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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! 
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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 
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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. 

J o h n s o n  &  C a r l s o n  
Kopparslagerifirma. 

Husargatan 24. Tel, 4111. 
Alla slags Kopparslage-

riarbeten veikställas, Förten
ningar utföras diigligen med 
kemiskt rent tenn, allt till 
lägsta priser. 

Motell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Norr 24241.. 

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. 

K A F F E  
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Lucia. Av Signe Lagerwall. 
Gästen. 
Ella Karlsdotter Lagergren. 
Da'n före Da'n före Da'n . . 

Stella Rydholm. 
»Död och liv». Karin Eks nya dikt

samling. 
Bara en . . , Av Hedvig Berggren. 
Julnatt. Av Anna Nilsson. 
Julen i Betlehem. 
Jul. Av Eira Brehm. 
En Julafton i Paris. Av Hedda Key-

Rasmnssen. 
De sovande husen. Av Crayon. 
Julgranen och julgåvorna. Av Doktor 

Barbara Renz. 
Gamla Mimmi. Av Tora Ramm. 
"Tankar äro makter". Av Ruth Almén. 
Nordiskt julskrock. 
Teater. 
Samtal med Goethe. Av Signe Lagerlöw. 
Den nya "linien", Av Elsa Hagman. 
Förälskelsens problem. En psykologisk 

förklaring. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes 

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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CUOriVI klåda, revorm m. m. bortta-
I HNl 111 Ses absolut av Skin-Crœm, 
LIIULIII 5: 50 pr burk. Ex. Ansikts-
massös Willielmina Tliolii), Vasaplatsen 2, 
2:dra v. Tel. 3934. 

Ocli hela ide gamles kanske kvan
titetsvis rätt iså trånga livsförelse 
(blev dock återgiven i dessa visor, le
kar och låtar: vardagens enformiga 
idoshet. lyckan octh sorgen, helg och 
socken, löje och tårar — det liv, ,som 
icke sätter spår i historien, räddades 
härigenom från glömska. 

Och så bytte man låtar landskapen 
emellan genom vandringsfolket och 
gesällerna så vad "namn och nytt" 
nu ge oss i tidningsspalterna det gå-
vo dessa på så isätt hemmen i fortia 
tider, — det kära skvallret! Av alla 
slag voro visorna: friarevisorna stå i 
klass ett, den försmådde, den bedrag
ne, den blyge friaren fick släppa till 
sitt skinn —, ofta även i lekamligt 
måtto som i visan om "Skräddaren" 
där prästen lanpar ganska efter
tryckligt till den objudne friaren till 
hans dotter. 

I västgöta friare visan "Ivnejen och 
Beata" kommer däremot det trygga 
svenska fram ty bondsonen går rakt 
på sak och får ett lika tydligt "ja' 
till svar. 

Ett stänk av vemod ligger i den 
lilla Nerikevisan: "om penga räckte 
te" — då skulle han få sin täs, don 
fattige bonddrängen, sam far till stan 
med sin fora och under den långa vä
gen har så god tid att drömma. För
sta tiden ligger fattigdomen tung, 
men allt som tankarna växa, växer 
modet, bekymren falla hört och hop
pet lvser. Den påminner starkt om 
Lafontaines fabel om hon som dröm
de en hel bondgård — tills drömmen, 
— med äggkorgen! — låg i kras för 
flickans fötter! 

Dryckesvisorna, koimma sedan i 
god tvåa: öhl och brännevin spelade 
en stor roll på 1700-talet. Det var 
hederligt när borden voro fullsatta 
av kannor och stop — "Brännevinet 
det flöt i skålar och i muggar, och 
det var bot för kvarka, ihm, lim". 
Men blott på kalasen och fester, skam 
den, som var "söpen" i vardagslag. 
Honom gick det som "Hållkärn i 
Dimbo" — han fick en rejäl korg av 
flickan med orden: "Och packe däck 
på dörra, tu din fullehunn, hon 
skrek". Tv hon berättar äventyret 
själv i -visan. 

Eller visan om Anners Persa, där 
författaren låter Anners stuga brin
na i alla knutar, men Anners är bara 
gl,a' om inte "putällen brunnit upp, 
isan!". 

Moralen dyker också upp i form av 
de "amlas rättskänsla t. ex. i visan 
om "Karin" — den unga morän, som 
vill gå på dans med de andra jäntor
na på lördagskvällen och får veta 
sanningen. Eller som h us aga i visan 
om "Junefru Sidonia från Stränge-
nästa". Konsidonia den unga, bor-
gardottern, vill härma herrgårdsfrök
narna. Det pallade inte fadern, utan 
slutet blev "att skinnbältet small och 
jungfrun hon gnäll och det stämde 
hon som en näktergall"! 

<É>-

PÄRLOR 
JU V ELER 
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Da'n före da'n, 
fö re  da 'n  . . .  

Lördagseftermiddag — ligger in
te i blotta ordet något, av vila och 
ro, något av nystädade rum, kaffe
bricka, söndagsplanerande, vilopunkt 
för den jäktade, v ecko trötta husmo
dern och de läx- och skoltrötta bar
nen? 

Lördagseftermiddag — jag ser för 
mig den trevna salen i mitt barn
domshem, för länge sen, då man in
te hade större bekymmer än att 
läxorna kunde vara svåra och sys
konen retsamma. I den gamla svar
ta gungstolen satt farmor och 
gungade så sakta medan hon vänta
de på att "familjen skulle samlas 
kring kaffebordet, och snart kom-
mo alla syskonen, var och en med 
något nytt eller märkvärdigt att be
rätta och sist mor själv, som alltid 
hade svårast att komma till ro. Al
drig var far så skämtsam som då, 
aldrig hade farmor så roliga upple
velser att berätta, och aldrig voro 
vi barn vid iså gott humör, som då 
vi visste, att det ingen överhängan
de brådska var mied läxorna och att 
man nästa morgon skulle få ligga 
och dra sig ända till klockan nio — 
två hela timmar längre än de andra 
dagarna! 

Det finns andra sådana där ro-
fyllda och goda minnen från barn
domen, som det är skönt att kunna 
se tillbaka på ibland. Till dem hör 
den stämning av ljuv hemlighetsfull-
het och förväntan, som alltid på nå
got mystiskt sätt lägrade sig över 
hemmet så där omkring medio av 
december. Ja, Luciadagen var be
stämt introduktionen till julförbere
delserna. och det var då vi barn bör
ja,de räkna "idag ä da'n före da'n 
före da'n före doppareda'n". Sä
kerligen var det den strävsammaste 
tiden på hela året för mor — men 
kanske skulle hon känna sig belönad 
för allt sitt arbete -och all sin om
sorg, om hon visste i vilket minne 
vi barn bevara denna varje år åter
kommande julförkänningshärliglhet ! 

Det är nu vi, som i vår tur få sö
ka hålla traditionerna uppe — vart 
hem har ju sitt eget hävdvunna sätt 
att fira helgen, och det kan vara 
ganska små saker, som göra, att vi 
tycka att just så måste det vara för 
att det skall bli riktig julstämning 
som. förr. Man kan ju invända, att 
detta är yttre saker, som egentli
gen inte ha med ett sant julfirande 

Så är det sjömans visorna, bevä-
ringsvisorna, vaggvisorna m. fl., m. 
fl. — repertoaren är lång sam Ella 
Karlsdotter sjunger! — och rivalite
ten mellan landskapen, som fått sitt 
bästa, humoristiskt godmodiga ut
tryck i visform t. ex. i den som he
ter: "Väl den, som agefter vore". 
Det är östgöten som i dryg medve
tenhet om hur " mannar" ska sköta 
sie. o-ör en liten mager upplandsbon
de till en isån käringmes att själva 
türmen o-al sitt förakt för honom! 

Att åter lyckas återge vår lands
bygd dess klingande sång —• ty i stä
derna lär det ej vara lönt? om vi ska 
tro T. Hardy, som påstår "att för 
stadsbor finns sol, måne, stjärnor 
och årstider blott i almanackan" — 
det är Ella Karlsdotters avsikt. Häri 
understödes lion av alla hembygds
föreningar med sina avdelningar för 
folkdanser ocli folklekar landet runt, 
för vilka, hon är en värdefull och fli
tigt anlitad kraft. 

Hedda Key-B asm u sse n. 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

tji/c 
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OBS.! ÄVEN BESTÄLLNINGSATELIER. 

i i  Död och l iv". 
Karin 6ks nya diktsamling. 

Karin Ek har till jul genom Bon
niers förlag utsänt en ny diktsam
ling: Död och liv. Det strålande 
djärva sångarlynne man tidigare 
mött i "Idyll och elegi" återfinner 
man här stämt i en ton av moll. Som 
redan titeln anger är det dödens och 
livets problem eller rättare kanske 
livets stora problem, döden, som be
själat dessa dikter. Men det stannar 
icke här enbart vid filosofi över ett 
olösligt spörsmål. Karin Ek har 
upplevat, vad hon skildrar, hänryckts 
av livet och vandrat tyngd och trött 
i dödens skuggiga, dal. 

"Endast ett är mig till hugnad — 
jag vet vad det är; 

ja, blott ett är nödvändigt — att få 
få vila så här 

med min kind en stund mot marken 
— ej behövs många ord: 

jag skall snart bliva ett med min 
jord". 

Gåtan som hon går att lösa, fyller 
med undrande vemod hennes själ. 
Livet var dock härligt i all sin hård
het —-, vägen, isom stupar nedåt mot 
det okända förskräcker. Ensam skall 
hon gå den, blott ett litet stycke på 
väg följer barnet med sin hand i hen
nes hand. Men vid den brusande 
flodens strand får han icke följa 
längre: 

"Släpp taget, liten, vänd om, vänd 
hem! — 

här är för stenigt och vilt; 
jag minns ju ändå din ljuva hand, 
dess grepp så fast och milt. 

* 

Trygg jag går med döden, mitt 
barn —- — 

att göra, men nej, vi människor be
höva så väl de yttre symbolerna för 
att ge form och uttryck åt vad vi 
känna, och i all synnerhet behöva 
våra. barn i sin tur få sådana, barn
domsminnen att se tillbaka på, när 
livets grå enahanda och den jäktan
de förvärvskampen, som hör till vår 
tid mer än till någon annan, hota 
att beröva oss och dem alla inslag 
av poesi och fantasi. 

Vad nu våra barn, beträf far så måtte 
de Jha på känn sin mammas åsikter 
i denna fråga, ty redan i slutet av 
november komma de ofch begära 
högst viktigt och allvarligt att få 
"en stor korg att sätta i garderoben 
ty de ha redan några klappar att 
lägga dit". Och litet längre fram, 
i början av december, börjar det dof
ta lack från deras rum och borden 
översvämmas av kulörta silkespap
per — det är granens utstyrsel de 

redan börja tänka på. Sen är det 
ett viskande och ett smusslande ulan 
all ända och ett ritande och skrivan
de och kasserande utan slut. 

Det är alltså inte alls de många 
fina presenterna, på själva julafton 
det kommer an på, nej, förberedel
serna är det som iså isätta barna-
fantasin i rörelse, den mystiska stäm
ning, som ligger i luften långt före 
den stora dopparedagen, doften av 
lack, stöket i huset — allt tillsam
mans bildar ett helt något, som en 
gång iskall bli ett av barndomens 
bästa minnen, och som: väcker till 
liv hos den äldre generationen håg
komster från deras egen barndom — 
då de ännu ägde den underbara för
mågan att fröjda sig åt helt simå sa
ker, glädjas åt enkla lyckotillskott. 

Stella Rydholm. 

DisirciI säger man ! 
Aldrig har jag dock q torn i mina 
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vinka farväl med din hand! 
Dess späda, skugga säkert jag ser 
på flodens andra strand". 

Under sjukdomen inträder förbätt
ringen — ett stycke ljusare stråt 
på vägen mot samma mål. I enkla, 
gripande strofer skildrar författarin
nan berusningen över att åter stå i 
Guds fagra natur och se nytt gräs 
vaja vid hemmets grind — en lyck-
salighetskänisla, främmande för. de 
friska, som njuta hälsan -och naturen 
varje dag. 

Problemet är icke längre döden, 
utan livet, som icke vill död. Min
nen kallas upp, bittra, och ljuva, som 
slagit och hela,t ett livstörstande hjär
ta, lika modigt, lika tåligt för ömhet 
som slag. Allt är upplevat, genom
lidet, lyhört förnummet. 

En af tonstämning, den lilla fina 
dikten "Sent", ger en aning om för
fattarinnans behärskande av formen: 

"Luta ditt huvud närmre —-
kvällen blir skum; 
stjärnorna träda längtande 
till sina rum. 

» 

Fastän de flockas i skaror 
en efter en, 
står varje stjärna i rymdens hem 
ändå allen. 

* 

Mänskan är inte ensam, 
så soim du tror; 
djupt i din strålblick har jag ett, ljust 
hem där jag bor. 

* 

Du ta ditt huvud nära, 
kvällen är sen. 
Gud signe ! — jag ser i ditt ögas ljus 
stjärnornas sken". 

Mycket mera vore att citera. Det 
är över huvud en tungt vägande dikt
samling — man hör ett människo
hjärta slå däri, de många, många 
växlande och olika slagen mellan liv 
och död. 

Marie Louise Ingeman. 

Dockskåpstapeter 

nyinkomna. 

Engelska Tapetmagasinet. 

Bara en - -
Staden låg på en nordlig bredd

grad. Där ute blåste stormen och 
man hörde snöns lätta risslande mot 
de stora fönstren, men här inne i sa
longen spred brasan i den låga öpp
na kakelugnen en behaglig frisk 
värme. 

Vi voro släkt och för övrigt till
räckligt goda vänner för att kunna 
lata. samtalet då och då bytas i tyst
nad. Ett par rum därifrån spelade 
en av sönerna i huset fiol och to
nerna nådde dämpade in till oss. 

Min kusin, hon som rådde om det
ta vackra hem, satt tillbakalutad i 
den djupa stolen med det tankfulla 
ansiktet belyst av skenet från bra
san. Trots sina fyllda fyrtiosju år 

:er. 

mjuk

var hennes utseende väl bibehåll,t 
och hon kunde ännu kallas vack 
Det var en nästan ungdomlig 
het över hennes smärta gestalt 

Plötsligt hördes någon öppna ^ 
häftigt stänga tamburdörren och • 
nästa ögonblick stormade ©n ' 
in i rummet. Det var husets 

en elvaåring som kommit långtV 
ter sina tre äldre, nu redan vuxnä 
bröder. 

En vacker smärt vuxen 
brun lockig mad öppet ansikte* 
en lysande blick i de mörka ögonen 

Hela hans varelse uttryckte en 

lidelsefull upphetsning. Han hade 
icke givit sig tid att kasta av ytter
rocken i tamburen och bröstet fläm 
tade, som om han i språng rusat 
uppför trapporna. Händerna voro 
hårt knutna. 

Han stannade framför modern 

och hans blick överfor på ett under

ligt sökande och forskande sätt hen
nes ansikte och gestalt. 

— Vad är det? frågade hon milt 
och räckte honom handen, vilken 
han dock icke tog. 

— Gösta sa något så förfärligt 
om mamma, prässade gossen fram 
i staccato. 

— Vad då? frågade hon med sin 
djupa rogivande stämma, och med det 
goda samvetets lugn. 

- Han sa — vad skall du hem
ma hos din mamma att göra — hon 
är ju bara en gammal käring — 

Och överväldigad av isorg ka sta
de han isig intill modern och gömde 
under krampaktiga snyftningar sitt 
huvud i hennes knä. 

Jag vet icke om denna episod för
ändrat det vackra innerliga fönhål-
landet mellan denna mor och hennes 
son. Om hon icke mera är vad hon 
varit för honom. Om han icke läng
re blickar upp till henne med dyr
kan utan ser på henne med sin lek
kamrats råa blick. 

Men vad jag vet är att om det 
förakt för åldern, som låg i orden 
"bara en gammal käring", om detta 
förakt är allmänt inom ungdoms

världen så har livets ansikte fått ett 
drag, som icke varit där tidigare ocli 
som varslar olycka. 

Låt oss komma ihåg, att det är 
naturligt för ett barn att känna 
vördnad iför i första hand föräldrar 
och lärare, men även för andra vux
na människor vilkas överlägsenhet-
det instinktivt känner och erkänner. 
Vördnadskänsla är icke en produkt 
av uppfostran utan en i den själsliga 
utrustningen ingående fundamental 
instinkt. Det är här fråga om den 
underkastelseinstinkt, som är tvill-
ling till .självhävdelseinstinkten ock 
som måste balansera denna, oui icke 
själslivet skall utvecklas i olycklig 

riktning. 
Hindras u nde rkas telseins tin'k t en 

genom en oskicklig uppfostran el 
av andra, olyckliga förhållanden at, 
på normalt sätt utveckla sig i ^ 
unga människosjälen, så frånhän & 
denna samtidigt därur emaneran « 
sköna, lyekogivande, kraftskänkafl ' 
och för den högre andliga utvec^ 
lingen nödvändiga känslor: ödmju 
het, aktning, beundran, religio1 e < 

idealitet, moralitet. 

Hedvig Berggren 

Det är ekonomiskt 
, Boiii-

Prover sändas. 
väl tio gånger sa länge, som en gottköpsvara 

F 
att hos oss köpa Gardiner» ^ 
ullstyger, Möbeltyger, d&rfo;r 
våra tillverkningar bevislige" 

Precisera godhetsfullt vad Ni 
önsk"r' 

l I CCIOCIU gt/uutio/uni - — 
K O N S T F L I T E N ,  G ö t e b o r g  G : l a  H ö g s k o l a  

3 Q L 8 I D O R N H  

J u l n a t t .  
* * 

Det sista ljuset flämtar i min staFe, 

eit bleFblå låga, böenbe och matt. 

(DmFring mig tätna sällsamt bjupa sFnagor. 

Som stumma oäsen stilla be beträba 

min bonings trösfel bentta tysta natt. 

3genom rutan, nit ar> frostens sitoer, 

jag oarsnar stjärnorna, sont blefa tinbra 

från fjärran blåa tomber mot oår Därlb. 

Du tysta natt, bit allt i r>ila slutit; 

blott minnen oafa Dib min bumtbgärb. 

3 benna stunb allt bittert är förgätet; 

jag glömt, att inte allt är än som förr. 

3 hemmets öbe gårb än blommar Uret. 

Där bör jag åter fära röster tona, 

od? milba bänber öppna hemmets börr. 

(Ett bämpat ljussFen faller ör»er oägen, 

som går härutanför så breb oel} racfer 

ocf? slingrar blänbnit neb mot FyrFobvn. 

Kring gårbens Färr>e, gul ocb tung, går bansen 

an lätta flingor, balanbe från sFvn. 

3ag är ett barn igen, ocb hjärtat jublar, 

ocli allting blir så carmt ocfy itnberbart, 

när mor i granen fäster gyllne stjärnor, 

oelj blattb bess bunFelt gröna grenar lysa 

be många juleljusen milt oel] Flart. 

<£tt gammal tomte, grå och oäberbiten, 

fyan Fommer inysanbe nteb sitta gåoor, 

men r»ar fyatt är ifrån, r>äl ingen r>et. 

när ljusen släcFts, i tusen r>acFra brömmar 

än barnet 1er åt julens l]ärlighet. 

3ag tyst üälsignar £ber, ljuoa minnen, 

från år och bagar, som ha snabba flytt. 

Dar gång, bå julens l]elga FlocFor ringa, 

od] juleljusett åter börja tältbas, 

3 sFoleti lysa för min sytt på nytt. 

3ag tyst üälsignar £ber, barnbomsminnen, 

3 sFolen le som stjärttor genom buttFlet, 

n ä r  m ö r F r e t  s F y m m e r  p å  m i n  o a t t b r i n g s  l e b . . .  

Det sista ljuset sIocFttar i sin staFe; 

bess blefblå låga stilla brunnit neb. 

Anna Nilson. 
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Vi kunna söka Gud med förstån
det, men finna honom kunna vi en
dast med hjärtat. 

J. Eötvös. 

Ganska många händer bläddra i 
Skriften, men blott de hopknäppta 
fyllas med hennes himmelska gåvor. 

J. v. Besser. 

Kristendomen bjuder den renaste 
humanitet på den renaste väg. 

J. G. Herder. 

Yad fågeln är, när han med för
lamade vingar måste stanna vid jor
den, det är själen utan bön. 

Jean Paul. 

Gob ju l i  

Tulen i Betleljem. 
I de nordliga länderna är julen 

huvudsakligen en hemmens högtid 
med ett inslag av godhet och välvilja 
även mot andra. Aldrig är gästvän
ligheten varmare, aldrig barmhärtig
heten mot de fattiga större än då. 
De helgdagar, som anslutits till ju
len och vilka för övrigt förr i världen 
voro flera än nu, uppfattas nog i all
mänhet mera som vilodagar från ar
betet än som avskilda, för helighål
landet av den stora högtiden. 

I den katolska världen är däremot 
det religiösa inslaget starkt, betonat. 

Kyrkan i Betlehem. vilken enligt 
traditionen är uppförd just på den 
plats, där Frälsaren föddes, är ka
tolsk och till densamma är ansluten 
en rätt stor kristen menighet. 

Julen högtiilligbåtles bl. a. med en 
midnattsmässa i templet. Rent yt
ligt uppfattat erbjuder församlingen 
en målerisk anblick. Bortsett från 
de främlingar, vilka, av nyfikenhet 
eller andra djupare motiv kommit 
tillstädes, utgöres menigheten 1 ill hu
vudsaklig del av betlehemitiska kvin
nor, iförda sina vackra blåa dräkter 
med inslag av rött och vitt. 

Tid sitt inträde i kyrkan knäfalla 
de i bön men intaga sedan på äkta 
orientaliskt sätt en nedhukad sittan
de ställning på golvet. 

Just när klockan tillkännager mid
nattstimman tager mässan sin bör
jan och fortgår sedan under utveck
lande av all den pomp och ståt, var
av den katolska kyrkan är mäktig. 

Bambino (italienska och betydan
de lindebarn), en bild föreställande 
Kristusbarnet, bäres in i en låg flä
tad korg. vilken med stor vördnad 

placeras på högaltaret. Därefter 
ordnar sig den procession, vilken 
skall ledsaga bilden till kryptan. 

Intet sinne kan förbli oberört in
för det skådespel, som nu utvecklar 
sig. Det långa hymnsjungande tå
get vindlar långsamt fram genom 
det svagt upplysta templet, under det 
att de tillbedjande skarorna åter och 
åter under olika former hembära 
Kristusbarnet sin dyrkan. 

Processionen rör sig genom grov
huggna underjordiska gångar, vilka 
bära spår av sin höga ålder, halvt 
annat tusental år. 

Passagerna leda från själva kyr
kan till "födelsegrottan". När spet
sen arv tåget, präster i rik ornat, hun 
nit fram till grottan, bilda de en 
krets kring en i stengolvet infälld 
silverstjärna, på vilken bambino 
sin korg placeras. Enligt traditio 
nen utmärker stjärnan just den plats 
där Jesus föddes. 

Nu recitera prästerna unisont fö
delsehistorien sådan den återfinnes 
i evangelierna. 

Då de komma till orden (Luk. 
7): Oc/i hon födde sin förstfödde son 
och lindade honom och lade honom i 
en krubba, ty för dem var icke rum 
i härberget", då lyftes bambino an-
daktsfullt upp och bäres över till 
andra sidan av grottan samt lägges 
i en i berget uthuggen krubba, vil 
ken övertäckes med ett genombrutet 
metallskydd. Här får bambino ligga 
kvar till påföljande dag under det 
att processionen å sin sida. långsamt 
återvänder till kyrkan. 

Q m fy ck fa ^ufftfappar finner 

affffd i 
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J  u t  
Det når mig genom fönstret ett 

ljud av bjällerklang. 
Jag ser ut genom rutan. Luften 

ar grå. gator och trottoarer mörka 
av modd. I trafikleden lunkar en 
häst —- en vanlig simpel arbetshäst 
framför ett vanligt simpelt arbets
åkdon. Men på selen, mitt i bringan, 
hänger en liten klocka och ringer 
med munter metallisk klang. Ringer 
och ringer, om vinter och snö. om köld 
och helg. 

Och det är som hade någon plöts-
igt med ett trollspö rört vid land-
kapet. Jag ser icke längre de mör

ka gatorna, de dystra husfasaderna. 
Snö vilar på mark och gren, stjär

nor lysa, och fönster stråla. Utefter 
månbelysta marmorvägar ringer bjäl
lerklangen, från upplysta tempel 
ljuder klockornas klang. Det strålar 
över stad och land. Gårdar, hus och 
kyrkor ligga eklärerade under det 
stjä rnbeströdda himlavalvet. 

Det är jul — årets förtrollade 
kväll — Barnets och barnens högtid. 

Stjärnor hava tänts och slocknat, 
men din stjärna, o Österland, lyser 
med oförminskad klarhet ur tidernas 
natt. Barn hava fötts och glömts, 
men krabbans barn lever evigt i åmin
nelse. Människor hava verkat och 
dött, men Människosonen, Frälsaren 
och Fridsfursten, lever och verkar 
evinnerligen. 

