och när han 
reser sig upp för att gå, verkar han 
lika nöjd med sin värld som någon 

annan. 
Vem tyder denne mans gåta? Hans 

högt lyfta.de huvud, lugnet i hans 
blick, det humoristiska draget kring 
hans mun? 

Är han ett stycke filosof? Har 

han sin självaktning i gott behåll? 
Säger han sig att han gjort rätt för 
sig i livet, att han arbetat så länge 
man behövde honom och arbete fanns 
att få, att han är tillräckligt gammal 
och bräcklig för att utan vanheder 
kunna ta emot hjälp av andra? 

Vlarför har han icke uppsökt för
sörjningsinrättningen, vars dörrar stå 
öppna för honom? 

Där är dock lugn och trygghet. 
Där är tak över huvudet, värme i 
luften, propra kläder, en god säng, 
tre mål mat. om dagen. 

Men är kanske allt detta icke det 
^väsentliga, i livet? 

Här ute är frihetens, omväxling
ens, äventyrens och de tusen möjlig
heternas värld. Också för honom! 

En stor stad med hus vid hus och 
oräkneliga dörrar att ringa på. Var
je dag är bräddad med upplevelser. 
Där är först ocli främst kampen för 
uppehället. Kronan till natthärber-
get, mat eller pangar till mat, några 
slantar till kaffe, till en sup, till en 
tidning, till tobak. Det sysselsätter 
tanken, stålar energien, skänker, när 
det lyckas, segerkänslans, sötma. 

Och här finns bolagskrogen, mu
sikkaféet, de folkrika gatorna och 
under den blida årstiden parker, 
planteringar och gröna backar. Han 
rör sig i en ivärld, där han är lika god 
som någon annan, kanske en smula 
ansedd såsom varande en kunnig och 
livserfaren man. Och när han i natt-
härbergets stora sal drar upp det 
rena lakanet under hakan somnar 
han i goda vänners lag. 

Låt mig citera en stor filosof: 
"Det finns alltid tröstegrunder. 

Inga yttre förändringar i livet kun
na hindra livets eviga mening att 
likt en näktergal sjunga sin sång i 
de mest olika människors hjärtan". 

Margareta Heijkel. 

€lla IKarlsdotter 

Cagergim 

ELLA KARLSDOTTER LAGERGREN. 

Presentation behöver inte denna 
käcka ungdom, som står så glittran
de glad och saluterar oss med strå
ken — hon presenterar sig bäst själv. 
Hon är en av dem, som vill något här 
i världen, det ser man strax på mi
nen — exdi har en mening och en av
sikt. Och dessutom har hon en makt, 
sån «'ens. Med den vill hon få de 
gamla folkvisorna och låtarna till
baka. in i de svenska, hemmen att lju
da, i socken och i helg, i arbete och 
i vila. Och för att fortare nå detta 
mål har hon skrivit sig in i föreläs
ningsföreningen och drar med sin 
fela under hakan och låtarna, på läp
parna landet runt. Hon är föresten 
inte heller i den egenskapen obekant 
i vårt kära Göteborg, därifrån lion i 
har bevarat ett tacksamt minne av
en kulturell och musikalisk publiks 
förståelse. 

Men denna gången upptäckte jag 
henne i en godtemplarelokal i ett mu-
liieipalsamhälle i. Ö.stergyllen där 
hon, klädd i en Skedevidräkt som en 
landsens äkta dotter hjälpte till att 
Sätta fart i en syföreningsauktion för 
provinisens barn. Mellan kaffekop
pars skrammel och auktionsförätta-
rens rop klingade hennes muntra, 
friska sång eller stampande glada 
polskor. Och se! ögon och läppar 
logo ooh hjärtan veknade i givmild 
glädje. Hon visste nog, hon, att 
"sången ädla känslor föder", att 
"hjärtats nyckel heter sång"! Nåja, 
det. veta vi väl med, för den delen, 
men vi glömmer det kanske bakef-
ter sen sången tystnat? 

Ooh var kommer ihon ifrån? Från 
gräns och skogsbygden i norr. Med 
samma fela som hon på bilden lagt 
intill hakan sprang hon som liten tös 
i de stora skogarna och när blicken 
föll på de många sjöarnas glitter och 
skratt, då sjöng hon så det ekade, 
men när hon hörde "furornas dova 
sorgemusik med stämda trummor och 
tubor i moll" då blev hon grubblande 
stilla ooh tryckte felan hårt till sitt 
klappande barnahjärta. 

Det. var ett sjungande folk, präst
gårdsfolket i Regna därifrån hon är. 
far och farfar, båda präster, liade 
lärt att spela och sjunga folkvisor 
och låtar av sina fäder — klockare 
ooh kantorer i flera led inom Skedevi 
och Regna, socken, fordom ett enda 
prästgäll. — 

De flesta av dessa låtar voro sam
lade och upptecknade långt innan 

"Fredrik på Ransäter" lät höra sitt 
"värmländske tongemål", och de, 
som kommit efter honom sedan, ss. 
A. Bondeson. S. Landtmanson, J. 
Götlind m. fl. Från barndomen blev 
hon alltså "ormbiten" av sång och 
saga. 

Hon blir på så vis ej en isolerad 
företeelse i sin 'familj, utan den sam-
mansjungande tonen mellan flera 
släktled, där finns också litterärt på
brå — där stammen delar sig. En 
av dessa grenar bär det icke obekan
ta memoarförfattarenamnet: påvlige 
markis C. Lagergren. Men den gre
nen fick icke sångens gåva, den be
höll i så mycket starkare mått. den 
andra, från vilken Ella Karlsdotter 
Lagergren stimmar. 

I en tid då hänsyn för fädrens 
verk är i starkt avtagande, vill don
na sunda dotter av Östergyllen, med 
något av dess frodiga livsglädje och 
jordinstinkt i sitt väsen, — som sagt 
—- åter fylla hemmen med det gamla 
sångbara kulturarvet. Hon har verk
ligen funnit, som så många unga in
telligenta nu för tiden, källsprånget 
av organiskt liv mellan detta arv och 
den trygga folkstam som diktat det 
— ty, för att kunna återge måste hon 
ha. uppfattat och för att uppfatta 
måste hon ha känt. 

Och man behöver bara se hur hen
nes mimik kan berätta och återge de 
humoristiska låtarnas alltid så klara 
och raska händelseförlopp för att be
gripa at de gått henne i blodet.. Liv
ligt framkallar hon för våra ögon 
dessa scener från gamla, tiders hem 
då alla, samlade vid stookvedsbrasan, 
männen med sin träslöjd, kvinnorna 
vid sina sländor gåvo sig sången i 
våld. Den bästa rösten tog upp vi
san och vid refrängen föllo alla sam
fällt in. Vem kan mäta betydelsen 
ooh sammanhållningskraften i dessa 
böljande, tongånger som löpte från 
mun till mun och enade dem alla i 
arbete, i sägn. i sång, så enkelt omed
vetet och naturligt som sol och ljus 
och luft kan ena? Men särskilt helg
dagsaftonens feststämning utlöste 
sig altid i dans och lek — då våra 
så själfulla, så innehållsrika och pit
toreska folklekar föddes. Under de 
äldres bifall ooh uppmuntran fick 
ungmö och yngling utveckla styrka, 
kraft och smidig vighet, — det blev 
en sund, en ståtlig ras. — som väckte 
fruktan och beundran i våra många, 
långa krig. 

DRICK FRIMXRKS THE 
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