^ ilket mäktigt budskap: "Ett barn 
är oss fött...."! Genom sekel ef
ter sekel har det tonat, och när ånyo 
den helga natten nalkas, bäres det 
åter över hav och land, från folk till' 
folk. mellan hjärta och hjärta. Och 
i en stämning av helg ocli ljus be
reda sig människorna att hylla Ho
nom, som förde Ljuset in i världen. 

Jul! Det är blott en liten klockas 
klang över gatularmet, som för mina 
tankar till din signade kväll. 

Men kanske hade den klockan al
drig ringt, om Österlandets stjärna 
aldrig tänts över krabbans barn, som 
skulle bli världens Frälsare. 

Eira Brehm. 

€n julafton i Paris. 
Av HEDDA KEY-B ASMUS SEN. 

Det var ingalunda måtta med vad 
hon var stur.sk, den tösen! 

Så som kamraterna i pensionen 
försökte övertala henne att stanna 
hemma med dem julafton! Primo: 
det skulle bli gran! (värdfolket voro 
elsassare). Hon hånlog: "skaffade 
de snö också"? 

Och de finska målarinnorna måla
de tablåer och skrevo tokiga verser 
för var och en. — "Välbekomme"! 
Och de hade snokat upp så lustiga 
julklappar, attrapper och smällkara-
meller, och alla skulle vara utkläd
da! — "A katsingen". Och alla vo
ro så ledsna om hon blev borta! — 
"Nej då, så rart". Och tänk hon var 
ju aldrig hemma om kvällarna för 
de usla föreläsningarna, men nu, för 
en gångs skull, då det var julafton! 
Ordet verkade som ett stick i ryg
gen — "nej, och nej, och nej", föllo 
orden som piskrapp tillbaka och i ett 
andetag satte hon av uppför de sex 
trapporna och slog dörren i lås mitt 
för näsan på de bakom henne hojtan
de och förföljande skrikhalsarna. 

Ett ögonblick måste hon flämta 
ut — med blicken hatfullt fästad på 
dörren, bakom vilken man slog larm 
och väsnades. Så drog hon en suck 
av lättnad —och gick fram och kas
tade upp fönstret ooh lutade sig ut. 
Mitt fram reste sig Nôtre Dâme's 
stenjättar, höga ooh grå, likt fantas
tiska urtidsunder högt upp i den un
derifrån belysta och skimrande luf
ten. Och nedanför låg staden ut
bredd som en glittrande guldbrokad, 
där bulevardernas räta ljussnö.ren 
löpte som guldsniljer, ruta i ruta. 

Tänk att icke kunna unna en män
niska den lilla fattiga juklapp man 
bett om: ensamhet och fred! 

Men hon skulle bara gå sin väg, 
det skulle lära dem! Varför så bit
ter? viskade någon de voro ju alla, 
— icke bara hon, — fjärran från 
hem och fosterland. De små ryskor
na från Odessa t. o. m. längre bort 
ooh finskorna från samma latitud. 
Hon kunde ej finna svar på sådana 
frågor — hon tyckte bara att det 
helt enkelt var upprörande och oer
hört att gå just här, just nu. 

Så smög hon sig sakta ner för alla 
•sex trapporna i huset Boulevard 
d'Enfer numro 8, — utan att stanna 
en sekund framför pensionatets dörr. 
Ut och bort till det rum, där hon 
visste dörrarna stodo öppna denna 
natt för alla hemlösa, in till natt-
mässans mystiskt underbara och lä
kande musik. Det var mycket skumt 
i kyrkan St: Germain des Prés då 
hon sakta lät dörren glida igen bak
om sig — så skumt att Hippolyte 
Flandrin's ryktbara fris av lugna, 
kyska gestalter närmast sågo ut som 
lätta, ljusa skyar på ilande tåg över 
väggarnas djupt dunkelröda ytor. 

Allt ljus i kyrkan sögs upp i en 
brännpunkt kring ett välbekant, se
kelgammalt österländskt landskap 
ooh däröver brann och gnistrade den 
ensamma stjärnan. Och vilken mas
sa herdar i denna krans av stumma 
knä,böjande människor, mot vilka 
det hjälplösa lilla barnet sträckte ut 
sina små händer. 

Nu blev hon med ens stilla i den
na atmosfär. Här fanns varken ju
de eller grek, varken svensk eller 
fransk här voro alla okända — eller 
kända; — här frågades icke — här 
behövde man icke värja ifrån sig 
med hårda eller malörtsbittra ord. 
Här var julefrid äntligen! 

(Forts, å nästa. sida). 

Tårtor och Efterrätter 

i kända goda kvalitéer. 

Bråsths Konditori 
Storgatan 4. Tel. 70 5. 
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I Tandläkare KARIN THOBLEIFj 
• Kungsportsavenyen 29. Tel. 11789. S 

• Vard. 1—2 el. efter överenskommelse. S 
••••••••••••»•••••••••••••••»•••••••»M 

CUOriVI klåda, revorm m. m. bortta-
I HNl 111 Ses absolut av Skin-Crœm, 
LIIULIII 5: 50 pr burk. Ex. Ansikts-
massös Willielmina Tliolii), Vasaplatsen 2, 
2:dra v. Tel. 3934. 

Ocli hela ide gamles kanske kvan
titetsvis rätt iså trånga livsförelse 
(blev dock återgiven i dessa visor, le
kar och låtar: vardagens enformiga 
idoshet. lyckan octh sorgen, helg och 
socken, löje och tårar — det liv, ,som 
icke sätter spår i historien, räddades 
härigenom från glömska. 

Och så bytte man låtar landskapen 
emellan genom vandringsfolket och 
gesällerna så vad "namn och nytt" 
nu ge oss i tidningsspalterna det gå-
vo dessa på så isätt hemmen i fortia 
tider, — det kära skvallret! Av alla 
slag voro visorna: friarevisorna stå i 
klass ett, den försmådde, den bedrag
ne, den blyge friaren fick släppa till 
sitt skinn —, ofta även i lekamligt 
måtto som i visan om "Skräddaren" 
där prästen lanpar ganska efter
tryckligt till den objudne friaren till 
hans dotter. 

I västgöta friare visan "Ivnejen och 
Beata" kommer däremot det trygga 
svenska fram ty bondsonen går rakt 
på sak och får ett lika tydligt "ja' 
till svar. 

Ett stänk av vemod ligger i den 
lilla Nerikevisan: "om penga räckte 
te" — då skulle han få sin täs, don 
fattige bonddrängen, sam far till stan 
med sin fora och under den långa vä
gen har så god tid att drömma. För
sta tiden ligger fattigdomen tung, 
men allt som tankarna växa, växer 
modet, bekymren falla hört och hop
pet lvser. Den påminner starkt om 
Lafontaines fabel om hon som dröm
de en hel bondgård — tills drömmen, 
— med äggkorgen! — låg i kras för 
flickans fötter! 

Dryckesvisorna, koimma sedan i 
god tvåa: öhl och brännevin spelade 
en stor roll på 1700-talet. Det var 
hederligt när borden voro fullsatta 
av kannor och stop — "Brännevinet 
det flöt i skålar och i muggar, och 
det var bot för kvarka, ihm, lim". 
Men blott på kalasen och fester, skam 
den, som var "söpen" i vardagslag. 
Honom gick det som "Hållkärn i 
Dimbo" — han fick en rejäl korg av 
flickan med orden: "Och packe däck 
på dörra, tu din fullehunn, hon 
skrek". Tv hon berättar äventyret 
själv i -visan. 

Eller visan om Anners Persa, där 
författaren låter Anners stuga brin
na i alla knutar, men Anners är bara 
gl,a' om inte "putällen brunnit upp, 
isan!". 

Moralen dyker också upp i form av 
de "amlas rättskänsla t. ex. i visan 
om "Karin" — den unga morän, som 
vill gå på dans med de andra jäntor
na på lördagskvällen och får veta 
sanningen. Eller som h us aga i visan 
om "Junefru Sidonia från Stränge-
nästa". Konsidonia den unga, bor-
gardottern, vill härma herrgårdsfrök
narna. Det pallade inte fadern, utan 
slutet blev "att skinnbältet small och 
jungfrun hon gnäll och det stämde 
hon som en näktergall"! 

<É>-

PÄRLOR 
JU V ELER 
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Da'n före da'n, 
fö re  da 'n  . . .  

Lördagseftermiddag — ligger in
te i blotta ordet något, av vila och 
ro, något av nystädade rum, kaffe
bricka, söndagsplanerande, vilopunkt 
för den jäktade, v ecko trötta husmo
dern och de läx- och skoltrötta bar
nen? 

Lördagseftermiddag — jag ser för 
mig den trevna salen i mitt barn
domshem, för länge sen, då man in
te hade större bekymmer än att 
läxorna kunde vara svåra och sys
konen retsamma. I den gamla svar
ta gungstolen satt farmor och 
gungade så sakta medan hon vänta
de på att "familjen skulle samlas 
kring kaffebordet, och snart kom-
mo alla syskonen, var och en med 
något nytt eller märkvärdigt att be
rätta och sist mor själv, som alltid 
hade svårast att komma till ro. Al
drig var far så skämtsam som då, 
aldrig hade farmor så roliga upple
velser att berätta, och aldrig voro 
vi barn vid iså gott humör, som då 
vi visste, att det ingen överhängan
de brådska var mied läxorna och att 
man nästa morgon skulle få ligga 
och dra sig ända till klockan nio — 
två hela timmar längre än de andra 
dagarna! 

Det finns andra sådana där ro-
fyllda och goda minnen från barn
domen, som det är skönt att kunna 
se tillbaka på ibland. Till dem hör 
den stämning av ljuv hemlighetsfull-
het och förväntan, som alltid på nå
got mystiskt sätt lägrade sig över 
hemmet så där omkring medio av 
december. Ja, Luciadagen var be
stämt introduktionen till julförbere
delserna. och det var då vi barn bör
ja,de räkna "idag ä da'n före da'n 
före da'n före doppareda'n". Sä
kerligen var det den strävsammaste 
tiden på hela året för mor — men 
kanske skulle hon känna sig belönad 
för allt sitt arbete -och all sin om
sorg, om hon visste i vilket minne 
vi barn bevara denna varje år åter
kommande julförkänningshärliglhet ! 

Det är nu vi, som i vår tur få sö
ka hålla traditionerna uppe — vart 
hem har ju sitt eget hävdvunna sätt 
att fira helgen, och det kan vara 
ganska små saker, som göra, att vi 
tycka att just så måste det vara för 
att det skall bli riktig julstämning 
som. förr. Man kan ju invända, att 
detta är yttre saker, som egentli
gen inte ha med ett sant julfirande 

Så är det sjömans visorna, bevä-
ringsvisorna, vaggvisorna m. fl., m. 
fl. — repertoaren är lång sam Ella 
Karlsdotter sjunger! — och rivalite
ten mellan landskapen, som fått sitt 
bästa, humoristiskt godmodiga ut
tryck i visform t. ex. i den som he
ter: "Väl den, som agefter vore". 
Det är östgöten som i dryg medve
tenhet om hur " mannar" ska sköta 
sie. o-ör en liten mager upplandsbon
de till en isån käringmes att själva 
türmen o-al sitt förakt för honom! 

Att åter lyckas återge vår lands
bygd dess klingande sång —• ty i stä
derna lär det ej vara lönt? om vi ska 
tro T. Hardy, som påstår "att för 
stadsbor finns sol, måne, stjärnor 
och årstider blott i almanackan" — 
det är Ella Karlsdotters avsikt. Häri 
understödes lion av alla hembygds
föreningar med sina avdelningar för 
folkdanser ocli folklekar landet runt, 
för vilka, hon är en värdefull och fli
tigt anlitad kraft. 

Hedda Key-B asm u sse n. 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

tji/c 

SVEA 

SVEA 
Göteborg.  

Bästa, ställe att köpa klädningar är-

M A I S O N  D E  C O N F E C T I O N  
(ALMA OLSSON) 

Tel. 3086. Trädgårdsgatan 1. Tel. 3086. 

OBS.! ÄVEN BESTÄLLNINGSATELIER. 

i i  Död och l iv". 
Karin 6ks nya diktsamling. 

Karin Ek har till jul genom Bon
niers förlag utsänt en ny diktsam
ling: Död och liv. Det strålande 
djärva sångarlynne man tidigare 
mött i "Idyll och elegi" återfinner 
man här stämt i en ton av moll. Som 
redan titeln anger är det dödens och 
livets problem eller rättare kanske 
livets stora problem, döden, som be
själat dessa dikter. Men det stannar 
icke här enbart vid filosofi över ett 
olösligt spörsmål. Karin Ek har 
upplevat, vad hon skildrar, hänryckts 
av livet och vandrat tyngd och trött 
i dödens skuggiga, dal. 

"Endast ett är mig till hugnad — 
jag vet vad det är; 

ja, blott ett är nödvändigt — att få 
få vila så här 

med min kind en stund mot marken 
— ej behövs många ord: 

jag skall snart bliva ett med min 
jord". 

Gåtan som hon går att lösa, fyller 
med undrande vemod hennes själ. 
Livet var dock härligt i all sin hård
het —-, vägen, isom stupar nedåt mot 
det okända förskräcker. Ensam skall 
hon gå den, blott ett litet stycke på 
väg följer barnet med sin hand i hen
nes hand. Men vid den brusande 
flodens strand får han icke följa 
längre: 

"Släpp taget, liten, vänd om, vänd 
hem! — 

här är för stenigt och vilt; 
jag minns ju ändå din ljuva hand, 
dess grepp så fast och milt. 

* 

Trygg jag går med döden, mitt 
barn —- — 

att göra, men nej, vi människor be
höva så väl de yttre symbolerna för 
att ge form och uttryck åt vad vi 
känna, och i all synnerhet behöva 
våra. barn i sin tur få sådana, barn
domsminnen att se tillbaka på, när 
livets grå enahanda och den jäktan
de förvärvskampen, som hör till vår 
tid mer än till någon annan, hota 
att beröva oss och dem alla inslag 
av poesi och fantasi. 

Vad nu våra barn, beträf far så måtte 
de Jha på känn sin mammas åsikter 
i denna fråga, ty redan i slutet av 
november komma de ofch begära 
högst viktigt och allvarligt att få 
"en stor korg att sätta i garderoben 
ty de ha redan några klappar att 
lägga dit". Och litet längre fram, 
i början av december, börjar det dof
ta lack från deras rum och borden 
översvämmas av kulörta silkespap
per — det är granens utstyrsel de 

redan börja tänka på. Sen är det 
ett viskande och ett smusslande ulan 
all ända och ett ritande och skrivan
de och kasserande utan slut. 

Det är alltså inte alls de många 
fina presenterna, på själva julafton 
det kommer an på, nej, förberedel
serna är det som iså isätta barna-
fantasin i rörelse, den mystiska stäm
ning, som ligger i luften långt före 
den stora dopparedagen, doften av 
lack, stöket i huset — allt tillsam
mans bildar ett helt något, som en 
gång iskall bli ett av barndomens 
bästa minnen, och som: väcker till 
liv hos den äldre generationen håg
komster från deras egen barndom — 
då de ännu ägde den underbara för
mågan att fröjda sig åt helt simå sa
ker, glädjas åt enkla lyckotillskott. 

Stella Rydholm. 

DisirciI säger man ! 
Aldrig har jag dock q torn i mina 
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vinka farväl med din hand! 
Dess späda, skugga säkert jag ser 
på flodens andra strand". 

Under sjukdomen inträder förbätt
ringen — ett stycke ljusare stråt 
på vägen mot samma mål. I enkla, 
gripande strofer skildrar författarin
nan berusningen över att åter stå i 
Guds fagra natur och se nytt gräs 
vaja vid hemmets grind — en lyck-
salighetskänisla, främmande för. de 
friska, som njuta hälsan -och naturen 
varje dag. 

Problemet är icke längre döden, 
utan livet, som icke vill död. Min
nen kallas upp, bittra, och ljuva, som 
slagit och hela,t ett livstörstande hjär
ta, lika modigt, lika tåligt för ömhet 
som slag. Allt är upplevat, genom
lidet, lyhört förnummet. 

En af tonstämning, den lilla fina 
dikten "Sent", ger en aning om för
fattarinnans behärskande av formen: 

"Luta ditt huvud närmre —-
kvällen blir skum; 
stjärnorna träda längtande 
till sina rum. 

» 

Fastän de flockas i skaror 
en efter en, 
står varje stjärna i rymdens hem 
ändå allen. 

* 

Mänskan är inte ensam, 
så soim du tror; 
djupt i din strålblick har jag ett, ljust 
hem där jag bor. 

* 

Du ta ditt huvud nära, 
kvällen är sen. 
Gud signe ! — jag ser i ditt ögas ljus 
stjärnornas sken". 

Mycket mera vore att citera. Det 
är över huvud en tungt vägande dikt
samling — man hör ett människo
hjärta slå däri, de många, många 
växlande och olika slagen mellan liv 
och död. 

Marie Louise Ingeman. 

Dockskåpstapeter 

nyinkomna. 

Engelska Tapetmagasinet. 

Bara en - -
Staden låg på en nordlig bredd

grad. Där ute blåste stormen och 
man hörde snöns lätta risslande mot 
de stora fönstren, men här inne i sa
longen spred brasan i den låga öpp
na kakelugnen en behaglig frisk 
värme. 

Vi voro släkt och för övrigt till
räckligt goda vänner för att kunna 
lata. samtalet då och då bytas i tyst
nad. Ett par rum därifrån spelade 
en av sönerna i huset fiol och to
nerna nådde dämpade in till oss. 

Min kusin, hon som rådde om det
ta vackra hem, satt tillbakalutad i 
den djupa stolen med det tankfulla 
ansiktet belyst av skenet från bra
san. Trots sina fyllda fyrtiosju år 

:er. 

mjuk

var hennes utseende väl bibehåll,t 
och hon kunde ännu kallas vack 
Det var en nästan ungdomlig 
het över hennes smärta gestalt 

Plötsligt hördes någon öppna ^ 
häftigt stänga tamburdörren och • 
nästa ögonblick stormade ©n ' 
in i rummet. Det var husets 

en elvaåring som kommit långtV 
ter sina tre äldre, nu redan vuxnä 
bröder. 

En vacker smärt vuxen 
brun lockig mad öppet ansikte* 
en lysande blick i de mörka ögonen 

Hela hans varelse uttryckte en 

lidelsefull upphetsning. Han hade 
icke givit sig tid att kasta av ytter
rocken i tamburen och bröstet fläm 
tade, som om han i språng rusat 
uppför trapporna. Händerna voro 
hårt knutna. 

Han stannade framför modern 

och hans blick överfor på ett under

ligt sökande och forskande sätt hen
nes ansikte och gestalt. 

— Vad är det? frågade hon milt 
och räckte honom handen, vilken 
han dock icke tog. 

— Gösta sa något så förfärligt 
om mamma, prässade gossen fram 
i staccato. 

— Vad då? frågade hon med sin 
djupa rogivande stämma, och med det 
goda samvetets lugn. 

- Han sa — vad skall du hem
ma hos din mamma att göra — hon 
är ju bara en gammal käring — 

Och överväldigad av isorg ka sta
de han isig intill modern och gömde 
under krampaktiga snyftningar sitt 
huvud i hennes knä. 

Jag vet icke om denna episod för
ändrat det vackra innerliga fönhål-
landet mellan denna mor och hennes 
son. Om hon icke mera är vad hon 
varit för honom. Om han icke läng
re blickar upp till henne med dyr
kan utan ser på henne med sin lek
kamrats råa blick. 

Men vad jag vet är att om det 
förakt för åldern, som låg i orden 
"bara en gammal käring", om detta 
förakt är allmänt inom ungdoms

världen så har livets ansikte fått ett 
drag, som icke varit där tidigare ocli 
som varslar olycka. 

Låt oss komma ihåg, att det är 
naturligt för ett barn att känna 
vördnad iför i första hand föräldrar 
och lärare, men även för andra vux
na människor vilkas överlägsenhet-
det instinktivt känner och erkänner. 
Vördnadskänsla är icke en produkt 
av uppfostran utan en i den själsliga 
utrustningen ingående fundamental 
instinkt. Det är här fråga om den 
underkastelseinstinkt, som är tvill-
ling till .självhävdelseinstinkten ock 
som måste balansera denna, oui icke 
själslivet skall utvecklas i olycklig 

riktning. 
Hindras u nde rkas telseins tin'k t en 

genom en oskicklig uppfostran el 
av andra, olyckliga förhållanden at, 
på normalt sätt utveckla sig i ^ 
unga människosjälen, så frånhän & 
denna samtidigt därur emaneran « 
sköna, lyekogivande, kraftskänkafl ' 
och för den högre andliga utvec^ 
lingen nödvändiga känslor: ödmju 
het, aktning, beundran, religio1 e < 

idealitet, moralitet. 

Hedvig Berggren 

Det är ekonomiskt 
, Boiii-

Prover sändas. 
väl tio gånger sa länge, som en gottköpsvara 

F 
att hos oss köpa Gardiner» ^ 
ullstyger, Möbeltyger, d&rfo;r 
våra tillverkningar bevislige" 

Precisera godhetsfullt vad Ni 
önsk"r' 

l I CCIOCIU gt/uutio/uni - — 
K O N S T F L I T E N ,  G ö t e b o r g  G : l a  H ö g s k o l a  

3 Q L 8 I D O R N H  

J u l n a t t .  
* * 

Det sista ljuset flämtar i min staFe, 

eit bleFblå låga, böenbe och matt. 

(DmFring mig tätna sällsamt bjupa sFnagor. 

Som stumma oäsen stilla be beträba 

min bonings trösfel bentta tysta natt. 

3genom rutan, nit ar> frostens sitoer, 

jag oarsnar stjärnorna, sont blefa tinbra 

från fjärran blåa tomber mot oår Därlb. 

Du tysta natt, bit allt i r>ila slutit; 

blott minnen oafa Dib min bumtbgärb. 

3 benna stunb allt bittert är förgätet; 

jag glömt, att inte allt är än som förr. 

3 hemmets öbe gårb än blommar Uret. 

Där bör jag åter fära röster tona, 

od? milba bänber öppna hemmets börr. 

(Ett bämpat ljussFen faller ör»er oägen, 

som går härutanför så breb oel} racfer 

ocf? slingrar blänbnit neb mot FyrFobvn. 

Kring gårbens Färr>e, gul ocb tung, går bansen 

an lätta flingor, balanbe från sFvn. 

3ag är ett barn igen, ocb hjärtat jublar, 

ocli allting blir så carmt ocfy itnberbart, 

när mor i granen fäster gyllne stjärnor, 

oelj blattb bess bunFelt gröna grenar lysa 

be många juleljusen milt oel] Flart. 

<£tt gammal tomte, grå och oäberbiten, 

fyan Fommer inysanbe nteb sitta gåoor, 

men r»ar fyatt är ifrån, r>äl ingen r>et. 

när ljusen släcFts, i tusen r>acFra brömmar 

än barnet 1er åt julens l]ärlighet. 

3ag tyst üälsignar £ber, ljuoa minnen, 

från år och bagar, som ha snabba flytt. 

Dar gång, bå julens l]elga FlocFor ringa, 

od] juleljusett åter börja tältbas, 

3 sFoleti lysa för min sytt på nytt. 

3ag tyst üälsignar £ber, barnbomsminnen, 

3 sFolen le som stjärttor genom buttFlet, 

n ä r  m ö r F r e t  s F y m m e r  p å  m i n  o a t t b r i n g s  l e b . . .  

Det sista ljuset sIocFttar i sin staFe; 

bess blefblå låga stilla brunnit neb. 

Anna Nilson. 
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Vi kunna söka Gud med förstån
det, men finna honom kunna vi en
dast med hjärtat. 

J. Eötvös. 

Ganska många händer bläddra i 
Skriften, men blott de hopknäppta 
fyllas med hennes himmelska gåvor. 

J. v. Besser. 

Kristendomen bjuder den renaste 
humanitet på den renaste väg. 

J. G. Herder. 

Yad fågeln är, när han med för
lamade vingar måste stanna vid jor
den, det är själen utan bön. 

Jean Paul. 

Gob ju l i  

Tulen i Betleljem. 
I de nordliga länderna är julen 

huvudsakligen en hemmens högtid 
med ett inslag av godhet och välvilja 
även mot andra. Aldrig är gästvän
ligheten varmare, aldrig barmhärtig
heten mot de fattiga större än då. 
De helgdagar, som anslutits till ju
len och vilka för övrigt förr i världen 
voro flera än nu, uppfattas nog i all
mänhet mera som vilodagar från ar
betet än som avskilda, för helighål
landet av den stora högtiden. 

I den katolska världen är däremot 
det religiösa inslaget starkt, betonat. 

Kyrkan i Betlehem. vilken enligt 
traditionen är uppförd just på den 
plats, där Frälsaren föddes, är ka
tolsk och till densamma är ansluten 
en rätt stor kristen menighet. 

Julen högtiilligbåtles bl. a. med en 
midnattsmässa i templet. Rent yt
ligt uppfattat erbjuder församlingen 
en målerisk anblick. Bortsett från 
de främlingar, vilka, av nyfikenhet 
eller andra djupare motiv kommit 
tillstädes, utgöres menigheten 1 ill hu
vudsaklig del av betlehemitiska kvin
nor, iförda sina vackra blåa dräkter 
med inslag av rött och vitt. 

Tid sitt inträde i kyrkan knäfalla 
de i bön men intaga sedan på äkta 
orientaliskt sätt en nedhukad sittan
de ställning på golvet. 

Just när klockan tillkännager mid
nattstimman tager mässan sin bör
jan och fortgår sedan under utveck
lande av all den pomp och ståt, var
av den katolska kyrkan är mäktig. 

Bambino (italienska och betydan
de lindebarn), en bild föreställande 
Kristusbarnet, bäres in i en låg flä
tad korg. vilken med stor vördnad 

placeras på högaltaret. Därefter 
ordnar sig den procession, vilken 
skall ledsaga bilden till kryptan. 

Intet sinne kan förbli oberört in
för det skådespel, som nu utvecklar 
sig. Det långa hymnsjungande tå
get vindlar långsamt fram genom 
det svagt upplysta templet, under det 
att de tillbedjande skarorna åter och 
åter under olika former hembära 
Kristusbarnet sin dyrkan. 

Processionen rör sig genom grov
huggna underjordiska gångar, vilka 
bära spår av sin höga ålder, halvt 
annat tusental år. 

Passagerna leda från själva kyr
kan till "födelsegrottan". När spet
sen arv tåget, präster i rik ornat, hun 
nit fram till grottan, bilda de en 
krets kring en i stengolvet infälld 
silverstjärna, på vilken bambino 
sin korg placeras. Enligt traditio 
nen utmärker stjärnan just den plats 
där Jesus föddes. 

Nu recitera prästerna unisont fö
delsehistorien sådan den återfinnes 
i evangelierna. 

Då de komma till orden (Luk. 
7): Oc/i hon födde sin förstfödde son 
och lindade honom och lade honom i 
en krubba, ty för dem var icke rum 
i härberget", då lyftes bambino an-
daktsfullt upp och bäres över till 
andra sidan av grottan samt lägges 
i en i berget uthuggen krubba, vil 
ken övertäckes med ett genombrutet 
metallskydd. Här får bambino ligga 
kvar till påföljande dag under det 
att processionen å sin sida. långsamt 
återvänder till kyrkan. 
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Det når mig genom fönstret ett 

ljud av bjällerklang. 
Jag ser ut genom rutan. Luften 

ar grå. gator och trottoarer mörka 
av modd. I trafikleden lunkar en 
häst —- en vanlig simpel arbetshäst 
framför ett vanligt simpelt arbets
åkdon. Men på selen, mitt i bringan, 
hänger en liten klocka och ringer 
med munter metallisk klang. Ringer 
och ringer, om vinter och snö. om köld 
och helg. 

Och det är som hade någon plöts-
igt med ett trollspö rört vid land-
kapet. Jag ser icke längre de mör

ka gatorna, de dystra husfasaderna. 
Snö vilar på mark och gren, stjär

nor lysa, och fönster stråla. Utefter 
månbelysta marmorvägar ringer bjäl
lerklangen, från upplysta tempel 
ljuder klockornas klang. Det strålar 
över stad och land. Gårdar, hus och 
kyrkor ligga eklärerade under det 
stjä rnbeströdda himlavalvet. 

Det är jul — årets förtrollade 
kväll — Barnets och barnens högtid. 

Stjärnor hava tänts och slocknat, 
men din stjärna, o Österland, lyser 
med oförminskad klarhet ur tidernas 
natt. Barn hava fötts och glömts, 
men krabbans barn lever evigt i åmin
nelse. Människor hava verkat och 
dött, men Människosonen, Frälsaren 
och Fridsfursten, lever och verkar 
evinnerligen. 

^ ilket mäktigt budskap: "Ett barn 
är oss fött...."! Genom sekel ef
ter sekel har det tonat, och när ånyo 
den helga natten nalkas, bäres det 
åter över hav och land, från folk till' 
folk. mellan hjärta och hjärta. Och 
i en stämning av helg ocli ljus be
reda sig människorna att hylla Ho
nom, som förde Ljuset in i världen. 

Jul! Det är blott en liten klockas 
klang över gatularmet, som för mina 
tankar till din signade kväll. 

Men kanske hade den klockan al
drig ringt, om Österlandets stjärna 
aldrig tänts över krabbans barn, som 
skulle bli världens Frälsare. 

Eira Brehm. 

€n julafton i Paris. 
Av HEDDA KEY-B ASMUS SEN. 

Det var ingalunda måtta med vad 
hon var stur.sk, den tösen! 

Så som kamraterna i pensionen 
försökte övertala henne att stanna 
hemma med dem julafton! Primo: 
det skulle bli gran! (värdfolket voro 
elsassare). Hon hånlog: "skaffade 
de snö också"? 

Och de finska målarinnorna måla
de tablåer och skrevo tokiga verser 
för var och en. — "Välbekomme"! 
Och de hade snokat upp så lustiga 
julklappar, attrapper och smällkara-
meller, och alla skulle vara utkläd
da! — "A katsingen". Och alla vo
ro så ledsna om hon blev borta! — 
"Nej då, så rart". Och tänk hon var 
ju aldrig hemma om kvällarna för 
de usla föreläsningarna, men nu, för 
en gångs skull, då det var julafton! 
Ordet verkade som ett stick i ryg
gen — "nej, och nej, och nej", föllo 
orden som piskrapp tillbaka och i ett 
andetag satte hon av uppför de sex 
trapporna och slog dörren i lås mitt 
för näsan på de bakom henne hojtan
de och förföljande skrikhalsarna. 

Ett ögonblick måste hon flämta 
ut — med blicken hatfullt fästad på 
dörren, bakom vilken man slog larm 
och väsnades. Så drog hon en suck 
av lättnad —och gick fram och kas
tade upp fönstret ooh lutade sig ut. 
Mitt fram reste sig Nôtre Dâme's 
stenjättar, höga ooh grå, likt fantas
tiska urtidsunder högt upp i den un
derifrån belysta och skimrande luf
ten. Och nedanför låg staden ut
bredd som en glittrande guldbrokad, 
där bulevardernas räta ljussnö.ren 
löpte som guldsniljer, ruta i ruta. 

Tänk att icke kunna unna en män
niska den lilla fattiga juklapp man 
bett om: ensamhet och fred! 

Men hon skulle bara gå sin väg, 
det skulle lära dem! Varför så bit
ter? viskade någon de voro ju alla, 
— icke bara hon, — fjärran från 
hem och fosterland. De små ryskor
na från Odessa t. o. m. längre bort 
ooh finskorna från samma latitud. 
Hon kunde ej finna svar på sådana 
frågor — hon tyckte bara att det 
helt enkelt var upprörande och oer
hört att gå just här, just nu. 

Så smög hon sig sakta ner för alla 
•sex trapporna i huset Boulevard 
d'Enfer numro 8, — utan att stanna 
en sekund framför pensionatets dörr. 
Ut och bort till det rum, där hon 
visste dörrarna stodo öppna denna 
natt för alla hemlösa, in till natt-
mässans mystiskt underbara och lä
kande musik. Det var mycket skumt 
i kyrkan St: Germain des Prés då 
hon sakta lät dörren glida igen bak
om sig — så skumt att Hippolyte 
Flandrin's ryktbara fris av lugna, 
kyska gestalter närmast sågo ut som 
lätta, ljusa skyar på ilande tåg över 
väggarnas djupt dunkelröda ytor. 

Allt ljus i kyrkan sögs upp i en 
brännpunkt kring ett välbekant, se
kelgammalt österländskt landskap 
ooh däröver brann och gnistrade den 
ensamma stjärnan. Och vilken mas
sa herdar i denna krans av stumma 
knä,böjande människor, mot vilka 
det hjälplösa lilla barnet sträckte ut 
sina små händer. 

Nu blev hon med ens stilla i den
na atmosfär. Här fanns varken ju
de eller grek, varken svensk eller 
fransk här voro alla okända — eller 
kända; — här frågades icke — här 
behövde man icke värja ifrån sig 
med hårda eller malörtsbittra ord. 
Här var julefrid äntligen! 

(Forts, å nästa. sida). 

Tårtor och Efterrätter 

i kända goda kvalitéer. 

Bråsths Konditori 
Storgatan 4. Tel. 70 5. 
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såsom MATTOR alla slag. GARDINER, FILTAR, 
BORDDUKAR, YLLEVAROR, LINNEVAROR, 
FILTTOFFLOR, VAXDUK, GALOSCHER, PA
RAPLYER, RESEFFEKTER, BARNVAGNAR, 
— — DOCKVAGNAR m. m., m. m. — — 

Alltid bäst! hos Alltid billigast! 

A.-H. CARL JOHNSSON 

KUNGSTORGET 2. 

Praktiska Julklappar 

Pyjamas 
modernt urval och till 'billiga priser. 

Herrpyjamas 
N:o 118 Flanell 8«> 
N:o 331 icbo 11<>0 
N:o 333 Kraftig granitvävnad . 1300 

X :o 332 d:o . 1450 
N :o 338 Merceriserad 16°° 
N:o 337 Rips 17°° 
N:o 339 Poplin 1800 

Storl. 4, 5, 6. 

Dampyjamas 
N:o 118 Flanell 
Nro 136 d:o 
N:'0 338 Merceriserad 
N :o 2 Silke 

Storl. 44, 46. 

Barnpyjamas 
N :o 33i Flanell 

S t o r l e k .  . 4  5  6  7  8  

Ålder år 7—8 9—10 11—12 13—14 15—16 

Pris .... 775 glO 850 900 9^0 

Presentkort i alla 'prislägen. 

Jönsson & Co. 
50 KUNGSGATAN 50 

Filialer: Lilinégatan 10 — Carl Joliansgatan 13 — Övra Husargatan 4. 
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D a m e r  
göras uppmärksamma på vårt stora urval i moderna 

H e r r e k i p e r i n g s a r t i k l a r  
•• . 

TORGGAT. 22-24 STROmS —— 
G Ö T E B O R G  

Rekv. vår Julkatalog. ' 

1:sta LANGGAT. 11 A. i 

Och timmarna ilade, tidlösa, tys
ta och stilla — tills midnattsslagen 
klämtade, klockorna dånade och mäs
san brusade fram. Och lika plötsligt 
strömmade ovanifrån .sångläktaren 
gossekörens välljudsfloder ned över 
den nyföddes bädd av halm och strå 
— dessa unga toner, vi bruka kalla 
himmelska, därför att vi veta ingen
ting på jorden, som liknar dem. Den 
glasklara rena, spröda silverklangen 
trängde in i varje vrå av de skumma 
tempelvalven och fyllde dem från 
•ovan och ned. 

Sakta vaggade de också henne och 
hennes blödande sjiil ned i dröm
marnas dunkla, rofyllda djup. Men 
dä Hinderst låg en liten pärla, i skim
mer och glans. I dagar och veckor 
hade hon tröttats med ett litterärt 
konststycke: att överflytta en gammal 
legend från medeltidens munkstil till 
nutida franska. 

Och först i dag hade det lyckats 
att fullt ut tolka och -förstå den — 
och nu blev bon den ioke mera. kvitt. 
I varje ögonbl iek iav stillhet hörde 
hon den, «ond och satser döko fram 
och legenden tog liv och form. 

Nu nästan så y hon den hårde och 
grymme riddaren stö rita fram — 
hon hörde folkets kvidan under lians 
vilda framfart — och vid vägkanten 
låg den stackars halvdöda kvinnan 
med ett nyfött barn vid sin sida. — 
"Herre", säger kvinnan — "hav för
barmande! Jag förgås av törst, 
hämta mig för Guds kärleks sikull en 
dryck vatten i denna spann". 

Och riddaren hånsk rattade och 
sporrade sin springare. Men se! i 
samma stund kände han den tomma 
spannen, som, den nyföddes moder 
räckt honom, hänga om sin hals och 
en röst ropade: 

—• "Grå, gå till evighetens slut! 
du iskall .aldrig stanna förrän måttet 
är fullt!" Trotsig ilade riddaren ner 
till källan men se! vattnet flydde, 
så fort han häillde det i spannen. Se
dan började barns långa, långa jorde
vandring utan ro eller rast, utan vi
la. eller hem — den tomma spannen 
slog ständigt mot hans bröst. 

Och på sin långa ritt såg han 
mycken sorg och ve, stora herrar, 
som pinade de fattiga och 'många tå
rar isåg han flyta och hans stenhjärta 
började smälta. 

En afton, när han iför hundrade 
gången närmade sig sin fäderneborg, 
över vars tröskel han ej fick träda, 
fann han vid vägkanten en stackars 
kvinna, halvdöd, med ett nyfött barn 
vid sin sida. — 'Herre, hav förbar
mande, hämta, mig, för Guds kärleks 
skull, en dryck vatten i denna spann! 
och riddarens hjärta rördes och ur 
hans öga föll en tår — den första 
han någonsin fällt. Och tåren föll 
ned i den tomma, spannen, som häng
de om hans hals och se! det fylldes 
därav till brädden! 

Var det månne samma, lilla nyföd
da barn, som 1111 låg här på isin halm
bädd med framsträckta händer mot 
dessa böjda huvuden? Och bad det 
ioke även nu så bevekande om en 
dryck vatten för Guds kärleks stell 
till sin arma, törstiga, moder? 

Då voro de'ssa framsträckta hän
der ej blott välsignande de begärde 
också — begärde gåvor. Och de, 
so.m hade hjärtan eller sorger, 'kun
de få lägga dem likt blödande rosor 
i barnets händer under suckar och 
tårar. 

"Sover ni eller mår ni illa? 
Mademoiselle, — vi stänga". Ed  

hand låg tung mot hennes axel. 
Häpen såg hon upp — det var all

deles tyst, mässan var slut, folket 
strömmade och sorlade mot stora ut
gången genom vars på vid gavel upp
slagna dubbeldörrar månens silver-
ljus flöt ut över kyrkogolvet. 

Viljelöst reste hon sig, sugen ut 
av den magnetiska, malströmmen av 
folk. Drömmande, alldeles omedve
tet gick handen upp mot bröstet, som 

•hade hon fruktat att k ii rl eksl öshetens 
och hårdhetens spann slog däremot 

Stillatigande tog hon sin rums
nyckel. Uppkommen stannade hon 
häpen i dörren: hela rummet hade de 
goda själarna därnere i pensionatet, 
hennes misshandlade vänner, klätt 
som till en svensk julafton— allt som 
hörde dit — och kärleksgåvor av alla 
slag. 

Tårar sköljde sakta ned för kin
derna och mot bröstet där spannen 
— «m den hängde där — kanske 
fyllts något litet. 

Hedda Key-Basmussen. 

De sovande 

busen. 
Grå ligger staden. 

Dimman har höjt sig och vilar 
som ett töcken under det låga him
lavalvet. Men när tåget flämtande 
arbetar sig uppför den starka stig
ningen inåtj Skogstrakten kommer 
vintern det strax till .mötes. 

Luften klarnar, dimman förintas 
och solens gyllene klot rinner upp 
ur dunklet i öster. Här och var i 
nordisluttningarne ligga, stänk av snö. 
De bliva efter hand aillt talrikare, 
al'1't större och löpa slutligen till
sammans till oöverskådliga, bliind-
;vita fält, vilka gnistra i solljuset. 

När tåget stannar vid den lilla 
stationen, råder där full vinter. Det 
har fallit myöket isnö under natten. 
Husen lia fått vita tak och små dri
vor på fönsterbrädena. På vägen, 
•som nian ännu icke hunnit köra upp, 
ligger den nyfallna snön halvfots-
djup mellan de förut uppskottade 
höga snövallarne utmed dikeskanten. 

Ur skorstenarne till de små bond
gårdarne där kaffepannan puttrar 
på spisel n stiger röken som skyhöga 
vita pelare i den frastiga vindlösa 
luften. 

Man hör på håll en bjällras sprq-
da klang, det muntra glammet av 
barnen soim pulsa fram i snön på väg 
till skolan. 

Utmed den lilla vägen, som leder 
upp mot skogen och bergen, ligga 
sommarvillorna med de översnöade 
täpporna och parkdungarne intill 
varandra. 

Ingen rök stiger ur deras skorste
nar, 'deras fönster blicka ioke klar
ögda ut över det underbara vinter-
landskapet utan blunda bakom tunga 
luckor. 

Inga steg leda uppför gångarne 
till trapporna och dörrarne. En och 
annan hungrig hare har i långa 
språng kastat sig fram över snön 
ooh knaprat på stammarne till de 
unga fruktträden, några morgon-
friska talgoxar flyga av och an mel
lan de grovvuxna träden för att i 
barkspringorna leta efter någon larv 
till frukost, en gammal kråka sitter 
hopkrupen på en grindstolpe med 
den gråsvarta f jäderscbalen slagen 
tätt omkring sig. 

Hela denna lilla värld, som när 
dagarne ännu voro långa och den 
milda luften doftade av markens 
blomster, pulserade av ett så starkt 
liv sover nu sin långa vintersömn. 
Här grävde och planterade man i 
täpporna, här sto-do dörrarna gäst-
vänligt på vid gavel, här gungade 
man i hängmattorna under -susande 
björkar, här lekte barnen på mjuka 
gräsmattor, här bänkade man sig 
kring fästligt dukade bord, här stod 
natthimlen full av tindrande stjär
nor, här kvittrade lärkan i skyn, här 
visslade staren från sin gren, här 
•sjöng taltrasten i den fallande skym-

Julgranen oel) 

julgåvorna. 
Av Doktor B ABB AB A BENZ. 

Den kristna julfesten vilar delvis 
på hedniska bruk, som de kristna 
upptagit från den gamla solfesten 
och som de givit ett nytt och djupa
re innehåll i överensstämmelse med 
den kristna uppfattningen. 

År 1508 fäste domkyrkopredi
kanten i Strassiburg, Johannes Gei
ler von Kaisersberg uppmärksamhe
ten på att det sätt, varp-å man i sta
den firade julen, var av hedniskt ur
sprung och därför borde avskaffas. 

Hedningarne, skrev han, brukade 
vid nyårstiden ära guden Janus som 
öppnade det nya året ooh genom vil
ken sålunda det nya livet uppstad, 
med danser och lekar. Till lians 
ära beströdde de golven med gran
kvistar och gåvo de varandra ho
nungskakor, vin och andra skänker, 
vilka uppenbarligen stodo i sam
band med den gammalgermanska 
Berchtakulten (Berchta var namnet 
på ett kvinnligt gudaväsende). Allt
så, skrev Geiler von Kaisersberg, 
vila våra julseder på gammalromer
ska och gamsnalgermanska hedniska 
sedvänjor. — Någon ändring i för
hållandena medförde emellertid icke 
hans skriverier. Man förstår det 
•därav att ungefär 150 år senare en 
annan •Strassburgerpredikant gjorde 
sig till tolk för samma- åsikter ocih 
uttalade att man borde göra sig 
kvitt allt detta gamla "lappverk". 

Bruket att ge barnen gåvor under 
senare hälyten av december månad 
eller just vid den tid då vi fira jul 
var även ett hedniskt (romerskt) 
bruk. Det stod i samband med en 
fest till ära för en kvinnlig gudom
lighet, som ansågs iskänka småbar
nen leksaker av lera. Man gav bar
nen små lerfigurer, ofta även vax-
dockor samt vaxljus. 

Även vid den hedniska midvinter
festen i de nordiska länderna synes 
man ha givit barnen presenter. De 
på Sbetlandsöarne bakade "julka
korna" tyda på ett förkristligt ur
sprung. Kalkarna äro runda med 
naggad ytterkant och skola utan 
tvivel vara en bild utav solhjulet, 
som åter skall rulla fraim över him
lavalvet. I England gav man bar
nen en julbaiby av bakverk. 

Under kristen tid ha dessa bruk 
betraktats som julseder och symbo
ler för det kristna julfirande! men. 
som förut sagts, leda de sin upprin
nelse från hednatiden. Julkakan är 
solhjulet, julfesten solfesten. De 
hedniska bruken, vilka hade så dju-" 
pa rötter hos folken, kunde icke 
utan vidare avskaffas. Kristenhe
ten behöll den därför men gav dem 
en ny betydelse. 

Ett par dikter av det tolvte och 
trettonde århundradets minnesång
are visa att ett iljusträd med ett 
litet (barn i toppen då var vanligt i 
Frankrike. Jag håller ioke för otro
ligt att det lilla barnet i ljusträdets 
topp ursprungligen varit den hed
niske lille solgossen. Luther gav al
drig i sitt hem rum åt julgranen. 

Barbara Benz. 

ningen. Här var man mycket lyck
lig. 

Men nu råder stillheten, ensamhe
ten, kölden. En övergiven oeh bort
glömd liten värld, som våren skall 
väcka till liv igen! 

Crayon. 
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BLUS-, KLADNINGS- oclT 
DRÄKT-TYGER 

K A P P O R  o c h  D R Ä K T E R  
MORGONROCKAR 

UNDERKJOLAR, STRUMPOR 0 

VANTAR 

VÄSKOR och PORTMONNÄER 
SCHALAR, DUKAR 
P A R A P L Y E R  

GALOSCHER, SNOWBOOTS 
m. m. 
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P R  E S  E  N  T  K  O R T .  

4IIHH 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bemärk! 

våra enastående 
billiga priser å 

Elektrisk • 
S Armatur 

Alla nyheter för 
vintern inkomna. 

• 
• 
• 
• 

Rosenlunds 

• Bosättningsmagasin 
g 

Rosenlund sg a tan 8. 

S:dra Långgatan 34. 
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Välkomna 

JULKLAPPAR 
UR 

G U L D -
SILVER-

Glasögon, Termometrar 
K i k a r e ,  B a r o m e t r a r  

C. A. PATERSON 
(Inneh. C. A. och C. E. PATERSON.) Etabl. 1880. 
Kungsg. 13 (hörnet av Kaserntorget.) Tel. 2733. 

T I L L  J U L E N  
Apelsiner Nötter 
Äpplen Dadlar 
Druvor Fikon 
Päron Konfektrussin 
Bananer Ananas 

billigast och bäst i 

P .  Å S T R A N D S  
Fruktimport 

Telefon 19088, 21090. 

A l l a  
som en gång köpt av 
vårt utsökt rostade 

Iv A F F E  
liava sedan förblivit 
våra ständiga kunder. 
Detta är bästa beviset 
för verkligt god vara. 

c. V. Helander & Co. 
Etabl. 1835. Göteborg. 

KlICHÉER 
TECKNINGAR 

^TUSCHE" 
vrstÅ/assiyt utförande. 

ÄUG. SJÖBERGS 
KLICHÉANSTALT 

( f . d .  5 ILFVERSPARRES)  1  

MAGASINSGATAN N2  3  1  

GÖTEBORG -TEL.4258 I [ 
Blomsterhandeln "PRIMULA 

Storgatan 11. Tel. 208 22-

BLOMMOR för JOLEN! 

S I D E N H U S E T  
DAMERNAS 

P A R A D I S  

SPECIALAFFÄR för 
ös,™ H.»„^ Göteborg, D A M  A R T I K L A R  

Lämpliga och nyttiga julpresenter i Sidentyger, Ylletyger, Damkonfektion, Blusar, Klädningar, Kjolar, Morgonrockar, Vitvaror, P. D. Korsetter, Handskar, Vantar, 
Flor, Spetsar, Band, Trikåvaror, Strumpor, Koftor och Jumpers. = Ett PRESENTKORT från SIDENHUSET ullA.=B. FERD. LUNDQUIST & O 
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üMü Julpresenier! 
Vackra Tofflor 

i Filt och Skinn för Damer, Herrar och Barn i 

A.-B . Herkules Skodon, 
45 Kungsgatan 45 

Obs.! Skyltfönstret. Tel. 1900. 

En chic Dam 
bör ha en av våra stilfulla damväskor. 

Portmonna-
väska 

enligt vidstå-
ende bild, se
naste nyhet i 
brokadskinn, 
s y n n e r l i g e n  
elegant, för vi
sit och pro

menad. 

. J O H N  A .  f i A H M  

Reseffektmagasin 

Korsgat. 12 - Göteborg. 

DAMER!  
En alltid nyttig och välkommen julklapp är en 
trevlig blus. klädning eller kjol. Stort sortiment. 
O .  P .  H U L T B E R Ö S  B L U S A F F Ä R ,  

Husargatan 40. —— Tel. 10 3 18. 

G a m l a  J V U m r n i .  

iv Barnen 1 ]n TVyttig-

JULKLAPP 
från 

Lindemarks JE5ar*oeliipering-
Kyrkogatan 32. Tel. 7972. 

Presentkort. Presentkort, 

J U L E N  1  9  S  5  
iimimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiininiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Vad skall jag giva? 

En VA5TFICK-KODAK 
eller 

Den SERIE II KODAK 
Pris frän. Kr. Sl

år en. fill  julklapp. 

D e n  n y a  BROWNIE - Presentlådan 
till  Kr. 23.- blir säkert välkommen för ungdomarne. 

E n  F I L  jM- - K A jM. E R A som är god ocli 

som endast kostar Kr. 8. 5o, är utmärkt för nybörjaren. 

E« «BARNDOMSDAGAR» AlLum 
Lostar Kr. 5-5o. — Låt oss visa detta. 

MECCANO-LÀDAN för pojk-ingeniören 

fortfarande populär. Priser fr. Kr. 4'7^' 

HASSELBLADS 
FOTOGRAFISKA A.-B. 

Östra Hamngatan 1^3 

Filial vid Järntorget 

Kodak Film 
Passa på ocli se vår utställning av Je tilder, som pris

belönats i vår pristävlan «Vår ocli Sommardagar 

Det var snällt av det vänliga herr
skapet att behålla gamla Mimmi, sa
de andra herrskap. — Icke allom 
dr det givet att få stanna i så god 
vård på gamla dagar och ha bröd
biten säker till sin död. 

Så sade andra. 

Men det vänliga herrskapet tyckte 
sig endast göra. sin plikt. 

— Gamla Mimmi duger just in
tet till numera, sade de. men hon har 
tjänat oss redligt i nära trettio år och 
fäst sig vid oss. Och den ena tjän
sten kan vara den andra värd. 

Så sade det vänliga herrskapet. 
—- Min tid är förbi, sade gamla 

Mimmi själv. Händerna äro krokiga 
och ögonen skumma — välsignelse 
över det gamla herrskapet som vill 
ha kvar en gammal stackare ändå! 

Ja. gamla Mimmi var överflödig, 
detta var åsikten över hela linjen. 
Husan hade sitt. kokerskan sitt och 
barnjungfrun sitt göromål. men Mim
mi, den gamla stackaren kunde man 
inte sätta till någonting. 

— Hon passar inte inne längre, 
sade frun, ty det vänliga herrskapet 
hade nu fått en så stor våning. Men 
en gång hade hon likväl passat där 
— en gång för längesedan, när det 
vänliga herrskapet "var ett fattigt 
herrskap, och gamla Mimmi, som då 
var ung och stark, hade skött hela 
deras hus. Hade vaggat deras barn 
ooh passat upp vid deras bord, va
rit sjuksköterska, barnsköterska, hu
sa och kokerska i en person. Men 
detta, var glömt nu med de nya tider
na och de nya arbetskrafterna. 

Ej heller i jungfrukammaren pas
sade hon. — Hon snarkar om nätter
na, sade husan, och det är så otäckt. 
Ooh kokerskan höll med, — de två 
voro stå goda vänner. 

Och så fiok Mimmi en liten skrubb 
att ligga uti, icke kall eller obehaglig, 
men utan fönster ooh så trång. 

— Man behöver icke sova vid ljus, 
sade husan, som hade en skarp tunga, 
men ett gott hjärta. 

Ooh gamla Mimmi var nöjd. Un 
der dagarna höll hon till i köket, och 
när kvällen kom kröp hon in i sin 
skrubb och somnade. Men först av 
alla var hon i köket igen, sysslande 
med morgonbrickorna och nu och då 
stoppande i sig en bit. När de an 
dra. jungfrurna, ko-mmo upp stod 
kaffet kokt och färdigt och chokla
den till barnen rykande i sin kast
rull — Lusse, jul, påsk och pingst 
hände det till och med att gamla 
Mimmi bjödo jungfruarna kaffe på 

sängen. 
— Det är ändå bra att ha gamla 

Mimmi, sade jungfrurna ibland. 
Alltid är det något som man inte 
hinner med och isorn hon kan göra. 

Så tänkte husan, ooh så tänkte ko
kerskan. och så tänkte barnjungfrun, 
och så tänkte alla det vänliga herr
skapets många barn. 

— A. Mimmi, sade husan, hjälp 
mig att. städa av rummet därinne, 
innan herrskapet kommer upp! Och 
kokerskan kom med sina uppdrag: 
Skala av potatisen är Mimmi snäll! 
Rensa ärtorna, skär kålen, tvätta av 
köttet, töm spannen — ja. de upp
dragen voro inte få. Ooh så kommo 
barnen med söndriga fickor och tra
siga fingertoppar på vantarna och 
smutsiga skor — alla skulle till Mim
mi och alla fick hon hjälpa. 

Hennes gamla händer voro icke 
stilla en minut så lång dagen var. 
alltid fanns det något för henne att 
göra. en handräckning här ooh en 
där. Ooh under alla pauser stoppa
de hon strumpor, stora och små. kor
ta och långa i alla kulörer. Fint 
garn till de tunna och grovt till de 
tjocka — stoppen så jämna och fina 
att de icke skulle besvära det vän
liga herrskapets ömtåliga fötter. 

Ingen stoppar strumpor som gamla 
Mimmi, sade herrn i huset — det är 
ett verkligt nöje att se så välgjort 
arbete. 

Men detta beröm sårade frun — 
sitt hus ville hon göra allting bäst 
jälv. Hon hade ju lärt upp dem 

allesammans, sade hon. 
Och Mimmi visste hur det skulle 

vara. Hon hade småningom förstått 
att anpassa sig och icke förvåna sig 
över någonting. 

Det var en välsignad egenskap hos 
gamla. Mimmi — hon tycktes varken 
höra eller se. när andra önskade att 
hon skulla vara både blind ooh döv. 
Men inte skulle man tro att. hon var 
"född i farstun" för det! "Den som 
köper mig för dum, han har allt gett 
ut sina pangar för intet", kunde hon 
säga någon gång i en förtrolig stund. 
Hon hade som alla gamla människor 
en sådan underbar rikedom a-v ord
stäv. 

Där hon satt vid sitt bord i köket 
med dubbla glasögon på näsan och 
strumpan över handen, var hon som 
ett vakande urverk över det stora hu
sets plikter och tid. Glömde jung
frurna något — genast var gamla 
Mimmi färdig att påminna. Eller 
giok hon i tysthet ooh ställde till 
rätta för dem, stängde huvudkranen 
på gasen, fyllde reservoaren, såg att 
slaskhinken var tömd, att •skåpen vo
ro i. ordning och kökshandukarna väl 
stoppade. Eller tassade hon in i 
barnens rum, såg att sikol vä skorna 
voro klara och skor och kläder i gott 

skick. 
En dag stod emellertid gamla Mini

mis skrubb tom. En tilltagande ål-

fltttib uälf^ommcn JulJHapp 
är en låda Fin Tvål 
och en flaska Qod Eau de Cologne 

Stort sorterat lager hos 

7̂3eda Cra/nér. 
Kungl. Hovleverantör 

KUNGSGATAN 57. 

\ 
/ 

X Dälfcomna Jul£lappat£ ' 
i Pyjamas etc. Hnbet&iäbe t TJTotgontocéar 

.Största urval.  

iDncaJjyj/̂ c, 

Alltid välKomna 

ulklappar! 
HANDDUKAR,  DUKAR.  
SERVIETTE R, Färdigsydda 

LAKAN o c h  ÖRNGOTT.  
D a m u n d e r k l ä d e r .  

Handvävda Coul. BOMULLSTYGER, 
Coul. BORDDUKAR, LYSDUKAR. 

F ö r k l ä d e n .  
N Ä S D U K A R  i  l i n n e  o c h  b o m u l l ,  

t i l l  v e r k l i g t  l å g a  p r i s e r .  

O B S . !  B ä s t a  k v a l i t é e r .  

Aktiebolaget 

CLAES ÖHLÉNS 
Vävnadshandel Kungsgatan 53. 

@Ä© »IBM HSi BL«raraOE 

Se vår utställning 31—34 Dec. 

B I L O  M S  T E F L U ^ N D E Z ,  

Storgatan 31. Lei. 4314, 10365. 

Filial Vasagatan 21. Lei. 54 81. 

(Order till andra orter — genom Blomsterförmedlingen — 

behagade inlämnas i god tid före Julen). 

VOGUE MÖNSTER 
försäljas hos 

EMILIE PETTERSONS Broderiaffär, Kungsgat. 45. 

En välkommen JULKLAPP ar 

HANDSKAR eller PRESENTKORT 

FRÅN 2 

A U F F O R T S  
Erbjuder nu för 

JULEN 
största urval av 
verkligt nyttiga 

Presentartiklar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

i 
PRESENTKORT 

Våra alldeles bestämda 

nettopriser är en ga

ranti för att full valuta 

erhålles. 

••••••••••••••••••I 

DROTTNINGGATAN 

GÖTEBORG TEL. 15379 

I 

ï j o S E F  G R I M M S |  
Â Damskrädderi. 
4 Kungsgat. 9 c 

OBS.! l:sta klass arbete. Moderata priser. « 

Rekommenderas, /i. 
i. 

nait-Rochar «, 
Morgon-
R o c k a r  

Pyjamas 

Kr. 

B - 0. 55-
Kr. 

25 - 28 - 35- 38-
och högre. 

Kr. 

II50 1350 
och högre. 

Ett stort antal trevliga Nyheter i 

Pyjamas 

3  Ju lk lappar  
praktiska o. välkomna. 

Se urvalet hos 

m11240 
•11241 

Kungfefor^ef 

-

av flanell, crêpe popelin 
och silketricot. 

Dam-Pyjamas "|QOO 
av flanell 

sidenimit 1Q50 
crêpe ^ 

1Q75 
silke-tricot I î? 

Flick-Pyjamas -J OOO 
mere, crêpe 

Herr-Pyjamas "1 .̂50 
flanell 

1A.75 175° croise I f 

Barn-Pyjamas Q75 
av flanell fr-

HERM. MEETHS A.-B 
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gm Ute £ * t 

Praktiska Välkomna — B i l l iga  — 

såsom MATTOR alla slag. GARDINER, FILTAR, 
BORDDUKAR, YLLEVAROR, LINNEVAROR, 
FILTTOFFLOR, VAXDUK, GALOSCHER, PA
RAPLYER, RESEFFEKTER, BARNVAGNAR, 
— — DOCKVAGNAR m. m., m. m. — — 

Alltid bäst! hos Alltid billigast! 

A.-H. CARL JOHNSSON 

KUNGSTORGET 2. 

Praktiska Julklappar 

Pyjamas 
modernt urval och till 'billiga priser. 

Herrpyjamas 
N:o 118 Flanell 8«> 
N:o 331 icbo 11<>0 
N:o 333 Kraftig granitvävnad . 1300 

X :o 332 d:o . 1450 
N :o 338 Merceriserad 16°° 
N:o 337 Rips 17°° 
N:o 339 Poplin 1800 

Storl. 4, 5, 6. 

Dampyjamas 
N:o 118 Flanell 
Nro 136 d:o 
N:'0 338 Merceriserad 
N :o 2 Silke 

Storl. 44, 46. 

Barnpyjamas 
N :o 33i Flanell 

S t o r l e k .  . 4  5  6  7  8  

Ålder år 7—8 9—10 11—12 13—14 15—16 

Pris .... 775 glO 850 900 9^0 

Presentkort i alla 'prislägen. 

Jönsson & Co. 
50 KUNGSGATAN 50 

Filialer: Lilinégatan 10 — Carl Joliansgatan 13 — Övra Husargatan 4. 
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Nyttigajulklappar 
är o välkomna. 

Y L L E -  o c h  S I D E N T Y G E R  
PÄLSAR och PÄLSGARNITYRER 
K L Ä D N 1  N G A R  o c h  B L U S A R  

M O  R G O N R O C K A R  
S T I C K A D E  J U M P E R S  
S T I C K A D E  K O F T O R  

S  I  L  K  E T R  1 K Å -  U N D E R K J O L A R  
S i l k e t r i k å  U N  D E R K L Ä D N I  N G A R  
GALANTER! ER - BIJOUTERIER 

o c h  L  1  N  G  E  R  ]  E  R  

B 
B 
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8 
8 
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* G i l l b l a d s  % 
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D a m e r  
göras uppmärksamma på vårt stora urval i moderna 

H e r r e k i p e r i n g s a r t i k l a r  
•• . 

TORGGAT. 22-24 STROmS —— 
G Ö T E B O R G  

Rekv. vår Julkatalog. ' 

1:sta LANGGAT. 11 A. i 

Och timmarna ilade, tidlösa, tys
ta och stilla — tills midnattsslagen 
klämtade, klockorna dånade och mäs
san brusade fram. Och lika plötsligt 
strömmade ovanifrån .sångläktaren 
gossekörens välljudsfloder ned över 
den nyföddes bädd av halm och strå 
— dessa unga toner, vi bruka kalla 
himmelska, därför att vi veta ingen
ting på jorden, som liknar dem. Den 
glasklara rena, spröda silverklangen 
trängde in i varje vrå av de skumma 
tempelvalven och fyllde dem från 
•ovan och ned. 

Sakta vaggade de också henne och 
hennes blödande sjiil ned i dröm
marnas dunkla, rofyllda djup. Men 
dä Hinderst låg en liten pärla, i skim
mer och glans. I dagar och veckor 
hade hon tröttats med ett litterärt 
konststycke: att överflytta en gammal 
legend från medeltidens munkstil till 
nutida franska. 

Och först i dag hade det lyckats 
att fullt ut tolka och -förstå den — 
och nu blev bon den ioke mera. kvitt. 
I varje ögonbl iek iav stillhet hörde 
hon den, «ond och satser döko fram 
och legenden tog liv och form. 

Nu nästan så y hon den hårde och 
grymme riddaren stö rita fram — 
hon hörde folkets kvidan under lians 
vilda framfart — och vid vägkanten 
låg den stackars halvdöda kvinnan 
med ett nyfött barn vid sin sida. — 
"Herre", säger kvinnan — "hav för
barmande! Jag förgås av törst, 
hämta mig för Guds kärleks sikull en 
dryck vatten i denna spann". 

Och riddaren hånsk rattade och 
sporrade sin springare. Men se! i 
samma stund kände han den tomma 
spannen, som, den nyföddes moder 
räckt honom, hänga om sin hals och 
en röst ropade: 

—• "Grå, gå till evighetens slut! 
du iskall .aldrig stanna förrän måttet 
är fullt!" Trotsig ilade riddaren ner 
till källan men se! vattnet flydde, 
så fort han häillde det i spannen. Se
dan började barns långa, långa jorde
vandring utan ro eller rast, utan vi
la. eller hem — den tomma spannen 
slog ständigt mot hans bröst. 

Och på sin långa ritt såg han 
mycken sorg och ve, stora herrar, 
som pinade de fattiga och 'många tå
rar isåg han flyta och hans stenhjärta 
började smälta. 

En afton, när han iför hundrade 
gången närmade sig sin fäderneborg, 
över vars tröskel han ej fick träda, 
fann han vid vägkanten en stackars 
kvinna, halvdöd, med ett nyfött barn 
vid sin sida. — 'Herre, hav förbar
mande, hämta, mig, för Guds kärleks 
skull, en dryck vatten i denna spann! 
och riddarens hjärta rördes och ur 
hans öga föll en tår — den första 
han någonsin fällt. Och tåren föll 
ned i den tomma, spannen, som häng
de om hans hals och se! det fylldes 
därav till brädden! 

Var det månne samma, lilla nyföd
da barn, som 1111 låg här på isin halm
bädd med framsträckta händer mot 
dessa böjda huvuden? Och bad det 
ioke även nu så bevekande om en 
dryck vatten för Guds kärleks stell 
till sin arma, törstiga, moder? 

Då voro de'ssa framsträckta hän
der ej blott välsignande de begärde 
också — begärde gåvor. Och de, 
so.m hade hjärtan eller sorger, 'kun
de få lägga dem likt blödande rosor 
i barnets händer under suckar och 
tårar. 

"Sover ni eller mår ni illa? 
Mademoiselle, — vi stänga". Ed  

hand låg tung mot hennes axel. 
Häpen såg hon upp — det var all

deles tyst, mässan var slut, folket 
strömmade och sorlade mot stora ut
gången genom vars på vid gavel upp
slagna dubbeldörrar månens silver-
ljus flöt ut över kyrkogolvet. 

Viljelöst reste hon sig, sugen ut 
av den magnetiska, malströmmen av 
folk. Drömmande, alldeles omedve
tet gick handen upp mot bröstet, som 

•hade hon fruktat att k ii rl eksl öshetens 
och hårdhetens spann slog däremot 

Stillatigande tog hon sin rums
nyckel. Uppkommen stannade hon 
häpen i dörren: hela rummet hade de 
goda själarna därnere i pensionatet, 
hennes misshandlade vänner, klätt 
som till en svensk julafton— allt som 
hörde dit — och kärleksgåvor av alla 
slag. 

Tårar sköljde sakta ned för kin
derna och mot bröstet där spannen 
— «m den hängde där — kanske 
fyllts något litet. 

Hedda Key-Basmussen. 

De sovande 

busen. 
Grå ligger staden. 

Dimman har höjt sig och vilar 
som ett töcken under det låga him
lavalvet. Men när tåget flämtande 
arbetar sig uppför den starka stig
ningen inåtj Skogstrakten kommer 
vintern det strax till .mötes. 

Luften klarnar, dimman förintas 
och solens gyllene klot rinner upp 
ur dunklet i öster. Här och var i 
nordisluttningarne ligga, stänk av snö. 
De bliva efter hand aillt talrikare, 
al'1't större och löpa slutligen till
sammans till oöverskådliga, bliind-
;vita fält, vilka gnistra i solljuset. 

När tåget stannar vid den lilla 
stationen, råder där full vinter. Det 
har fallit myöket isnö under natten. 
Husen lia fått vita tak och små dri
vor på fönsterbrädena. På vägen, 
•som nian ännu icke hunnit köra upp, 
ligger den nyfallna snön halvfots-
djup mellan de förut uppskottade 
höga snövallarne utmed dikeskanten. 

Ur skorstenarne till de små bond
gårdarne där kaffepannan puttrar 
på spisel n stiger röken som skyhöga 
vita pelare i den frastiga vindlösa 
luften. 

Man hör på håll en bjällras sprq-
da klang, det muntra glammet av 
barnen soim pulsa fram i snön på väg 
till skolan. 

Utmed den lilla vägen, som leder 
upp mot skogen och bergen, ligga 
sommarvillorna med de översnöade 
täpporna och parkdungarne intill 
varandra. 

Ingen rök stiger ur deras skorste
nar, 'deras fönster blicka ioke klar
ögda ut över det underbara vinter-
landskapet utan blunda bakom tunga 
luckor. 

Inga steg leda uppför gångarne 
till trapporna och dörrarne. En och 
annan hungrig hare har i långa 
språng kastat sig fram över snön 
ooh knaprat på stammarne till de 
unga fruktträden, några morgon-
friska talgoxar flyga av och an mel
lan de grovvuxna träden för att i 
barkspringorna leta efter någon larv 
till frukost, en gammal kråka sitter 
hopkrupen på en grindstolpe med 
den gråsvarta f jäderscbalen slagen 
tätt omkring sig. 

Hela denna lilla värld, som när 
dagarne ännu voro långa och den 
milda luften doftade av markens 
blomster, pulserade av ett så starkt 
liv sover nu sin långa vintersömn. 
Här grävde och planterade man i 
täpporna, här sto-do dörrarna gäst-
vänligt på vid gavel, här gungade 
man i hängmattorna under -susande 
björkar, här lekte barnen på mjuka 
gräsmattor, här bänkade man sig 
kring fästligt dukade bord, här stod 
natthimlen full av tindrande stjär
nor, här kvittrade lärkan i skyn, här 
visslade staren från sin gren, här 
•sjöng taltrasten i den fallande skym-

Julgranen oel) 

julgåvorna. 
Av Doktor B ABB AB A BENZ. 

Den kristna julfesten vilar delvis 
på hedniska bruk, som de kristna 
upptagit från den gamla solfesten 
och som de givit ett nytt och djupa
re innehåll i överensstämmelse med 
den kristna uppfattningen. 

År 1508 fäste domkyrkopredi
kanten i Strassiburg, Johannes Gei
ler von Kaisersberg uppmärksamhe
ten på att det sätt, varp-å man i sta
den firade julen, var av hedniskt ur
sprung och därför borde avskaffas. 

Hedningarne, skrev han, brukade 
vid nyårstiden ära guden Janus som 
öppnade det nya året ooh genom vil
ken sålunda det nya livet uppstad, 
med danser och lekar. Till lians 
ära beströdde de golven med gran
kvistar och gåvo de varandra ho
nungskakor, vin och andra skänker, 
vilka uppenbarligen stodo i sam
band med den gammalgermanska 
Berchtakulten (Berchta var namnet 
på ett kvinnligt gudaväsende). Allt
så, skrev Geiler von Kaisersberg, 
vila våra julseder på gammalromer
ska och gamsnalgermanska hedniska 
sedvänjor. — Någon ändring i för
hållandena medförde emellertid icke 
hans skriverier. Man förstår det 
•därav att ungefär 150 år senare en 
annan •Strassburgerpredikant gjorde 
sig till tolk för samma- åsikter ocih 
uttalade att man borde göra sig 
kvitt allt detta gamla "lappverk". 

Bruket att ge barnen gåvor under 
senare hälyten av december månad 
eller just vid den tid då vi fira jul 
var även ett hedniskt (romerskt) 
bruk. Det stod i samband med en 
fest till ära för en kvinnlig gudom
lighet, som ansågs iskänka småbar
nen leksaker av lera. Man gav bar
nen små lerfigurer, ofta även vax-
dockor samt vaxljus. 

Även vid den hedniska midvinter
festen i de nordiska länderna synes 
man ha givit barnen presenter. De 
på Sbetlandsöarne bakade "julka
korna" tyda på ett förkristligt ur
sprung. Kalkarna äro runda med 
naggad ytterkant och skola utan 
tvivel vara en bild utav solhjulet, 
som åter skall rulla fraim över him
lavalvet. I England gav man bar
nen en julbaiby av bakverk. 

Under kristen tid ha dessa bruk 
betraktats som julseder och symbo
ler för det kristna julfirande! men. 
som förut sagts, leda de sin upprin
nelse från hednatiden. Julkakan är 
solhjulet, julfesten solfesten. De 
hedniska bruken, vilka hade så dju-" 
pa rötter hos folken, kunde icke 
utan vidare avskaffas. Kristenhe
ten behöll den därför men gav dem 
en ny betydelse. 

Ett par dikter av det tolvte och 
trettonde århundradets minnesång
are visa att ett iljusträd med ett 
litet (barn i toppen då var vanligt i 
Frankrike. Jag håller ioke för otro
ligt att det lilla barnet i ljusträdets 
topp ursprungligen varit den hed
niske lille solgossen. Luther gav al
drig i sitt hem rum åt julgranen. 

Barbara Benz. 

ningen. Här var man mycket lyck
lig. 

Men nu råder stillheten, ensamhe
ten, kölden. En övergiven oeh bort
glömd liten värld, som våren skall 
väcka till liv igen! 

Crayon. 

vt)j{üngs9{ 

bästa inköpskällan för 

JJJIJ£LA_P_PAß 

BLUS-, KLADNINGS- oclT 
DRÄKT-TYGER 

K A P P O R  o c h  D R Ä K T E R  
MORGONROCKAR 

UNDERKJOLAR, STRUMPOR 0 

VANTAR 

VÄSKOR och PORTMONNÄER 
SCHALAR, DUKAR 
P A R A P L Y E R  

GALOSCHER, SNOWBOOTS 
m. m. 

Solida varor. Låga priser 

P R  E S  E  N  T  K  O R T .  

4IIHH 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bemärk! 

våra enastående 
billiga priser å 

Elektrisk • 
S Armatur 

Alla nyheter för 
vintern inkomna. 

• 
• 
• 
• 

Rosenlunds 

• Bosättningsmagasin 
g 

Rosenlund sg a tan 8. 

S:dra Långgatan 34. 

K^ärkomna 

Välkomna 

JULKLAPPAR 
UR 

G U L D -
SILVER-

Glasögon, Termometrar 
K i k a r e ,  B a r o m e t r a r  

C. A. PATERSON 
(Inneh. C. A. och C. E. PATERSON.) Etabl. 1880. 
Kungsg. 13 (hörnet av Kaserntorget.) Tel. 2733. 

T I L L  J U L E N  
Apelsiner Nötter 
Äpplen Dadlar 
Druvor Fikon 
Päron Konfektrussin 
Bananer Ananas 

billigast och bäst i 

P .  Å S T R A N D S  
Fruktimport 

Telefon 19088, 21090. 

A l l a  
som en gång köpt av 
vårt utsökt rostade 

Iv A F F E  
liava sedan förblivit 
våra ständiga kunder. 
Detta är bästa beviset 
för verkligt god vara. 

c. V. Helander & Co. 
Etabl. 1835. Göteborg. 

KlICHÉER 
TECKNINGAR 

^TUSCHE" 
vrstÅ/assiyt utförande. 

ÄUG. SJÖBERGS 
KLICHÉANSTALT 

( f . d .  5 ILFVERSPARRES)  1  

MAGASINSGATAN N2  3  1  

GÖTEBORG -TEL.4258 I [ 
Blomsterhandeln "PRIMULA 

Storgatan 11. Tel. 208 22-

BLOMMOR för JOLEN! 

S I D E N H U S E T  
DAMERNAS 

P A R A D I S  

SPECIALAFFÄR för 
ös,™ H.»„^ Göteborg, D A M  A R T I K L A R  

Lämpliga och nyttiga julpresenter i Sidentyger, Ylletyger, Damkonfektion, Blusar, Klädningar, Kjolar, Morgonrockar, Vitvaror, P. D. Korsetter, Handskar, Vantar, 
Flor, Spetsar, Band, Trikåvaror, Strumpor, Koftor och Jumpers. = Ett PRESENTKORT från SIDENHUSET ullA.=B. FERD. LUNDQUIST & O 
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üMü Julpresenier! 
Vackra Tofflor 

i Filt och Skinn för Damer, Herrar och Barn i 

A.-B . Herkules Skodon, 
45 Kungsgatan 45 

Obs.! Skyltfönstret. Tel. 1900. 

En chic Dam 
bör ha en av våra stilfulla damväskor. 

Portmonna-
väska 

enligt vidstå-
ende bild, se
naste nyhet i 
brokadskinn, 
s y n n e r l i g e n  
elegant, för vi
sit och pro

menad. 

. J O H N  A .  f i A H M  

Reseffektmagasin 

Korsgat. 12 - Göteborg. 

DAMER!  
En alltid nyttig och välkommen julklapp är en 
trevlig blus. klädning eller kjol. Stort sortiment. 
O .  P .  H U L T B E R Ö S  B L U S A F F Ä R ,  

Husargatan 40. —— Tel. 10 3 18. 

G a m l a  J V U m r n i .  

iv Barnen 1 ]n TVyttig-

JULKLAPP 
från 

Lindemarks JE5ar*oeliipering-
Kyrkogatan 32. Tel. 7972. 

Presentkort. Presentkort, 

J U L E N  1  9  S  5  
iimimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiininiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Vad skall jag giva? 

En VA5TFICK-KODAK 
eller 

Den SERIE II KODAK 
Pris frän. Kr. Sl

år en. fill  julklapp. 

D e n  n y a  BROWNIE - Presentlådan 
till  Kr. 23.- blir säkert välkommen för ungdomarne. 

E n  F I L  jM- - K A jM. E R A som är god ocli 

som endast kostar Kr. 8. 5o, är utmärkt för nybörjaren. 

E« «BARNDOMSDAGAR» AlLum 
Lostar Kr. 5-5o. — Låt oss visa detta. 

MECCANO-LÀDAN för pojk-ingeniören 

fortfarande populär. Priser fr. Kr. 4'7^' 

HASSELBLADS 
FOTOGRAFISKA A.-B. 

Östra Hamngatan 1^3 

Filial vid Järntorget 

Kodak Film 
Passa på ocli se vår utställning av Je tilder, som pris

belönats i vår pristävlan «Vår ocli Sommardagar 

Det var snällt av det vänliga herr
skapet att behålla gamla Mimmi, sa
de andra herrskap. — Icke allom 
dr det givet att få stanna i så god 
vård på gamla dagar och ha bröd
biten säker till sin död. 

Så sade andra. 

Men det vänliga herrskapet tyckte 
sig endast göra. sin plikt. 

— Gamla Mimmi duger just in
tet till numera, sade de. men hon har 
tjänat oss redligt i nära trettio år och 
fäst sig vid oss. Och den ena tjän
sten kan vara den andra värd. 

Så sade det vänliga herrskapet. 
—- Min tid är förbi, sade gamla 

Mimmi själv. Händerna äro krokiga 
och ögonen skumma — välsignelse 
över det gamla herrskapet som vill 
ha kvar en gammal stackare ändå! 

Ja. gamla Mimmi var överflödig, 
detta var åsikten över hela linjen. 
Husan hade sitt. kokerskan sitt och 
barnjungfrun sitt göromål. men Mim
mi, den gamla stackaren kunde man 
inte sätta till någonting. 

— Hon passar inte inne längre, 
sade frun, ty det vänliga herrskapet 
hade nu fått en så stor våning. Men 
en gång hade hon likväl passat där 
— en gång för längesedan, när det 
vänliga herrskapet "var ett fattigt 
herrskap, och gamla Mimmi, som då 
var ung och stark, hade skött hela 
deras hus. Hade vaggat deras barn 
ooh passat upp vid deras bord, va
rit sjuksköterska, barnsköterska, hu
sa och kokerska i en person. Men 
detta, var glömt nu med de nya tider
na och de nya arbetskrafterna. 

Ej heller i jungfrukammaren pas
sade hon. — Hon snarkar om nätter
na, sade husan, och det är så otäckt. 
Ooh kokerskan höll med, — de två 
voro stå goda vänner. 

Och så fiok Mimmi en liten skrubb 
att ligga uti, icke kall eller obehaglig, 
men utan fönster ooh så trång. 

— Man behöver icke sova vid ljus, 
sade husan, som hade en skarp tunga, 
men ett gott hjärta. 

Ooh gamla Mimmi var nöjd. Un 
der dagarna höll hon till i köket, och 
när kvällen kom kröp hon in i sin 
skrubb och somnade. Men först av 
alla var hon i köket igen, sysslande 
med morgonbrickorna och nu och då 
stoppande i sig en bit. När de an 
dra. jungfrurna, ko-mmo upp stod 
kaffet kokt och färdigt och chokla
den till barnen rykande i sin kast
rull — Lusse, jul, påsk och pingst 
hände det till och med att gamla 
Mimmi bjödo jungfruarna kaffe på 

sängen. 
— Det är ändå bra att ha gamla 

Mimmi, sade jungfrurna ibland. 
Alltid är det något som man inte 
hinner med och isorn hon kan göra. 

Så tänkte husan, ooh så tänkte ko
kerskan. och så tänkte barnjungfrun, 
och så tänkte alla det vänliga herr
skapets många barn. 

— A. Mimmi, sade husan, hjälp 
mig att. städa av rummet därinne, 
innan herrskapet kommer upp! Och 
kokerskan kom med sina uppdrag: 
Skala av potatisen är Mimmi snäll! 
Rensa ärtorna, skär kålen, tvätta av 
köttet, töm spannen — ja. de upp
dragen voro inte få. Ooh så kommo 
barnen med söndriga fickor och tra
siga fingertoppar på vantarna och 
smutsiga skor — alla skulle till Mim
mi och alla fick hon hjälpa. 

Hennes gamla händer voro icke 
stilla en minut så lång dagen var. 
alltid fanns det något för henne att 
göra. en handräckning här ooh en 
där. Ooh under alla pauser stoppa
de hon strumpor, stora och små. kor
ta och långa i alla kulörer. Fint 
garn till de tunna och grovt till de 
tjocka — stoppen så jämna och fina 
att de icke skulle besvära det vän
liga herrskapets ömtåliga fötter. 

Ingen stoppar strumpor som gamla 
Mimmi, sade herrn i huset — det är 
ett verkligt nöje att se så välgjort 
arbete. 

Men detta beröm sårade frun — 
sitt hus ville hon göra allting bäst 
jälv. Hon hade ju lärt upp dem 

allesammans, sade hon. 
Och Mimmi visste hur det skulle 

vara. Hon hade småningom förstått 
att anpassa sig och icke förvåna sig 
över någonting. 

Det var en välsignad egenskap hos 
gamla. Mimmi — hon tycktes varken 
höra eller se. när andra önskade att 
hon skulla vara både blind ooh döv. 
Men inte skulle man tro att. hon var 
"född i farstun" för det! "Den som 
köper mig för dum, han har allt gett 
ut sina pangar för intet", kunde hon 
säga någon gång i en förtrolig stund. 
Hon hade som alla gamla människor 
en sådan underbar rikedom a-v ord
stäv. 

Där hon satt vid sitt bord i köket 
med dubbla glasögon på näsan och 
strumpan över handen, var hon som 
ett vakande urverk över det stora hu
sets plikter och tid. Glömde jung
frurna något — genast var gamla 
Mimmi färdig att påminna. Eller 
giok hon i tysthet ooh ställde till 
rätta för dem, stängde huvudkranen 
på gasen, fyllde reservoaren, såg att 
slaskhinken var tömd, att •skåpen vo
ro i. ordning och kökshandukarna väl 
stoppade. Eller tassade hon in i 
barnens rum, såg att sikol vä skorna 
voro klara och skor och kläder i gott 

skick. 
En dag stod emellertid gamla Mini

mis skrubb tom. En tilltagande ål-

fltttib uälf^ommcn JulJHapp 
är en låda Fin Tvål 
och en flaska Qod Eau de Cologne 

Stort sorterat lager hos 

7̂3eda Cra/nér. 
Kungl. Hovleverantör 

KUNGSGATAN 57. 

\ 
/ 

X Dälfcomna Jul£lappat£ ' 
i Pyjamas etc. Hnbet&iäbe t TJTotgontocéar 

.Största urval.  

iDncaJjyj/̂ c, 

Alltid välKomna 

ulklappar! 
HANDDUKAR,  DUKAR.  
SERVIETTE R, Färdigsydda 

LAKAN o c h  ÖRNGOTT.  
D a m u n d e r k l ä d e r .  

Handvävda Coul. BOMULLSTYGER, 
Coul. BORDDUKAR, LYSDUKAR. 

F ö r k l ä d e n .  
N Ä S D U K A R  i  l i n n e  o c h  b o m u l l ,  

t i l l  v e r k l i g t  l å g a  p r i s e r .  

O B S . !  B ä s t a  k v a l i t é e r .  

Aktiebolaget 

CLAES ÖHLÉNS 
Vävnadshandel Kungsgatan 53. 

@Ä© »IBM HSi BL«raraOE 

Se vår utställning 31—34 Dec. 

B I L O  M S  T E F L U ^ N D E Z ,  

Storgatan 31. Lei. 4314, 10365. 

Filial Vasagatan 21. Lei. 54 81. 

(Order till andra orter — genom Blomsterförmedlingen — 

behagade inlämnas i god tid före Julen). 

VOGUE MÖNSTER 
försäljas hos 

EMILIE PETTERSONS Broderiaffär, Kungsgat. 45. 

En välkommen JULKLAPP ar 

HANDSKAR eller PRESENTKORT 

FRÅN 2 

A U F F O R T S  
Erbjuder nu för 

JULEN 
största urval av 
verkligt nyttiga 

Presentartiklar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

i 
PRESENTKORT 

Våra alldeles bestämda 

nettopriser är en ga

ranti för att full valuta 

erhålles. 

••••••••••••••••••I 

DROTTNINGGATAN 

GÖTEBORG TEL. 15379 

I 

ï j o S E F  G R I M M S |  
Â Damskrädderi. 
4 Kungsgat. 9 c 

OBS.! l:sta klass arbete. Moderata priser. « 

Rekommenderas, /i. 
i. 

nait-Rochar «, 
Morgon-
R o c k a r  

Pyjamas 

Kr. 

B - 0. 55-
Kr. 

25 - 28 - 35- 38-
och högre. 

Kr. 

II50 1350 
och högre. 

Ett stort antal trevliga Nyheter i 

Pyjamas 

3  Ju lk lappar  
praktiska o. välkomna. 

Se urvalet hos 

m11240 
•11241 

Kungfefor^ef 

-

av flanell, crêpe popelin 
och silketricot. 

Dam-Pyjamas "|QOO 
av flanell 

sidenimit 1Q50 
crêpe ^ 

1Q75 
silke-tricot I î? 

Flick-Pyjamas -J OOO 
mere, crêpe 

Herr-Pyjamas "1 .̂50 
flanell 

1A.75 175° croise I f 

Barn-Pyjamas Q75 
av flanell fr-

HERM. MEETHS A.-B 
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Giv Edra gossar 

verktyg1 i julklapp 

Alla gossar intressera sig för verktyg och de 
giva dem impulser till verksamhet, som är 
av stor fostrande betydelse. Vi föra ett stort 
urval av säväl lösa verktyg som kompl. lådor. 

A.-B. FRANKEL & HEDENBEKG 
Norra Hamngatan 30—SS. Mitt emot Brunnsparken. 

Ni ämnar Köpa en grammofon 
och är obeslutsam vart Ni skall vända Eder. Vi 

äro specialister inom branschen och ha just nu ett 

lager av 100-tals apparater i olika prislägen, som 

vi beredvilligt provspela utan köptvång. 

Bekväma betalningsvillkor med liten kontant inbetaln. 

N O R D I S K A  M U S I K A F F Ä R E N  
Kungsportsplatsen i. Södra Larmgatan ii. 

Specialfirma för moderna grammofoner. 

I Ë M  P i l l  < 3  M  J O I K I B P P B  
Allt vackert för Julens dekorering finner Ni alltid hos 

C. J.  SCHAGERSTRÖM 
Korsgatan 18. F. D. LESSEBO PAPPERSHANDEL Korsgatan 18. 

OBS. I Nyrestaurerad rymlig lokal. 

H E M S Y D D A  F Ö R K L Ä  I )  E  N  
Trevliga modeller. Välgjort arbete. 

Beställningar mottagas. 
på underkläder, förkläden, överdragsrockar, herrskjortor m. m. 

Förstklassiga varor garanteras. 
A n n a  E d s t r a n d s  V i t v a r u a f f ä r .  M a g a s i n s g a t a n  9 .  T e l .  8 2 9 2 .  

FÖR JULKALASEN! 
Hos A. Magnusson, Alliance N:o 55, 
- göras de fördelaktigaste inköpen av -
Rökta V a r o r och Konserver. 

Telefon 45 70. Varorna hemsändas. 

derdomssvaglhet hade gjort det nöd

vändigt att överflytta 'henne till ett 
sjukhem. 

Och med ens var det som om det 
stora husets maskineri glappat upp. 
Husfadern kunde inte förstå att det 
blivit ett sådant slarv med strump-
stoppningen, barnen fingo ofta gå 
med trasiga fingertoppar till skolan 
och morgonbrickorna buros ofta in 
för sent. Ständigt var det något som 
var glömt eller försummat. 

—• Det var allt bra att ha gamla 
Mimmi ändå, sade husets fru en dag. 
Men man saknar inte kon förrän bå
set är tomt. 

Ocih tomt var det förvisso. Men 
i tomrummet växte någonting starkt 
och vackert upp — minnet av en tro
fast och pliktuppfylld livsgärning, 
som för varje dag som gick tedde sig 
allt betydelsefullare och innehållsri
kare för dem alla. 

— Något sådant skulle aldrig 
gamla Mimmi gjort, tänkte husets 
lru, när hon såg de andra jungfrur
nas slarv och glömska. Och när bar
nen ibland under rasterna fingo 
springa hem ocih hämta sina glömda 
böcker, sade de: — Det skulle aldrig 
ha hänt oss, om vi bara haft Mimmi. 

Hennes minnesbild blev fullkom
lig. Och när julen kom den första 
julen utan Mimmi på 33 år — sam
lades hela familjen kring hennes stol 
däruppe på sjukhemmet. Och var 
och en gav henne sina gåvor, sina 
vackra ord och varma julönskningar. 
Hon firades som en drottning. 

De andra patienterna sågo med un
dran bort mot den fästliga gruppen. 
De hade just aldrig förut tänkt sig 
att gamla Mimmi var något märk
värdigt. Men nu, vid anblicken av 
de vackra fina människorna, som så 
ömt omgåvo henne, de doftande, ly
sande blomstergrupperna, de vackra 
presenterna och icke minst av det 
lyckliga, strålande uttrycket över 

hennes egna drag, förstodo de att hon 
icke var någon alldeles vanlig vrak
spillra, som gungats hän mot denna 
strand till ro. Det var som om en 
gloria börjat omstråla hennes gamla 
vita huvud med en mild och sällsam 

Och även långt efter det julbesö
karna gått och platsen stod tom 
kring gamla Minimis stol fortfor den 
glorian att stråla som en ljus lycka 
i julekväll. 

Det var ej längre mödans, uppoff-
ringarnens, det tysta slitets törne
krona som böjde hennes grånade hu
vud. Tacksamheten hade tänt sin 
kärleks ljus däri, och den strålade nu 
som en krona av det ädlaste, renaste 
guld. 

Tora Ramm. 

Lämpliga Julklappar 

Korgmöbler, Sybord, Sykorgar 
stort urval samt 

Leksaker, Borstar, Träslöjd m. m. 
J. A. JOHANSSON, KorgmaKeri. 

Storgatan I. 
Tel. 15823. Vid Hagakyrkan. 

6ri läkares aforismer. 

Flera flyta till sin grav på vällev
nadens flod än som förpassas dit av 
sjukdomar. 

Dålig sömn är ett lika allvarligt 
symtom som dålig matsmältning. 

» 

Det är solens ljus icke dess hetta 
som är hälsobringande. 

* 

Människan åldras bit för bit i den 
mån hon uppger arbete och intressen. 

"Canfear äro 
makter0. 

Av RUTH ALMÉN. 

Tusende ofödda tankar dansade 
nakna i rymden, men som sådana vo
ro de osynliga och ohörbara, och de 
kände, att så kunde de ej komma ned 

till människorna, och därför ville de 
ha kläder på. 

Och alla ville de dit ned. 
Och var och en av dem ryckte till 

sig en dräkt, och det blev kamp och 
och strid, och så hände sig, att som
liga fingo dräkter som passade dem. 
andra icke. Ja. somliga, som had. 
förtjänt bättre, fingo bara söndriga, 
blodiga trasor! En tung isorgsen 
tanke fick tag i ett par fjärilsvingar 
och störtade dödfödd till jorden, en 
som var fin och lätt som en älva 
fick ett par grova sjöstövlar, och en 
tanke, som icke betydde det minsta, 
roffade åt sig kungamantel och kro
na och gick i sin stora tomhet och 
drog mängdens blickar till sig. En 
annan, som var mera sinnesrubbad 
än klok, kom skrudad i filosofman
tel, och det fanns inte en enda själ 
som förstod meningen, men tusenden 
låtsades göra det, och alla tusen tol
kade den på sitt eget sätt, och det 
blev vilt gny och slammer av vapen 
som vässades och s logo mot varan
dra, medan den sinnesrubbade i filo
sofmanteln skelögd och grinande pe
kade på sin grad och sitt diplom och 
fordrade respekt. 

Ja, så går det stundom med de 
stackars tankarne när de vilja kom
ma ned till människorna i stället för 
att nakna och osynliga sväva i rym
derna ovanför. 

Men någon gång passar ändå dräk
ten till gestalten som bär den, diade
met till pannan, ljuset till blicken, 
och leendet till läpparne. Då förstår 
man att det är sant vad som en gång 
blivit .sagt, att "tankar äro makter", 
och att man, om man vill rädda, sin 
själ, har att följa de eviga san
ningarne, hur det än fördenskull går 
en här på jorden. 

— Men hur skall jag kunna kän
na igen de eviga sanningarne, när 
tankarne komma i så många skiftan
de och brokiga dräkter och virvla 
omkring mig och klappa på mitt 
hjärtas dörr och vilja in? 

— Det kan du aldrig, utan att en 
viss sträng i ditt hjärta är stämd i 
samklang med dem. Men var icke 
så ängslig och rädd, ty den strängen 
finns där, och det går alldeles säkert 
att stämma den till denna samklang, 
o,m din ärliga vilja och din längtan 
äro de som spänna bågen. 

Konstnärligt arbetat tenn 

KONSTSLÖJDEN 
SÖDRA HAMNGATAN 45. 

(Mitt emotPalace Hotell). Tel. 13150. 

îïordiskt 
julskrock. 

Det sam sås tidigt på våren slår 
djupast rot. Vad som tidigt blir 
inpräglat i barnets hjärta ger rikt
ning åt hela livet. 

F. Ahlfeldt, 
% 

Uppfostra din son genom och till 
sanning. Den dag då lian första 
gången upptäcker, att du behärskar 
honom genom osanning och förställ
ning, är din myndighets dödsdag. 

Carl Bernhard. 

Våra förfäder voro som bekant 
ett vidskepligt släkte, och det ligger 
i sakens natur, att en mängd skrock 
skulle samla sig just kring midviii-
ters- och julfästen, som bildade över
gången från den mörka och dystra 
till den ljusa och goda. tiden. 

Det bör tilläggas att man i många 
fall bakom den vidskepliga uppfatt
ningen kan finna en dold förnuftig 
mening, t. ex. en sporre till givmild-
het, ordning och förtänksamhet, en 
anordning som kunde tillförsäkra de 
kvinnliga krafterna i hemmet en väl
behövlig paus i arbetet o. s. v. 

Här nedan följer nu en del gam
malt nordiskt skrock på vilket man 
ännu i våra dagar "tror" här och var 
ute i bygderna. 

* 

Mellan jul och nyår iskall hushål
let nöja sig med det vatten, som på 
förhand finnes inburet. Tvätt får ic
ke förekomma. Den som bryter här
emot lever icke till nästa jul. 

* 

Den som arbetar vid spinnrocken 
på julaftonen spinner rep till egen 
hals. 

* 

Man skall tänka på fåglarne till 
julen genom att hänga ut otröskade 
havrekärvar till dem. 

* 

När ljusen äro tända i granen få 
fönsterluckorna icke stängas till. 
Ljuset skall stråla ut i mörkret och 
bringa lycka till huset. 

* 

När man uppmanar en gäst att 
taga för sig av julanrättningarne 
skall man säga: Ät, eller bär du ju
len ur huset. 

Äter man mycket på julaftonen, 
kommer man icke att lida nöd under 
det nya året. Man bör dock alltid 
lämna kvar något litet på tallriken 
ooh fatet. 

* 

Så många flugor ©om man på jul
aftonen kan leta reda på under tak
bjälkar ne i stugan, lika imånga hun
dra idaler kan man lägga sig tillgodo 
under det nya året. 

Man skall icke slipa kniv under 
juldagarne ty då kommer man att 

få använda den när man minst vill 

det. 
* 

På julaftonen skall man icke låna 
ej heller låna bort något. 

* 

Kreaturen skola ha riklig utfor-
dring på juldagens morgon. Man 
skall därvid säga: "At gott. må gott 
oeh må du alltid trivas" ! — Icke häl
ler kreaturen böra äta rent bord. 

* 

Grön1 jul gör vit påsk, vit jul gör 
grön påsk. Julsommar och fågel 
sång gör påskvinter och slädegång. 

* 

Från den 24 dec. kl. 12 på natten 
till den 6 jan. skall man icke reda 
till bröllop. Ett äktenskap ingånget 
under denna tid blir aldrig lyckligt, 

s 

Under samma tid (tolv dagar) bör 
man dag för. dag på takbjälken an
teckna väderleken. Vädret, om vac
kert eller fult, blir likadant under 
de olika månaderna. 

* 

Under julveckan bör man aldrig 
nämna orden råttor, möss, loppor och 
räv. Gör man det kallar man på 
dem. Man skall begagna en omskriv
ning och kalla råttorna "de stora", 
mössen "de små" o. s. v. 

E. FTkieT^Et 
Kungstorget io. Tel. i<s35 & • 

2'26, 

N.vinkoinna Julgott 

rekommenderas. 

Spécialité: ÄNG ROSTAT k a f f e  

Allt slags 

Vildt, Kal

koner, Hare, 

Rådjur, Ren

kött, till 

dagens 

lägsta 

priser i 

Björks Vildtaffar 
St. Saluhallen 1. Tel. 1648 - 20834 

* 
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Centrait 
'i • tryckeriet 

(Oscar Ericson) 
klÄDPRESSAREGATAN 3 

GÖTEBORG . Tel. 4303 

UTFÖR ALLT SOM KAN HÄNFrt 
RAS TILL TRYCKERiBRANCHEN 
FRAN ETT VISITKORT - TILL EN 
===== TIDNING 

• MODERATA PRISER • 
• FERM EXPEDITION • 

> SPÉCIALITÉ: AFFÄRSTRYCK 

••••••t* 

Julböcker, 

•Julklappen. 32:a årg. med bidrag 
av Jeanna Oterdahl, Gunhild Pal
maer, Ruth Rosemus-Högman, m. fl. 
111. Pris 55 öre. — "Guldslottet", 
barnens julbok med sagor och berät
telser av bl. a. Hjalmar Bergman, 
Magda Bergquist, Sigrid Elmblad, 
Maria Olofsson m. fl. Illustrerad. 
Pris 2 kr. — "Rosengull", sagbok, 
II. Pris 50 öre. "Tummetott". 

III. sagbok. Pris 50 öre. — "Gulle-
brand", ill. sagbok. Pris 35 öre. 
'Lilleputt", ill. sagbok. Pris 50 öre. 
— "Trisse", sagbok. Pris 30 öre. 

TDLMÖBL 
empire & roccoco SEKRETÄRER 

BYRÅAR ! 
BORD i 
Golvlampor, Sybord m. m., m/m. 

GÖTEBORGS SLÖJDMAGASIN. 
Kyrkogatan 26. 

s Vår • 

i V A X D U K !  
A / 
/B  

Ä R  B I L L I G A S T  I  

CARL JOHNSSON 
2 Kungstorget 2. •• 
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H a r  

n å g 
Ni 
o t 

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker 
n å g 

Ni 
o  n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största n orgontidning. 
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'Julfrid" och "Under Juldagar' 

De över hela landet välkända jul
tidningarna från Halls Förlag i Jön-

öping, hava nu utkommit och bju
da som vanligt på uteslutande god 
läsning av kristlig tendens. Förla
get har alltid tillämpat principen : 
endast det bästa är gott nog, och den 
principen har följts även beträffan
de årets Julfrid och Under Juldagar. 
Den spm köper dessa julpublikatio
ner blir belåten. 

P O M O N A S  
FRUKTKORGAR och FRUKT» 

KARTONGER 

äro alltid välkomna julklappar. 

POMONA 

O « t v a 11 a m n g n t a n 
(Cosmoramas hus) 

Tel. 36ÔO. 

Vackra Blommor för Jalen! 
BLOMSTERHANDELN 

B E L L I S  
11 MAGASINSGATAN 11 

(Hörnet av Kungs- och 
Magasinsg.) Tel. 14361. 

Smått och kort. Må den som har mindre än vad 

[ han önskar komma ihåg, att lian 
antagligen har mera än vad han för
tjänar. 

Lichtenberg. 
* 

Åldrandets tragedi är att man för
blir ung. 

* 

Det finns människor som tala all
varligt endast med sin skräddare 

eller sin sömmerska. 

ATarje tid har sina kännemärken. 
Det fanns t. ex. en tid då allt var 

långt och stort. Våningarne voro 
stora, rummen likaså och det var 
högt i taket. Kvinnorna tyckte om 
att vara högväxta, att bära långa 
klädningar, ytterligare förlängda ge
nom släpet, samt stora hattar. Alla 
fester höllos i stor stil. Männen vo
ro resliga och kraftiga. De skruda
de sig gärna i "storm". Familjen 
var stor. 

I vår tid dominerar det som är 
smått och kort. Små våningar, små 
rum med "nerdragna" tak — vi trivs 
icke med att ha högt över huvudet! 

Våra tillställningar äro små och 
intima. 

Den förhärskande flicktypen är li
ten och späd. Man ser korta kjolar, 
små hattar. Håret är kort, förlov
ningarne korta och äktenskapen lika
så, 

Männen äro mindre än förr. De
ras hattar låga, deras byxor korta.-

Familjen är liten. 

Romanen förefaller avskräckande 
lång. Även novellen är för lång. 

Den korta berättelsen har intagit 
deras plats. 

Att skriva brev är för långt. Man 
telefonerar, telegraferar. 

~V art hat mot det stora ger sig till
känna även i vår febrila lust att för
korta avstånden med hjälp av bilar 

och flygmaskiner. Kanske även i. .. 
att vi inte kunna tåla stora män- \ f hßlt ar. 
niskor. Till landsorten samma pris 

Observer. 

Till 
våra 
prenumeranter! 
QEDAN NI vid valet av 

Julklappar gynnat våra 
trofasta annonsöret' med 

Edra inköp så glöm ej att ett 
presentkort på Kvinnornas 
Tidning blir välkommet i frän
ders och vänners hem. Bestäl
les pr telefon 18070. Kortet 
sändes härifrån så att det 
kommer mottagaren tillhanda 
på julafton. 

Tidningen kostar 6 kronor 

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

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern. 
j dag söndag kl. 1,30—3 Barnföreställning: 

prinsessan som inte ville sKratta. 
Biljettpriser 25 öre—2 kr. 

kl. 7,30: 

Grevinnan Maritza. 
Måndag kl. 8: Samma program. 

Lorensbergsteatern. 
Lördag kl. 8 e. m. 

HANS MAJESTÄT FÅR VÄNTA. 
Lustspel i 3 akter av Oscar Rydqvist. 

Söndag kl. 6 e. m. (precis) 

Jitermiddagsföreställning till matinépriser. 
Simson och Delila. 

kl. 8 e. m. 

HANS MAJESTÄT FÅR VÄNTA. 

Lilla Teatern. 
Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9 e. m. 

Spanska flugan. 
I Söndag kl. 1,30 e. m. Mâtiné: 

Spanska flugan. 
6ilj- à 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

Veckan 14/12—20/12 
Kl. 7 o. 9 e. m. (sönd. 6, 7,45, 9,30) 

Barnförbjudet. 

1 PALLADIUM 
"En äkta Spanjor". 

 ̂ Med Ricardo Cortez. 

RIALTO 
"Den tyste anklagaren". 

Med Eleanor Boardman. 

Ceater. 

Slopa kaffe t  och dr ick  

,i CAP 

KAKAO 
"riffln alförpacknmyar å JOOtrr a SOOgr. I 

ar mJocrkaa ao bästa fullmogna knkaoborar I 
utan tübais au Darken kand vanilj cüa-kmibalier il 

Ven som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

J. P. Eckermann: 

Samtal med Goethe. 

Lore tus b er g st eatern har under vec
kan haft urpremiär på ett svenskt 
lustspel "Hans majestät får vänta" 
av redaktör Oscar Rydqvist, för den 
tidningsläsande allmänheten mera 
känd under namnet Åibergson, vilket 
man sett tillsammans med så många 
uiiderhålande noveller, kåserier o. a. 

Man återfinner det Åbergsonska 
goda humöret i det nu framförda 
lustspelet tillika med den fyndighet 
ifråga om intrigen och den slagfär-
dighet i repliken som känneteckna 
det goda huvudet och slutligen ock
så ett stänk av känsla. 

Det hela bildade ett i hög grad 
underhållande lustspel utan obehag
lig eftersmak. Styckets hjälte, kam-
marjunkare Stjärna, så sympatisk för 
,svensk uppfattning genom sina utom
ordentligt tilltrasslade affärer och 
•personliga älskvärdhet, spelades con 
amore av Gösta Cederlund. Som 
hans moitiée, telegrafisten Eva Lin
de. vilken efter att ha befriat honom 
från en något tvivelaktig fästmö in
tar hennes plats var Elsa Carlson 

•sig själv täck, god och glad. Herr 
Carl Ström var storartad som kam
mar junkarens betjänt, förtrogne ooh 
medviggare i en penningknapp 
värld. 

Stora Teatern har återupptagit 
operetten "Grevinnan Mariza" med 
gästspel av Simon Edvardisen. 

Lilla Teater n fortsätter med "Span
ska flugan", som redan upp levat 
femtio föreställningar men ändå allt
jämt drar fulla hus. 

Goethe har själv en gång yttrat att 

han som sina jämlikar icke betraktade 

de människor, som hänsynslöst träng

de sig på honom med obesvärade later 

som om de varit hans jämbördingar, 

utan tvärtom endast dem som genom 

ett respektfullt uppträdande visade 

sig förstå och uppskatta- hans värde. 

1. J. P. Eckermann, den outtröttlige 
•beundrare, vän ooh förtrogne, som 

ett gunstigt öde sände i diktarens 

väg ju3t vid den tidpunkt hans livs

gärning låg överskådlig och hans 

ande på alla områden nått sin hög

sta mognad, mötte han en sådan o-

skattbar följeslagare. Mötet blev av 

den största betydelse för dem båda. 

Det är som ödmjuk rådfrågare i eg

na bildningssträvanden och litterära 

angelägenheter Eckermann en juni

dag 1823 träder inför den store dik-

tarfursten i Weimar. En liten ränn

il som snart uppslukades av Goethes 

mäktiga flod. Några timmars sam

tal och diktaren förstår, att den unge 

lärde, .som med äkta lärjungasinne 

dröjer vid hans fötter, är den med

hjälpare han behöver för att ordna 

och slutföra sitt eget verk. I stället 

för att låta Eckermann fortsätta till 

universitetsstaden och vidare utveck

la den uppriktiga men svaga, diktar-

begåvning, vars resultat sannolikt 

för längesedan obemärkta kommit 

att rinna ut i sanden, ger han honom 

det ena uppdraget efter det andra, 

knyter honom för flera år framåt 

vid sitt liv. Det förnämsta resul

tatet av denna, samvaro blev J. P. 

Eckermanns berömda "Samtal med 
Goethe", detta märkliga arbete som 

måhända icke alldeles utan fog, be

tecknats som det mest lästa av dik

tarens verk ooh som till och med av 
Nietzsche benämnes som. den bästa 

bok som skrivits på tyska. 

När Bokförlaget Natur och Kul

tur nu införlivat detta standardverk 

bland biografier med svensk littera

tur har den 'förut för många skiljan

de muren, den språkliga, bortfallit 

och arbetet ligger tillgängligt för 

alla. Under Eckermanns ovärder

liga ciceronskap träda vi i det för

näma Goethehaus inför Eausts och 

Margarethas diktare, in i hans allra 

heligaste, arbetsrummet, som han 

själv fordrade litet oordnat och zi-

TAPIS3E1 
DETALJ 

ö. Hamng. II. 1 tr. 

Färdigsydda lämp
liga Julklappar 

I  HANDSKAR % 
och 

I V A N T A R| 
= i rikt urval. = 

§ Lägsta priser. Kända goda kvalitéer. || 

1 Nilssons HandsKfabrik J 
Hvitfeldtsplatsen 9 

(mitt emot gamla Latin) 

genaraktigt för att kunna trivas. 

'En omgivning av makliga och 

smakfulla möbler", bekänner Goethe 

med egen mun. "upphäver min tanke

förmåga och försätter mig i ett be
hagligt passivt tillstånd". 

Under samtalets lätta form passe

rar sedan en värld av tankar, erfa

renheter, omdömen, karaktäristiker 

och personligheter revy härinne. En 

kristallklar livsåskådning lyfter det 

ena ämnet efter det andra upp i lju

set. Stora mäns verk och personlig

heter diskuteras. Och hela tiden fö

res ordet av en man. som vet allt, 

som övertänkt allt och som därför 

på ett levande, intresserande sätt kan 

klarlägga allt. Det är sannolikt 

ingen tillfällighet att Goethe i hög

re grad än kanske någon annan dik

tare 'blivit den un iv ers i tetsb i I d ad e 

publikens ideal. Hans kunskaper 

voro utomordentligt mångsidiga oeh 

gedigna', ooh för dem, som äro för

farna på samma områden bör han 

verka som en andlig ledare, vilkens 

bildningsfackla upplyser icke blott 

den tid som är, utan vars flamma 

även djärvt kastar sitt sken tillbaka 

över oändliga perspektiv av redan 

tillryggalagda tidsåldrar och kultu

rer. Sund, livsbejakande, monumen

tal och stående på höjden av sin tids 

vetande äga samtliga hans uttalan

de ett värde och en giltighet för alla 

tider och alla människor, som över

huvud besjälas av längtan efter re

da, sanning och utveckling i sitt and

liga liv. 
Åtskilliga händelser belysa klart 

överlägsna sidor i Goethes natur. Ett 

par av de märkligaste skola återges 

här nedan. 

En gång under första tiden av sin 

vistelse på Weimar ringde Goethe 

in sin kammartjänare mitt i natten. 

Vid inträdet i sovrummet fann den

ne att diktaren skjutit sin järnsäng 

från nedre ändan av rummet ända 

fram till fönstret och nu låg och 

iakttog himlen. Natten var molnig 

och kvav. — Har du inte sett något 

på himlen? sporde Goethe. När tjä

naren förnekade detta, sände Goethe 

honom ned till högvakten för att fråga 

om ej heller posten därnere iaktta-

g't, något ovanligt. Goethe var emel

lertid förvissad om att någon (fruk

tansvärd naturkatastrof rasade eller 

stod inför sitt utbrott denna natt. 

Tecknen på himlen sade honom detta. 

Följande dag berättade han sina iakt

tagelser vid hovet, där de. på grund 

av Goethes stora auktoritet, gjorde 

ett visst intryck. Några dagar se

nare bekräftade även inkommande 

underrättelser att just denna natt en 

våldsam jordbävning förstört stora 

områden av Messina. — Ett annat 

exempel ger prov på hans utom

ordentliga själsstyrka. Goethe hade 

en enda son. August von Goethe, 

vilken som gift bebodde övervåning

en av samma hus som diktaren. En 

vårdag 1830 anträdde den unge 

herr von Goethe en länge påtänkt 

Italiaresa. och diktaren, som önska

de. att sonen skulle utvinna så myc

ket som möjligt av färden, hade 

önskat att Eckermann skulle göra 

honom sällskap. Så skedde även. 
Efter någon tids vistelse, därnere 

vände Eckermann tillbaka. Under 

hemfärden möttes han av nyheten 

att herr von Goethe, som stannat 

kvar i Italien, plötsligt avlidit där

nere av slaganfall. Uppskakad och 

gripen av den sorgliga underrättel

sen tänkte Eckermann i första hand 

på Goethe. Hur skulle denne med 

sin höga ålder mottaga detta slag? 

Bävande motser han återseendet. An

blicken av den följeslagare, med vil

ken sonen drog bort, och som nu 

vänder ensam tillbaka skall, fruk

tar han, frammana den djupaste 

sinnesrörelse. Farhågorna visa sig 

emellertid överflödiga. Goethe mot 

tar honom "fullkomligt lugn och 

glad". Han visar honom ett par 

påbörjade brev, talar om ett och var
je — "men hans son blev ej nämnd 

med ett enda ord". Högre kan man 

ej nå i självbehärskning. Smärtan 

rasade dock under det olympiska lug 

net. ooh måhända är det den som 

endast några dagar senare utlöser 

sig i en häftig blodstörtning, under 

vilken den redan 80-årige diktaren 

länge svävar mellan liv och död. 

Livet avgår dock med segern, skän

kande honom de år han ännu behö

ver för att avsluta och med Ecker

manns 'hjälp in i minsta detalj ordna 

sin litterära kvarlåtenskap. 

Ett av hans sista uttalanden gäll

de den mänskliga utvecklingen. Få 

kunna yttra sig om detta begrepp 

med sådan saklighet som Goethe. 

Han hade upplevat det dag för dag, 

årtionde efter årtionde under en på 

oavlåtlig strävan ooh forskning in

riktad levnad. Han visste att ingen 

födes fullkomlig, och att ingen når 

fullkomligheten. "Människan har 

blott olika plan att genomvandra", 

x-h alla ha de sina dygder och sina 

fel. och om den sista förvandlingen 

veta vi intet. Men strävan till allt 

större klarhet om tingen, allt högre 

fulländning av personligheten är 

hennes förnämsta plikt oeh högsta 

lycka. På alla forskningen vägar 

mötte han bekräftelser pa denna sin 

livsåskådning. Liv var att växa 

genom, att med sitt väsen ständigt 

införliva nya sanningar och nya 

-kön-hetsvärden. Ingen kunde giva 

något utan att vara något. Dikt, 

lära och liv blevo honom småning

om oskiljaktiga begrepp. Hans per

sonlighet var säsom hans skrift — 

klar, måttfull, universell. 

— "Mina verk kunna aldrig bli 

populära", yttrade han en dag till 
Eokermann. "De äro ej skrivna för 

massan, utan blott för enskilda män

niskor. som vilja och söka något lik

nande. och som sträva åt samma 

håll". 

Kanske hade han rätt. Om man 

undantager Faust, ha flertalet av 

dem åtminstone aldrig uppnått den 

popularitet sbm hans Samtal med 

Eckermann. Aven dessa äro ju på 

sätt och vis lians verk. men denna 

gång står mellan verket och massan 

ett genom sin beundran, sin fina upp

fattning till ständigt nytt intresse 

stimulerande medium, lärdomarna 

falla droppvis i konversationens lät

ta form och i det utsöktaste sällskap. 

Goetheforskaren, som vill känna 

diktarens hela utveckling går till 

hans verk och 'följer honom steg för 

steg uppåt. Men för den. som utan 

möda. vill träffa diktaren däruppe 

på höjden och få del av hans van

drings rön. erbjuda Eckermanns Sam

tal en lätt och angenäm genväg. De 

ge icke blott frukterna av hans tan

kes mognad, utan även den måhän

da förnämsta frukten av hela hans 
livs strävan — Goethes egen stor

slagna, harmoniska personlighet. 
Signe Lagerlöw. 

Couè-metoden och 
skolundervisningen. 

Det skrives till oss. att M. Coué, 

som redan förut vid sitt institut i 

Nancy behandlat personer för själs

liga defekter, nu utsträckt denna 'be

handling även till skolbarn. 

Vad man ger sig i kast med är 

lättja, oförmåga att hålla tankarna 

samlade, ouppmärksamhet, blyghet, 

olydnad och andra dåliga vanor. Be

handlingen sker med hjälp av själv

suggestion. 

De mest glänsande resultat hava 

vunnits, enligt vitsord av professor 

Baudouin i Geneve. Föräldrarna stå 

i många fall fullständigt häpna in

för den förbättring de se hos sina. 

barn. 
En lärare vid gymnasiet i Zürich 

berättar, att en av lärjungarne så då

ligt kunde följa, undervisningen att 

intet hopp fanns om att han skulle 

bestå i studentexamen. Efter någon 

tids .behandling enligt Couémetoden 

avlade han emellertid sin examen 

med mycket höga ibetyg. 

Couéinstituten i Zürich, Bern och 

Basel, av vilka de båda sistnämnda 

öppnades sistlidne sommar, ha be

slutat att. på samma sätt som Nancy-

skolan utvidga sin verksamhet och 

låta den omfatta även skolbarnen. 

pensionatet de största tjänster. Ord

förandeposten beklädes av kyrkoher

de Albin Holm. 

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

medan den suger. 

MERKURTVÂLEH 
är enastående för 

fintvätt. 

Tvätta med 

IKYDBSMtol " 
k 

Äldst & Bäst 

föreningen "Vaksamhet 
i Göteborg kommer att stänga sitt 

pensionat den 20 dec. Bakom be

slutet ligga ekonomiska svårigheter. 

Pensionatet, isoim varit i verksam

het under sexton år har varit till be

tydande hjälp för unga tillresande 

arbetssökande kvinnor, huvudsakli

gen husasisistenter. vilka där för en 

billig penning erhållit, en hemliknan-

de bostad. 
Pensionatet startades på initiativ 

av framlidna ifru Hanna Leffler, 

föreningens intresserade och verk
samma vice ordförande. Fru Ester 

Pareiitis har under en lång följd av 

år haft överinseendet över pensionatet, 

som i fröken Emma Fernlund haft en 

oöverträfflig husmor. Fröken Ida 

Draken.berg har som kassör och sek

reterare gjort så väl föreningen som 

lïte-

KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

kan 
aldrig 

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. 

mial)$ villa. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 
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Hon kastade en hastig blick på 

'Oheyne. där han satt bredvid Poppy 

vid det improviserade tebordet. Han 

"berättade något, som kom henne att 

. skratta, hennes vackra ansikte stra-

lade av liv ooh munterhet, och Kitty 

knöt ofrivilligt handen, då hon sag 

dem. båda, som det tycktes, omedvet

na om hennes närvaro, hur mycket 

de än måtte förlöjliga henne, tala 

ringaktande om henne, då de voro för 

sig själva. Hon hatade dem båda i 

det ögonblicket —- mannen, som näs

tan kommit henne att tro på honom, 

flickan, vilkens isätt alltid i trots av

ail yttre älskvärdhet hade en an

strykning av halvt medlidsamt, halvt 

triumferande förakt. Men naturligt

vis, om fröken Fanshawe trodde his

torien, så som den framställts för 

henne, var hennes kyliga, halvt för

aktfulla sätt - som dock ej var så 

påfallande, att det väckte Celias upp

märksamhet — fullt berättigat. 

Kitty hatande dem båda, där hon 

satt ooh kände sig som en utstött, en 

person utan någon slags betydelse i 

någondera® liv, utom att hon för 

ögonblicket var gäst i samma hem. 

Och med ett skarpt styng av själv

förakt kände hon, att det vaT för att 

hon misstagit sig på Oheyne, som 

hon nu led så grymt. Om hon en

dast kunde trott, att han menat all

var, om han också ej hade rättighet 

till det, så skulle hennes självkänsla 

-rit så djupt sårad. Det var den 

förskräckliga tanken, att han hela 

tiden förstått, att hon kännt sig dra

gen till honom, och därför sökt un

derblåsa elden för att sedan kunna 

skratta ut henne tillsammans med 

sina vänner, som smärtade henne så. 

Hon satt på sin plats, till det ytt

re lyssnande till professor Lindsay, 

som gav henne en kort föreläsning 

över egyptiska gravar, och hela ti

den önskade hon passionerat, att hon 

aldrig kommit till Egypten. 
På Allan Fraser tänkte hon ej en 

enda gång. Men måltiden slutade 

till sist, och hon fann Lucas vid sin 

sida för att taga avsked. 
— Glöm inte att komma ut ooh 

hälsa på mig, sade han, då han ska

kade hand med henne. Jag kan bju

da er på en anständig kopp té i min 

hydda i alla händelser, om ni vill va

ra så god och överse med bristerna. 

— Jag kommer med förtjusning, 

sade hon, ocih sedan stod hon och såg 

på, medan han med ett lätt hopp 

svingade sig upp i sadeln och med 

sporrarna i hästens sidor begav sig av 

mot hemmet. 
Då hon vände sig om, stod Cheyne 

bredvid henne. 
— Får jag hjälpa er? 

Han lyfte upp henne på hästen, 

utdelade en handfull bakschisch 

bland araberna och hann snart upp 

henne, fast hennes häst, uppfriskad 

av vilan, bar henne mycket hastigt 

framåt över den hårda, lasta sanden. 

För några minuter redo de sida 

vid sida under tystnad. Kittys ögon 

voro envist fästade på hästens öron, 

under det mannen då och då kastade 

en förstulen blick på den bestämda 

profilen under panamahatten och 

undrade, hur han borde förhålla sig 

under dessa oförutsedda omständig

heter. 
Som om hon kännt tystnaden be

svärande, var hon den första, som 

talade. 
— Jag hör, att ni varit sjuk, herr 

Cheyne. Tyfoid, var det inte? Hur 

i all världen kunde ni klara det så 

fort? 
— Ja, det vet jag verkligen inte. 

Det var alldeles odrägligt att ligga 

till sängs, men eländet förskaffade 

mig en liten extra permission, ser ni. 

Jag har alltid önskat att få_ stanna 

en tid i Egypten, ooh då jag nu kän

de Lindsays — 
— Ooh fröken Fanshawe, sade hon 

med ett kallt litet leende. Jag för

står fullkomligt, att det var mödan 

värt att resa hit. Apropå, jag borde 

väl gratulera er, inte sant.'' Jag 

skulle ha gjort det förr. om ni bara 

hade nedlåtit er att tala om, att ni 

var förlovad, då vi voro på Magno

lia, 
Någonting i hennes ton kom ho

nom att rodna ända upp i pannan. 

— Tack så mycket! Han talade 

brådskande. Hur är det, jag får ju 

också gratulera er, inte sant? Jag 
hörde, att ni var förlovad, fast jag 

tror inte, att jag fick höra namnet 

på den lycklige. 
Nu var det hon, som rodnade i sin 

tur, men hon bleknade igen nästan 

omedelbart. 
— Tack! sade hon och grep ett 

fastare tag i tyglarna. Vi tillhöra 

båda de lyckliga på jorden då, eller 

hur? Jag får verkligen lyckönska 

er till ert val, herr Cheyne. Jag är 

säker om att fröken Fanshawe kom

mer att bli en förtjusande hustru. 

Han var ej så skarpsinnig som hon, 

men han läste i alla fall någonting 

bakom hennes ord, som kom honom 

att söka betala med samma mynt. 

— Jag är glad, att ni tror det, 

sade han. Naturligtvis är jag per

sonligen övertygad om det. Jag är 

alldeles säker om att jag är den lyck

ligaste man i världen. Han såg hen

ne bita sig i läppen. Det vill säga, 

han skrattade, med undantag av en 

enda, fröken Romney. 
— Nonsens! Hon yttrade det 

skarpt, nästan harmset och kunde ha 

bitit tungan av sig i nästa ögonblick. 

För att dölja sin förvirring vände 

hon sig om och riktade hans upp

märksamhet på skyarna, som nu bör

jade färgas av solnedgångens glöd. 

Han följde genast hennes ledning 

och under återstoden av ritten, som 

påskyndades som genom en tyst över

enskommelse, rörde sig samtalet en

dast om de ytligaste, vardagligaste 

saker. 
När han lyfte henne av hästen vid 

Villa Beau Séjour, stal han sig till 

en blick på henne i skymningen. 

Hon var mycket blek och såg trött 

ut, men lion log emot honom till tack, 

varpå hon hastigt vände sig ifrån 

honom och gick in i huset. Åsynen 

av hennes vackra, tankfulla ansikte 

omramat av sin gloria av guldbrunt 

hår kom honom att ångra sitt lilla 

försök att ge svar på tal under ritten. 

Längre fram på kvällen efter mid

dagen — vid vilken ett par tre an

dra gäster från villorna eller hotel

len i grannskapet voro närvarande — 

kallade Poppy Owen till sin sida, 

där hon låg tillbakalutad i sitt älsk

lingshörn i den stora divanen, och 

uppbjöd alla sina förförelsekonster 
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Giv Edra gossar 

verktyg1 i julklapp 

Alla gossar intressera sig för verktyg och de 
giva dem impulser till verksamhet, som är 
av stor fostrande betydelse. Vi föra ett stort 
urval av säväl lösa verktyg som kompl. lådor. 

A.-B. FRANKEL & HEDENBEKG 
Norra Hamngatan 30—SS. Mitt emot Brunnsparken. 

Ni ämnar Köpa en grammofon 
och är obeslutsam vart Ni skall vända Eder. Vi 

äro specialister inom branschen och ha just nu ett 

lager av 100-tals apparater i olika prislägen, som 

vi beredvilligt provspela utan köptvång. 

Bekväma betalningsvillkor med liten kontant inbetaln. 

N O R D I S K A  M U S I K A F F Ä R E N  
Kungsportsplatsen i. Södra Larmgatan ii. 

Specialfirma för moderna grammofoner. 

I Ë M  P i l l  < 3  M  J O I K I B P P B  
Allt vackert för Julens dekorering finner Ni alltid hos 

C. J.  SCHAGERSTRÖM 
Korsgatan 18. F. D. LESSEBO PAPPERSHANDEL Korsgatan 18. 

OBS. I Nyrestaurerad rymlig lokal. 

H E M S Y D D A  F Ö R K L Ä  I )  E  N  
Trevliga modeller. Välgjort arbete. 

Beställningar mottagas. 
på underkläder, förkläden, överdragsrockar, herrskjortor m. m. 

Förstklassiga varor garanteras. 
A n n a  E d s t r a n d s  V i t v a r u a f f ä r .  M a g a s i n s g a t a n  9 .  T e l .  8 2 9 2 .  

FÖR JULKALASEN! 
Hos A. Magnusson, Alliance N:o 55, 
- göras de fördelaktigaste inköpen av -
Rökta V a r o r och Konserver. 

Telefon 45 70. Varorna hemsändas. 

derdomssvaglhet hade gjort det nöd

vändigt att överflytta 'henne till ett 
sjukhem. 

Och med ens var det som om det 
stora husets maskineri glappat upp. 
Husfadern kunde inte förstå att det 
blivit ett sådant slarv med strump-
stoppningen, barnen fingo ofta gå 
med trasiga fingertoppar till skolan 
och morgonbrickorna buros ofta in 
för sent. Ständigt var det något som 
var glömt eller försummat. 

—• Det var allt bra att ha gamla 
Mimmi ändå, sade husets fru en dag. 
Men man saknar inte kon förrän bå
set är tomt. 

Ocih tomt var det förvisso. Men 
i tomrummet växte någonting starkt 
och vackert upp — minnet av en tro
fast och pliktuppfylld livsgärning, 
som för varje dag som gick tedde sig 
allt betydelsefullare och innehållsri
kare för dem alla. 

— Något sådant skulle aldrig 
gamla Mimmi gjort, tänkte husets 
lru, när hon såg de andra jungfrur
nas slarv och glömska. Och när bar
nen ibland under rasterna fingo 
springa hem ocih hämta sina glömda 
böcker, sade de: — Det skulle aldrig 
ha hänt oss, om vi bara haft Mimmi. 

Hennes minnesbild blev fullkom
lig. Och när julen kom den första 
julen utan Mimmi på 33 år — sam
lades hela familjen kring hennes stol 
däruppe på sjukhemmet. Och var 
och en gav henne sina gåvor, sina 
vackra ord och varma julönskningar. 
Hon firades som en drottning. 

De andra patienterna sågo med un
dran bort mot den fästliga gruppen. 
De hade just aldrig förut tänkt sig 
att gamla Mimmi var något märk
värdigt. Men nu, vid anblicken av 
de vackra fina människorna, som så 
ömt omgåvo henne, de doftande, ly
sande blomstergrupperna, de vackra 
presenterna och icke minst av det 
lyckliga, strålande uttrycket över 

hennes egna drag, förstodo de att hon 
icke var någon alldeles vanlig vrak
spillra, som gungats hän mot denna 
strand till ro. Det var som om en 
gloria börjat omstråla hennes gamla 
vita huvud med en mild och sällsam 

Och även långt efter det julbesö
karna gått och platsen stod tom 
kring gamla Minimis stol fortfor den 
glorian att stråla som en ljus lycka 
i julekväll. 

Det var ej längre mödans, uppoff-
ringarnens, det tysta slitets törne
krona som böjde hennes grånade hu
vud. Tacksamheten hade tänt sin 
kärleks ljus däri, och den strålade nu 
som en krona av det ädlaste, renaste 
guld. 

Tora Ramm. 

Lämpliga Julklappar 

Korgmöbler, Sybord, Sykorgar 
stort urval samt 

Leksaker, Borstar, Träslöjd m. m. 
J. A. JOHANSSON, KorgmaKeri. 

Storgatan I. 
Tel. 15823. Vid Hagakyrkan. 

6ri läkares aforismer. 

Flera flyta till sin grav på vällev
nadens flod än som förpassas dit av 
sjukdomar. 

Dålig sömn är ett lika allvarligt 
symtom som dålig matsmältning. 

» 

Det är solens ljus icke dess hetta 
som är hälsobringande. 

* 

Människan åldras bit för bit i den 
mån hon uppger arbete och intressen. 

"Canfear äro 
makter0. 

Av RUTH ALMÉN. 

Tusende ofödda tankar dansade 
nakna i rymden, men som sådana vo
ro de osynliga och ohörbara, och de 
kände, att så kunde de ej komma ned 

till människorna, och därför ville de 
ha kläder på. 

Och alla ville de dit ned. 
Och var och en av dem ryckte till 

sig en dräkt, och det blev kamp och 
och strid, och så hände sig, att som
liga fingo dräkter som passade dem. 
andra icke. Ja. somliga, som had. 
förtjänt bättre, fingo bara söndriga, 
blodiga trasor! En tung isorgsen 
tanke fick tag i ett par fjärilsvingar 
och störtade dödfödd till jorden, en 
som var fin och lätt som en älva 
fick ett par grova sjöstövlar, och en 
tanke, som icke betydde det minsta, 
roffade åt sig kungamantel och kro
na och gick i sin stora tomhet och 
drog mängdens blickar till sig. En 
annan, som var mera sinnesrubbad 
än klok, kom skrudad i filosofman
tel, och det fanns inte en enda själ 
som förstod meningen, men tusenden 
låtsades göra det, och alla tusen tol
kade den på sitt eget sätt, och det 
blev vilt gny och slammer av vapen 
som vässades och s logo mot varan
dra, medan den sinnesrubbade i filo
sofmanteln skelögd och grinande pe
kade på sin grad och sitt diplom och 
fordrade respekt. 

Ja, så går det stundom med de 
stackars tankarne när de vilja kom
ma ned till människorna i stället för 
att nakna och osynliga sväva i rym
derna ovanför. 

Men någon gång passar ändå dräk
ten till gestalten som bär den, diade
met till pannan, ljuset till blicken, 
och leendet till läpparne. Då förstår 
man att det är sant vad som en gång 
blivit .sagt, att "tankar äro makter", 
och att man, om man vill rädda, sin 
själ, har att följa de eviga san
ningarne, hur det än fördenskull går 
en här på jorden. 

— Men hur skall jag kunna kän
na igen de eviga sanningarne, när 
tankarne komma i så många skiftan
de och brokiga dräkter och virvla 
omkring mig och klappa på mitt 
hjärtas dörr och vilja in? 

— Det kan du aldrig, utan att en 
viss sträng i ditt hjärta är stämd i 
samklang med dem. Men var icke 
så ängslig och rädd, ty den strängen 
finns där, och det går alldeles säkert 
att stämma den till denna samklang, 
o,m din ärliga vilja och din längtan 
äro de som spänna bågen. 

Konstnärligt arbetat tenn 

KONSTSLÖJDEN 
SÖDRA HAMNGATAN 45. 

(Mitt emotPalace Hotell). Tel. 13150. 

îïordiskt 
julskrock. 

Det sam sås tidigt på våren slår 
djupast rot. Vad som tidigt blir 
inpräglat i barnets hjärta ger rikt
ning åt hela livet. 

F. Ahlfeldt, 
% 

Uppfostra din son genom och till 
sanning. Den dag då lian första 
gången upptäcker, att du behärskar 
honom genom osanning och förställ
ning, är din myndighets dödsdag. 

Carl Bernhard. 

Våra förfäder voro som bekant 
ett vidskepligt släkte, och det ligger 
i sakens natur, att en mängd skrock 
skulle samla sig just kring midviii-
ters- och julfästen, som bildade över
gången från den mörka och dystra 
till den ljusa och goda. tiden. 

Det bör tilläggas att man i många 
fall bakom den vidskepliga uppfatt
ningen kan finna en dold förnuftig 
mening, t. ex. en sporre till givmild-
het, ordning och förtänksamhet, en 
anordning som kunde tillförsäkra de 
kvinnliga krafterna i hemmet en väl
behövlig paus i arbetet o. s. v. 

Här nedan följer nu en del gam
malt nordiskt skrock på vilket man 
ännu i våra dagar "tror" här och var 
ute i bygderna. 

* 

Mellan jul och nyår iskall hushål
let nöja sig med det vatten, som på 
förhand finnes inburet. Tvätt får ic
ke förekomma. Den som bryter här
emot lever icke till nästa jul. 

* 

Den som arbetar vid spinnrocken 
på julaftonen spinner rep till egen 
hals. 

* 

Man skall tänka på fåglarne till 
julen genom att hänga ut otröskade 
havrekärvar till dem. 

* 

När ljusen äro tända i granen få 
fönsterluckorna icke stängas till. 
Ljuset skall stråla ut i mörkret och 
bringa lycka till huset. 

* 

När man uppmanar en gäst att 
taga för sig av julanrättningarne 
skall man säga: Ät, eller bär du ju
len ur huset. 

Äter man mycket på julaftonen, 
kommer man icke att lida nöd under 
det nya året. Man bör dock alltid 
lämna kvar något litet på tallriken 
ooh fatet. 

* 

Så många flugor ©om man på jul
aftonen kan leta reda på under tak
bjälkar ne i stugan, lika imånga hun
dra idaler kan man lägga sig tillgodo 
under det nya året. 

Man skall icke slipa kniv under 
juldagarne ty då kommer man att 

få använda den när man minst vill 

det. 
* 

På julaftonen skall man icke låna 
ej heller låna bort något. 

* 

Kreaturen skola ha riklig utfor-
dring på juldagens morgon. Man 
skall därvid säga: "At gott. må gott 
oeh må du alltid trivas" ! — Icke häl
ler kreaturen böra äta rent bord. 

* 

Grön1 jul gör vit påsk, vit jul gör 
grön påsk. Julsommar och fågel 
sång gör påskvinter och slädegång. 

* 

Från den 24 dec. kl. 12 på natten 
till den 6 jan. skall man icke reda 
till bröllop. Ett äktenskap ingånget 
under denna tid blir aldrig lyckligt, 

s 

Under samma tid (tolv dagar) bör 
man dag för. dag på takbjälken an
teckna väderleken. Vädret, om vac
kert eller fult, blir likadant under 
de olika månaderna. 

* 

Under julveckan bör man aldrig 
nämna orden råttor, möss, loppor och 
räv. Gör man det kallar man på 
dem. Man skall begagna en omskriv
ning och kalla råttorna "de stora", 
mössen "de små" o. s. v. 

E. FTkieT^Et 
Kungstorget io. Tel. i<s35 & • 

2'26, 

N.vinkoinna Julgott 

rekommenderas. 

Spécialité: ÄNG ROSTAT k a f f e  

Allt slags 

Vildt, Kal

koner, Hare, 

Rådjur, Ren

kött, till 

dagens 

lägsta 

priser i 

Björks Vildtaffar 
St. Saluhallen 1. Tel. 1648 - 20834 

* 
ymmmmmm 

Centrait 
'i • tryckeriet 

(Oscar Ericson) 
klÄDPRESSAREGATAN 3 

GÖTEBORG . Tel. 4303 

UTFÖR ALLT SOM KAN HÄNFrt 
RAS TILL TRYCKERiBRANCHEN 
FRAN ETT VISITKORT - TILL EN 
===== TIDNING 

• MODERATA PRISER • 
• FERM EXPEDITION • 

> SPÉCIALITÉ: AFFÄRSTRYCK 

••••••t* 

Julböcker, 

•Julklappen. 32:a årg. med bidrag 
av Jeanna Oterdahl, Gunhild Pal
maer, Ruth Rosemus-Högman, m. fl. 
111. Pris 55 öre. — "Guldslottet", 
barnens julbok med sagor och berät
telser av bl. a. Hjalmar Bergman, 
Magda Bergquist, Sigrid Elmblad, 
Maria Olofsson m. fl. Illustrerad. 
Pris 2 kr. — "Rosengull", sagbok, 
II. Pris 50 öre. "Tummetott". 

III. sagbok. Pris 50 öre. — "Gulle-
brand", ill. sagbok. Pris 35 öre. 
'Lilleputt", ill. sagbok. Pris 50 öre. 
— "Trisse", sagbok. Pris 30 öre. 

TDLMÖBL 
empire & roccoco SEKRETÄRER 

BYRÅAR ! 
BORD i 
Golvlampor, Sybord m. m., m/m. 

GÖTEBORGS SLÖJDMAGASIN. 
Kyrkogatan 26. 

s Vår • 

i V A X D U K !  
A / 
/B  

Ä R  B I L L I G A S T  I  

CARL JOHNSSON 
2 Kungstorget 2. •• 
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H a r  

n å g 
Ni 
o t 

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker 
n å g 

Ni 
o  n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största n orgontidning. 
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'Julfrid" och "Under Juldagar' 

De över hela landet välkända jul
tidningarna från Halls Förlag i Jön-

öping, hava nu utkommit och bju
da som vanligt på uteslutande god 
läsning av kristlig tendens. Förla
get har alltid tillämpat principen : 
endast det bästa är gott nog, och den 
principen har följts även beträffan
de årets Julfrid och Under Juldagar. 
Den spm köper dessa julpublikatio
ner blir belåten. 

P O M O N A S  
FRUKTKORGAR och FRUKT» 

KARTONGER 

äro alltid välkomna julklappar. 

POMONA 

O « t v a 11 a m n g n t a n 
(Cosmoramas hus) 

Tel. 36ÔO. 

Vackra Blommor för Jalen! 
BLOMSTERHANDELN 

B E L L I S  
11 MAGASINSGATAN 11 

(Hörnet av Kungs- och 
Magasinsg.) Tel. 14361. 

Smått och kort. Må den som har mindre än vad 

[ han önskar komma ihåg, att lian 
antagligen har mera än vad han för
tjänar. 

Lichtenberg. 
* 

Åldrandets tragedi är att man för
blir ung. 

* 

Det finns människor som tala all
varligt endast med sin skräddare 

eller sin sömmerska. 

ATarje tid har sina kännemärken. 
Det fanns t. ex. en tid då allt var 

långt och stort. Våningarne voro 
stora, rummen likaså och det var 
högt i taket. Kvinnorna tyckte om 
att vara högväxta, att bära långa 
klädningar, ytterligare förlängda ge
nom släpet, samt stora hattar. Alla 
fester höllos i stor stil. Männen vo
ro resliga och kraftiga. De skruda
de sig gärna i "storm". Familjen 
var stor. 

I vår tid dominerar det som är 
smått och kort. Små våningar, små 
rum med "nerdragna" tak — vi trivs 
icke med att ha högt över huvudet! 

Våra tillställningar äro små och 
intima. 

Den förhärskande flicktypen är li
ten och späd. Man ser korta kjolar, 
små hattar. Håret är kort, förlov
ningarne korta och äktenskapen lika
så, 

Männen äro mindre än förr. De
ras hattar låga, deras byxor korta.-

Familjen är liten. 

Romanen förefaller avskräckande 
lång. Även novellen är för lång. 

Den korta berättelsen har intagit 
deras plats. 

Att skriva brev är för långt. Man 
telefonerar, telegraferar. 

~V art hat mot det stora ger sig till
känna även i vår febrila lust att för
korta avstånden med hjälp av bilar 

och flygmaskiner. Kanske även i. .. 
att vi inte kunna tåla stora män- \ f hßlt ar. 
niskor. Till landsorten samma pris 

Observer. 

Till 
våra 
prenumeranter! 
QEDAN NI vid valet av 

Julklappar gynnat våra 
trofasta annonsöret' med 

Edra inköp så glöm ej att ett 
presentkort på Kvinnornas 
Tidning blir välkommet i frän
ders och vänners hem. Bestäl
les pr telefon 18070. Kortet 
sändes härifrån så att det 
kommer mottagaren tillhanda 
på julafton. 

Tidningen kostar 6 kronor 

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

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern. 
j dag söndag kl. 1,30—3 Barnföreställning: 

prinsessan som inte ville sKratta. 
Biljettpriser 25 öre—2 kr. 

kl. 7,30: 

Grevinnan Maritza. 
Måndag kl. 8: Samma program. 

Lorensbergsteatern. 
Lördag kl. 8 e. m. 

HANS MAJESTÄT FÅR VÄNTA. 
Lustspel i 3 akter av Oscar Rydqvist. 

Söndag kl. 6 e. m. (precis) 

Jitermiddagsföreställning till matinépriser. 
Simson och Delila. 

kl. 8 e. m. 

HANS MAJESTÄT FÅR VÄNTA. 

Lilla Teatern. 
Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9 e. m. 

Spanska flugan. 
I Söndag kl. 1,30 e. m. Mâtiné: 

Spanska flugan. 
6ilj- à 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

Veckan 14/12—20/12 
Kl. 7 o. 9 e. m. (sönd. 6, 7,45, 9,30) 

Barnförbjudet. 

1 PALLADIUM 
"En äkta Spanjor". 

 ̂ Med Ricardo Cortez. 

RIALTO 
"Den tyste anklagaren". 

Med Eleanor Boardman. 

Ceater. 

Slopa kaffe t  och dr ick  

,i CAP 

KAKAO 
"riffln alförpacknmyar å JOOtrr a SOOgr. I 

ar mJocrkaa ao bästa fullmogna knkaoborar I 
utan tübais au Darken kand vanilj cüa-kmibalier il 

Ven som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

J. P. Eckermann: 

Samtal med Goethe. 

Lore tus b er g st eatern har under vec
kan haft urpremiär på ett svenskt 
lustspel "Hans majestät får vänta" 
av redaktör Oscar Rydqvist, för den 
tidningsläsande allmänheten mera 
känd under namnet Åibergson, vilket 
man sett tillsammans med så många 
uiiderhålande noveller, kåserier o. a. 

Man återfinner det Åbergsonska 
goda humöret i det nu framförda 
lustspelet tillika med den fyndighet 
ifråga om intrigen och den slagfär-
dighet i repliken som känneteckna 
det goda huvudet och slutligen ock
så ett stänk av känsla. 

Det hela bildade ett i hög grad 
underhållande lustspel utan obehag
lig eftersmak. Styckets hjälte, kam-
marjunkare Stjärna, så sympatisk för 
,svensk uppfattning genom sina utom
ordentligt tilltrasslade affärer och 
•personliga älskvärdhet, spelades con 
amore av Gösta Cederlund. Som 
hans moitiée, telegrafisten Eva Lin
de. vilken efter att ha befriat honom 
från en något tvivelaktig fästmö in
tar hennes plats var Elsa Carlson 

•sig själv täck, god och glad. Herr 
Carl Ström var storartad som kam
mar junkarens betjänt, förtrogne ooh 
medviggare i en penningknapp 
värld. 

Stora Teatern har återupptagit 
operetten "Grevinnan Mariza" med 
gästspel av Simon Edvardisen. 

Lilla Teater n fortsätter med "Span
ska flugan", som redan upp levat 
femtio föreställningar men ändå allt
jämt drar fulla hus. 

Goethe har själv en gång yttrat att 

han som sina jämlikar icke betraktade 

de människor, som hänsynslöst träng

de sig på honom med obesvärade later 

som om de varit hans jämbördingar, 

utan tvärtom endast dem som genom 

ett respektfullt uppträdande visade 

sig förstå och uppskatta- hans värde. 

1. J. P. Eckermann, den outtröttlige 
•beundrare, vän ooh förtrogne, som 

ett gunstigt öde sände i diktarens 

väg ju3t vid den tidpunkt hans livs

gärning låg överskådlig och hans 

ande på alla områden nått sin hög

sta mognad, mötte han en sådan o-

skattbar följeslagare. Mötet blev av 

den största betydelse för dem båda. 

Det är som ödmjuk rådfrågare i eg

na bildningssträvanden och litterära 

angelägenheter Eckermann en juni

dag 1823 träder inför den store dik-

tarfursten i Weimar. En liten ränn

il som snart uppslukades av Goethes 

mäktiga flod. Några timmars sam

tal och diktaren förstår, att den unge 

lärde, .som med äkta lärjungasinne 

dröjer vid hans fötter, är den med

hjälpare han behöver för att ordna 

och slutföra sitt eget verk. I stället 

för att låta Eckermann fortsätta till 

universitetsstaden och vidare utveck

la den uppriktiga men svaga, diktar-

begåvning, vars resultat sannolikt 

för längesedan obemärkta kommit 

att rinna ut i sanden, ger han honom 

det ena uppdraget efter det andra, 

knyter honom för flera år framåt 

vid sitt liv. Det förnämsta resul

tatet av denna, samvaro blev J. P. 

Eckermanns berömda "Samtal med 
Goethe", detta märkliga arbete som 

måhända icke alldeles utan fog, be

tecknats som det mest lästa av dik

tarens verk ooh som till och med av 
Nietzsche benämnes som. den bästa 

bok som skrivits på tyska. 

När Bokförlaget Natur och Kul

tur nu införlivat detta standardverk 

bland biografier med svensk littera

tur har den 'förut för många skiljan

de muren, den språkliga, bortfallit 

och arbetet ligger tillgängligt för 

alla. Under Eckermanns ovärder

liga ciceronskap träda vi i det för

näma Goethehaus inför Eausts och 

Margarethas diktare, in i hans allra 

heligaste, arbetsrummet, som han 

själv fordrade litet oordnat och zi-

TAPIS3E1 
DETALJ 

ö. Hamng. II. 1 tr. 

Färdigsydda lämp
liga Julklappar 

I  HANDSKAR % 
och 

I V A N T A R| 
= i rikt urval. = 

§ Lägsta priser. Kända goda kvalitéer. || 

1 Nilssons HandsKfabrik J 
Hvitfeldtsplatsen 9 

(mitt emot gamla Latin) 

genaraktigt för att kunna trivas. 

'En omgivning av makliga och 

smakfulla möbler", bekänner Goethe 

med egen mun. "upphäver min tanke

förmåga och försätter mig i ett be
hagligt passivt tillstånd". 

Under samtalets lätta form passe

rar sedan en värld av tankar, erfa

renheter, omdömen, karaktäristiker 

och personligheter revy härinne. En 

kristallklar livsåskådning lyfter det 

ena ämnet efter det andra upp i lju

set. Stora mäns verk och personlig

heter diskuteras. Och hela tiden fö

res ordet av en man. som vet allt, 

som övertänkt allt och som därför 

på ett levande, intresserande sätt kan 

klarlägga allt. Det är sannolikt 

ingen tillfällighet att Goethe i hög

re grad än kanske någon annan dik

tare 'blivit den un iv ers i tetsb i I d ad e 

publikens ideal. Hans kunskaper 

voro utomordentligt mångsidiga oeh 

gedigna', ooh för dem, som äro för

farna på samma områden bör han 

verka som en andlig ledare, vilkens 

bildningsfackla upplyser icke blott 

den tid som är, utan vars flamma 

även djärvt kastar sitt sken tillbaka 

över oändliga perspektiv av redan 

tillryggalagda tidsåldrar och kultu

rer. Sund, livsbejakande, monumen

tal och stående på höjden av sin tids 

vetande äga samtliga hans uttalan

de ett värde och en giltighet för alla 

tider och alla människor, som över

huvud besjälas av längtan efter re

da, sanning och utveckling i sitt and

liga liv. 
Åtskilliga händelser belysa klart 

överlägsna sidor i Goethes natur. Ett 

par av de märkligaste skola återges 

här nedan. 

En gång under första tiden av sin 

vistelse på Weimar ringde Goethe 

in sin kammartjänare mitt i natten. 

Vid inträdet i sovrummet fann den

ne att diktaren skjutit sin järnsäng 

från nedre ändan av rummet ända 

fram till fönstret och nu låg och 

iakttog himlen. Natten var molnig 

och kvav. — Har du inte sett något 

på himlen? sporde Goethe. När tjä

naren förnekade detta, sände Goethe 

honom ned till högvakten för att fråga 

om ej heller posten därnere iaktta-

g't, något ovanligt. Goethe var emel

lertid förvissad om att någon (fruk

tansvärd naturkatastrof rasade eller 

stod inför sitt utbrott denna natt. 

Tecknen på himlen sade honom detta. 

Följande dag berättade han sina iakt

tagelser vid hovet, där de. på grund 

av Goethes stora auktoritet, gjorde 

ett visst intryck. Några dagar se

nare bekräftade även inkommande 

underrättelser att just denna natt en 

våldsam jordbävning förstört stora 

områden av Messina. — Ett annat 

exempel ger prov på hans utom

ordentliga själsstyrka. Goethe hade 

en enda son. August von Goethe, 

vilken som gift bebodde övervåning

en av samma hus som diktaren. En 

vårdag 1830 anträdde den unge 

herr von Goethe en länge påtänkt 

Italiaresa. och diktaren, som önska

de. att sonen skulle utvinna så myc

ket som möjligt av färden, hade 

önskat att Eckermann skulle göra 

honom sällskap. Så skedde även. 
Efter någon tids vistelse, därnere 

vände Eckermann tillbaka. Under 

hemfärden möttes han av nyheten 

att herr von Goethe, som stannat 

kvar i Italien, plötsligt avlidit där

nere av slaganfall. Uppskakad och 

gripen av den sorgliga underrättel

sen tänkte Eckermann i första hand 

på Goethe. Hur skulle denne med 

sin höga ålder mottaga detta slag? 

Bävande motser han återseendet. An

blicken av den följeslagare, med vil

ken sonen drog bort, och som nu 

vänder ensam tillbaka skall, fruk

tar han, frammana den djupaste 

sinnesrörelse. Farhågorna visa sig 

emellertid överflödiga. Goethe mot 

tar honom "fullkomligt lugn och 

glad". Han visar honom ett par 

påbörjade brev, talar om ett och var
je — "men hans son blev ej nämnd 

med ett enda ord". Högre kan man 

ej nå i självbehärskning. Smärtan 

rasade dock under det olympiska lug 

net. ooh måhända är det den som 

endast några dagar senare utlöser 

sig i en häftig blodstörtning, under 

vilken den redan 80-årige diktaren 

länge svävar mellan liv och död. 

Livet avgår dock med segern, skän

kande honom de år han ännu behö

ver för att avsluta och med Ecker

manns 'hjälp in i minsta detalj ordna 

sin litterära kvarlåtenskap. 

Ett av hans sista uttalanden gäll

de den mänskliga utvecklingen. Få 

kunna yttra sig om detta begrepp 

med sådan saklighet som Goethe. 

Han hade upplevat det dag för dag, 

årtionde efter årtionde under en på 

oavlåtlig strävan ooh forskning in

riktad levnad. Han visste att ingen 

födes fullkomlig, och att ingen når 

fullkomligheten. "Människan har 

blott olika plan att genomvandra", 

x-h alla ha de sina dygder och sina 

fel. och om den sista förvandlingen 

veta vi intet. Men strävan till allt 

större klarhet om tingen, allt högre 

fulländning av personligheten är 

hennes förnämsta plikt oeh högsta 

lycka. På alla forskningen vägar 

mötte han bekräftelser pa denna sin 

livsåskådning. Liv var att växa 

genom, att med sitt väsen ständigt 

införliva nya sanningar och nya 

-kön-hetsvärden. Ingen kunde giva 

något utan att vara något. Dikt, 

lära och liv blevo honom småning

om oskiljaktiga begrepp. Hans per

sonlighet var säsom hans skrift — 

klar, måttfull, universell. 

— "Mina verk kunna aldrig bli 

populära", yttrade han en dag till 
Eokermann. "De äro ej skrivna för 

massan, utan blott för enskilda män

niskor. som vilja och söka något lik

nande. och som sträva åt samma 

håll". 

Kanske hade han rätt. Om man 

undantager Faust, ha flertalet av 

dem åtminstone aldrig uppnått den 

popularitet sbm hans Samtal med 

Eckermann. Aven dessa äro ju på 

sätt och vis lians verk. men denna 

gång står mellan verket och massan 

ett genom sin beundran, sin fina upp

fattning till ständigt nytt intresse 

stimulerande medium, lärdomarna 

falla droppvis i konversationens lät

ta form och i det utsöktaste sällskap. 

Goetheforskaren, som vill känna 

diktarens hela utveckling går till 

hans verk och 'följer honom steg för 

steg uppåt. Men för den. som utan 

möda. vill träffa diktaren däruppe 

på höjden och få del av hans van

drings rön. erbjuda Eckermanns Sam

tal en lätt och angenäm genväg. De 

ge icke blott frukterna av hans tan

kes mognad, utan även den måhän

da förnämsta frukten av hela hans 
livs strävan — Goethes egen stor

slagna, harmoniska personlighet. 
Signe Lagerlöw. 

Couè-metoden och 
skolundervisningen. 

Det skrives till oss. att M. Coué, 

som redan förut vid sitt institut i 

Nancy behandlat personer för själs

liga defekter, nu utsträckt denna 'be

handling även till skolbarn. 

Vad man ger sig i kast med är 

lättja, oförmåga att hålla tankarna 

samlade, ouppmärksamhet, blyghet, 

olydnad och andra dåliga vanor. Be

handlingen sker med hjälp av själv

suggestion. 

De mest glänsande resultat hava 

vunnits, enligt vitsord av professor 

Baudouin i Geneve. Föräldrarna stå 

i många fall fullständigt häpna in

för den förbättring de se hos sina. 

barn. 
En lärare vid gymnasiet i Zürich 

berättar, att en av lärjungarne så då

ligt kunde följa, undervisningen att 

intet hopp fanns om att han skulle 

bestå i studentexamen. Efter någon 

tids .behandling enligt Couémetoden 

avlade han emellertid sin examen 

med mycket höga ibetyg. 

Couéinstituten i Zürich, Bern och 

Basel, av vilka de båda sistnämnda 

öppnades sistlidne sommar, ha be

slutat att. på samma sätt som Nancy-

skolan utvidga sin verksamhet och 

låta den omfatta även skolbarnen. 

pensionatet de största tjänster. Ord

förandeposten beklädes av kyrkoher

de Albin Holm. 

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

medan den suger. 

MERKURTVÂLEH 
är enastående för 

fintvätt. 

Tvätta med 

IKYDBSMtol " 
k 

Äldst & Bäst 

föreningen "Vaksamhet 
i Göteborg kommer att stänga sitt 

pensionat den 20 dec. Bakom be

slutet ligga ekonomiska svårigheter. 

Pensionatet, isoim varit i verksam

het under sexton år har varit till be

tydande hjälp för unga tillresande 

arbetssökande kvinnor, huvudsakli

gen husasisistenter. vilka där för en 

billig penning erhållit, en hemliknan-

de bostad. 
Pensionatet startades på initiativ 

av framlidna ifru Hanna Leffler, 

föreningens intresserade och verk
samma vice ordförande. Fru Ester 

Pareiitis har under en lång följd av 

år haft överinseendet över pensionatet, 

som i fröken Emma Fernlund haft en 

oöverträfflig husmor. Fröken Ida 

Draken.berg har som kassör och sek

reterare gjort så väl föreningen som 

lïte-

KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

kan 
aldrig 

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. 
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Hon kastade en hastig blick på 

'Oheyne. där han satt bredvid Poppy 

vid det improviserade tebordet. Han 

"berättade något, som kom henne att 

. skratta, hennes vackra ansikte stra-

lade av liv ooh munterhet, och Kitty 

knöt ofrivilligt handen, då hon sag 

dem. båda, som det tycktes, omedvet

na om hennes närvaro, hur mycket 

de än måtte förlöjliga henne, tala 

ringaktande om henne, då de voro för 

sig själva. Hon hatade dem båda i 

det ögonblicket —- mannen, som näs

tan kommit henne att tro på honom, 

flickan, vilkens isätt alltid i trots av

ail yttre älskvärdhet hade en an

strykning av halvt medlidsamt, halvt 

triumferande förakt. Men naturligt

vis, om fröken Fanshawe trodde his

torien, så som den framställts för 

henne, var hennes kyliga, halvt för

aktfulla sätt - som dock ej var så 

påfallande, att det väckte Celias upp

märksamhet — fullt berättigat. 

Kitty hatande dem båda, där hon 

satt ooh kände sig som en utstött, en 

person utan någon slags betydelse i 

någondera® liv, utom att hon för 

ögonblicket var gäst i samma hem. 

Och med ett skarpt styng av själv

förakt kände hon, att det vaT för att 

hon misstagit sig på Oheyne, som 

hon nu led så grymt. Om hon en

dast kunde trott, att han menat all

var, om han också ej hade rättighet 

till det, så skulle hennes självkänsla 

-rit så djupt sårad. Det var den 

förskräckliga tanken, att han hela 

tiden förstått, att hon kännt sig dra

gen till honom, och därför sökt un

derblåsa elden för att sedan kunna 

skratta ut henne tillsammans med 

sina vänner, som smärtade henne så. 

Hon satt på sin plats, till det ytt

re lyssnande till professor Lindsay, 

som gav henne en kort föreläsning 

över egyptiska gravar, och hela ti

den önskade hon passionerat, att hon 

aldrig kommit till Egypten. 
På Allan Fraser tänkte hon ej en 

enda gång. Men måltiden slutade 

till sist, och hon fann Lucas vid sin 

sida för att taga avsked. 
— Glöm inte att komma ut ooh 

hälsa på mig, sade han, då han ska

kade hand med henne. Jag kan bju

da er på en anständig kopp té i min 

hydda i alla händelser, om ni vill va

ra så god och överse med bristerna. 

— Jag kommer med förtjusning, 

sade hon, ocih sedan stod hon och såg 

på, medan han med ett lätt hopp 

svingade sig upp i sadeln och med 

sporrarna i hästens sidor begav sig av 

mot hemmet. 
Då hon vände sig om, stod Cheyne 

bredvid henne. 
— Får jag hjälpa er? 

Han lyfte upp henne på hästen, 

utdelade en handfull bakschisch 

bland araberna och hann snart upp 

henne, fast hennes häst, uppfriskad 

av vilan, bar henne mycket hastigt 

framåt över den hårda, lasta sanden. 

För några minuter redo de sida 

vid sida under tystnad. Kittys ögon 

voro envist fästade på hästens öron, 

under det mannen då och då kastade 

en förstulen blick på den bestämda 

profilen under panamahatten och 

undrade, hur han borde förhålla sig 

under dessa oförutsedda omständig

heter. 
Som om hon kännt tystnaden be

svärande, var hon den första, som 

talade. 
— Jag hör, att ni varit sjuk, herr 

Cheyne. Tyfoid, var det inte? Hur 

i all världen kunde ni klara det så 

fort? 
— Ja, det vet jag verkligen inte. 

Det var alldeles odrägligt att ligga 

till sängs, men eländet förskaffade 

mig en liten extra permission, ser ni. 

Jag har alltid önskat att få_ stanna 

en tid i Egypten, ooh då jag nu kän

de Lindsays — 
— Ooh fröken Fanshawe, sade hon 

med ett kallt litet leende. Jag för

står fullkomligt, att det var mödan 

värt att resa hit. Apropå, jag borde 

väl gratulera er, inte sant.'' Jag 

skulle ha gjort det förr. om ni bara 

hade nedlåtit er att tala om, att ni 

var förlovad, då vi voro på Magno

lia, 
Någonting i hennes ton kom ho

nom att rodna ända upp i pannan. 

— Tack så mycket! Han talade 

brådskande. Hur är det, jag får ju 

också gratulera er, inte sant? Jag 
hörde, att ni var förlovad, fast jag 

tror inte, att jag fick höra namnet 

på den lycklige. 
Nu var det hon, som rodnade i sin 

tur, men hon bleknade igen nästan 

omedelbart. 
— Tack! sade hon och grep ett 

fastare tag i tyglarna. Vi tillhöra 

båda de lyckliga på jorden då, eller 

hur? Jag får verkligen lyckönska 

er till ert val, herr Cheyne. Jag är 

säker om att fröken Fanshawe kom

mer att bli en förtjusande hustru. 

Han var ej så skarpsinnig som hon, 

men han läste i alla fall någonting 

bakom hennes ord, som kom honom 

att söka betala med samma mynt. 

— Jag är glad, att ni tror det, 

sade han. Naturligtvis är jag per

sonligen övertygad om det. Jag är 

alldeles säker om att jag är den lyck

ligaste man i världen. Han såg hen

ne bita sig i läppen. Det vill säga, 

han skrattade, med undantag av en 

enda, fröken Romney. 
— Nonsens! Hon yttrade det 

skarpt, nästan harmset och kunde ha 

bitit tungan av sig i nästa ögonblick. 

För att dölja sin förvirring vände 

hon sig om och riktade hans upp

märksamhet på skyarna, som nu bör

jade färgas av solnedgångens glöd. 

Han följde genast hennes ledning 

och under återstoden av ritten, som 

påskyndades som genom en tyst över

enskommelse, rörde sig samtalet en

dast om de ytligaste, vardagligaste 

saker. 
När han lyfte henne av hästen vid 

Villa Beau Séjour, stal han sig till 

en blick på henne i skymningen. 

Hon var mycket blek och såg trött 

ut, men lion log emot honom till tack, 

varpå hon hastigt vände sig ifrån 

honom och gick in i huset. Åsynen 

av hennes vackra, tankfulla ansikte 

omramat av sin gloria av guldbrunt 

hår kom honom att ångra sitt lilla 

försök att ge svar på tal under ritten. 

Längre fram på kvällen efter mid

dagen — vid vilken ett par tre an

dra gäster från villorna eller hotel

len i grannskapet voro närvarande — 

kallade Poppy Owen till sin sida, 

där hon låg tillbakalutad i sitt älsk

lingshörn i den stora divanen, och 

uppbjöd alla sina förförelsekonster 
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Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
frän 

G ö t e b o r g s  A n g b a g e r i  
ty det är främst i skörhet o. smak 

Den nya 
"linien". 

Våris i dec. 

Det råder allmän rörelse inom 
k vin novärklen d. v. is. inom den de
len, där man intresserar sig för mo
dets växlingar, och den är ju icke <så 
liten. 

Orsaken till det hela är ryktet, att 
den slanka kvinnofigurens- dagar äro 
räknade. Kvinnan av i morgon iskall 
vara fyllig med mjuka runda linjer! 

Detta betyder en fullständig re
volution inom kvinnornas värld. Här 
i Paris, dit en enorm främlingsström 
ständigt dragés och lever sitt liv ute 
på restaurangerna har man daglig
dags tillfälle att se, hur allmänt den 
kvinnliga svältdieten praktiseras. 

Det påstås att kvinnorna icke vå
ga ga.förbi ett konditori eller en mat
varuaffär av fruktan att falla för 
hungerns frestelser. Alldeles säkert 
är emellertid att de, när de sätta sig 
ned vid ett restaurangbord, aldrig 
kasta en blick på den frestande mat
sedeln utan ha sin lunchorder till 
vaktmästaren klar på förhand: frukt, 
kolsyrat vatten, pickles och svart 
kaffe eller dylikt. Det enda ordent
liga målet är den sena middagen, 
frän vilken alla fettbildande ämnen 
äro omsorgsfullt förvisade. Sås? 
Aldrig! 

Läharne ha, enligt vad man för
säkrar, aldrig haft en rikare till
strömning av kvinnliga patienter. 
Dels behöva de stå under läkarekon
troll under avmagrin gskuren, dels 
behöva de behandling för de mag

åkommor och nervlidanden, som föl
ja med undernäringen. Särskilt går 
denna ut över humöret, som lär bli 
något alldeles ohyggligt — uppslagna 
förlovningar och skilsmässor känne
teckna de kvinnliga svältkonstnärer-
nas väg. 

Vad som framför allt faller män
nen. både de förlovade och gifta, tungt 
för bröstet, är att sitta vid ett gott 
och rikligt bord och till moitiée ha 
en dam. som låter fat efter fat pas
sera för att i stället hänge sig åt 
osockrat citronvatten, någon saftrik 
syrlig frukt som t. ex. grape och 
kanske en rostbiff utan potatis. 

De äkta männen klaga också över, 
att husmödrar av denna typ förlora 
allt intresse för sitt kök. — Kom ihåg. 
säger man varnande, att kärleken sti
ger in genom salongsdörren men fly
ger ut genom fönstret till ett för
summat kök. 

Kanske är det, när allt kommer 
omkring, detta som ligger bakom den 
tillämnade "nya linien". Men ännu 
är denna ingen verklighet, ehuru dess 
ankomst redan är tryggad. 

Kjolarne ha fått större vidd ner
till vanligen genom inlagda plisséer. 
Längden varierar. Det finns kjolar, 
som nätt och jämt nå -knäet, läm
nande synligt det blixtrande strum
pebandet. Men det finns också an
dra kjolar, som visa en tydlig ten
dens att sänka sig mot golvet. Det 
allt vanligare bruket av längre är
mar ofta mycket vida nertill vars
lar om ett kommande allvarligare 
mode. De höga kragarne. som allt 
•mera slagit igenom-hava påkallats 
för att dölja de icke alltid vackra 
nackar, som blottas genom shing-
lingen. Det manliga inslaget i kvin
nodräkten, väst och rock. har för
svunnit. 

Elsa Högman. 

Jo, därför att varje artikel av 
Vikings välkända tillverkningar 
är den bästa möjliga, som kan 
ernås. Detta gäller icke minst 
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Hedendomen är en suck, judendo
men är en förväntan, kristendomen 
är först och främst en tacksägelse. 

W. E. Channing. 

Låt bönen vara nyckeln om mor
gonen och låset om kvällen. 

M. Henry. 
* 

Litet folosofi bortför oss från re
ligionen, mycket filosofi återför oss 
till henne. 

F. Baco. 

— Var och en vet hur det går till 
att bli kär. Sättet har helt säkert 
varit diet,samma i tusentals år, skri
ver en fransk psykolog M. Lucian 
Cary i en tidningsartikel, som vi till-
låta oss att i sammandrag återgiva. 

En vanlig förståndig 'inan möter 
en vanlig förståndig kvinna. Efter 
några dagar är han ohjälpligt fång
en i illusionen, att hon är en enastå
ende och underbar varelse, enkom 
skapad för hans lycka. Hon å sin 
sida är fången i samma illusion med 
hänsyn till honom. 

De kunna numera känna lycka och 
tillfredsställelse endast i varandras 
närhet. Skilda åt, går all deras dik
tan och traktan ut på att återknyta 
den avbrutna personliga kontakten 
medels dagliga .brev och telefonsam
tal. Deras tankar kretsa oavlåtligen 
kring "den andre", vilken framstår 
isom livets allt annat överskyggande 
intresse. 

Vi äro, fortsätter M. Cary, så va
na vid att se denna förryckthet hos 
människor, vilka eljes äro fullt nor
mala, att vi icke fästa någon upp
märksamhet vid saken, såvida vi icke 
hysa särskilt intresse för den ena 
eller andra parten. Ibland händer 
det, att vi, häpnande, fråga oss själ
va: Men vad i alla världen ser han 
hos henne? Och med ett leende ge 
vi svaret: Ack, han är förälskad! 

Men det inre händelseförloppet? 
Vlad har försiggått med två män
niskor, som upptäcka, att de älska 
varandra? 

Den modärna vetenskapen är i 
stånd att besvara frågan. Vad som 
hänt är, enligt modärn biologisk psy
kologi, att var och en av dem i den 
andra parten igenkänt sitt kärleks-
ideal. 

Påståendet kräver en närmare för
klaring. Vlad är ett kärleksideal? 
Det är en mental bild, en tankebild 
av den människa man skulle kunna 
älska. 

Låt Oss antaga, säger M. Cary, 
att ni är en ung flicka (samma för
hållanden gälla naturligtvis också 
för en ung man). Ni vet, att det är 

vissa manliga egenskaper ni beun
drar, men ni har icke lika klart för 
er, att ni har vissa "tycken" i fråga 
om män. 

En flicka föredrager i allmänhet 
en ståtlig man framför en obetydlig, 
en vacker man framför en ful, en 
stark man framför en bräcklig. Där
emot betyder det i regel ingenting 
för henne, om han har blåa ögon el
ler bruna, om han är mörk eller 
blond. 

I annat fall måste man räkna med 
att hon har "tycke" i den ena eller 
-andra riktningen. Sådana tycken 
kunna vara lika besynnerliga som 
starka. Det finns kvinnor, som tak
tiskt känna sig mera dragna till fula 
män än till vackra, mera till män 
soim misslyckas i livet än till dem 
©om lyckas. Men i -allmänhet äro de 
icke själva medvetna om denna sin 
läggning. 

Återkalla i minnet de män, till 
vilka ni känt er dragen. Gör det 
utan ansträngning. Leta icke efter 
dem. Förhåll er passiv — vänta! 
Ni skall se bilden av den man ni 
först kände er dragen till eller älska
de, träda fram för er inre blick, och 
sedan den andre och den tredje, alla 
sam ni känt sympati för. Tänk ef
ter vad det är hos dem, som särskilt 
tilltalat och attraherat er. Om ni är 
fullt uppriktig mot er själv, skall ni 
på detta sätt få fram en, högst två 
manliga typer, som slagit an på er. 
Är det två, så är den ena vanligen 
ljus, den andre mörk — det är hela-
skillnaden. 

Denna särskilda typ är just ert 
kärleks ideal. 

Som i inledningen nämndes består 
förälskelsen i att två personer iden
tifiera varandra med sitt kärleks-
ideal. Utan att iså sker kan djup och 
verklig kärlek icke uppstå. En kvin
na kan icke förälska sig i en man, 
om än förmögen, ståtlig, begåvad, 
ridderlig, ifall han icke motsvarar 
det 'kärleksideal hon bär inom sig. 

A andra sidan löper hon alltid 
risken att identifiera en ovärdig man 
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•med sitt kärleksideal och att förälska 
sig i honom. 

Detta är vad som händer vid me
sallianser. vid de tragiska, hela livet 
ruinerande misstag som så många 
människor begå i sitt kärleksliv. 

En människa är emellertid icke 
på nåd och onåd utlämnad till den
na process. 

Så snart man känner sig starkt 
dragen till en person, bör man ha 
i minne att krafter trätt i verksam
het, vilka det är farligt att utan 'vi
dare ge fritt spel. Stanna, innan det 
är försent, och betrakta kritiskt och 
i verklighetens kalla ljus både den 
person det gäller och er egen känsla. 
Om ni ibåda äro fria och han en man. 
som ni med rätta, kan beundra och 
önska till livaledsagare, då är ni 
lycklig. Låt i så fall er känsla fritt 
utveckla sig. 

Men finns det band, vilkas slitan
de måste medföra lidänden för an
dra, eller om den man ni känner er 
dragen till, icke håller måttet inför 
en lugn och sansad prövning, så kväv 
er känsla! Denna kraft finnes hos 
varje sund, av självkontroll mäktig 
natur. 

Vad är döt som sker, när kärleken 
dör? Det är alldeles samma process 
som vid förälskelsen, fastän den för
siggår i omvänd ordning. Man upp
hör helt enkelt att identifiera den 
andre med sitt kärleksidfeal. Han 
eller hon är icke den man "drömt 
sig". Sambandet är (brutet och för
älskelsen slut! 

Ibland är detta handlingssätt be
rättigat, ibland och ofta har det sin 
rot i flyktighet och trolöshet. 

Trofasthet är i regel tecken på en 
stark och pålitlig karaktär men 
en sjuklig avart därav återfinnes hos 
svaga naturer. Man ser t. ex. män 
älska ovärdiga, karaktärslösa kvin
nor som bedraga och utplundra dem, 
och kvinnor som älska män vilka för
summa och tyrannisera dem eller vil
ka äro lastbara och brottsliga. 
- Varje människa bär inom sig ett 

kärleksmönster efter vilket hon 
lyckligt eller olyckligt utformar sitt 
kärleksliv. Hon kan vara måttfull 
eller översvallande hängiven, hon kan 
var god eller grym, självisk eller 
uppoffrande, ödmjuk -eller tyrannisk. 
Människor med motgångar i kärleks
livet ha anledning att revidera sitt 
kärleksmönster. 

När kärleken är så svår att bevara 
och när den kan föranleda så ödes
digra misstag och påföra människan 
så svåra lidanden — varför då icke 
avstå, från den? frågar M. Cary slut
ligen. 

Utan kärleken, svarar han, skulle 
människan icke komma i besittning 
av de krafter vilka äga förmåga att 
lyfta henne till de höjder, som det 
är hennes bestämmelse att nå. Utan 
denna mäktiga känsla 'blir hon icke 
en hel personlighet. 
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för att roa och underhålla sin fäst
man. 

Och eftersom Poppy var i besitt
ning av den nästan oförklarliga 
magnetism, sOm är en av de starkaste 
makter i världen, kröntes hennes be
mödanden med utomordentlig fram
gång. 

Först då Kitty till svar på allmän 
begäran tog fram sin gitarr och sjöng 
några vackra gamla ballader med sin 
behagliga röst, irrade Cheynes ögon 
över till den lilla gruppen, där hon 
var medelpunkten, med någonting 
liknande längtan. 

— Vad var det för en sång? frå
gade Lassen, då- sångerskan slog ett 
par slutackorder på gitarren. 

— Den sista? Det ska vara den 
sång, som Rizzio sjöng för Maria av 
Skottland, just innan han blev mör
dad. — "Rizzios Klagan" kallas den. 
Hon lade gitarren på fönsterposten, 
under det hon talade. 

Poppy vände sig till Owen med 
uttråkad min. 

— Jag visste inte, att fröken Rom-
ney hade några sällskapstalanger, 
sade hon. 

— Så förtjusande fröken Romney 

sjunger, sade han. Och det är något 
så särskilt gripande över hennes ovan
liga små sånger. 

Poppy lyfte upp sin ena smala fot 
och betraktade sin perlprydda sko 
med stort intresse. 

— Owen — hennes röst var sme
kande ljuv och mild — beundrar du 
fröken Romney så mycket? Jag för
säkrar — hon lyfte sina blå ögon 
mot hans — att snart börjar jag bli 
svartsjuk. 

— Var nu inte dum! Hans an
sikte ljusnade inför blicken från hen
nes havsblå ögon. Du behöver inte 
vara svartsjuk på någon. Men, Pop
py, —• han tvekade ett ögonblick 
men fortsatte sedan hastigt —• 
kan du inte bestamma bröllopsdagen? 
Du har ingen idé om, hur svårt det 
är för mig att vänta så här. Ni 
flickor vet inte — det är mycket bra 
för er att vara fria och få roa er så 
mycket ni vill, i det medvetandet att 
ni kan gifta er, precis när ni beha
gar, men vi karlar är olika. Det är 
orätt mot oss att låta oss vänta; det 
— å, jag kan inte förklara det för 
dig, om du inte förstår, vad jag me
nar, men jag önskar av hela mitt 

hjärta, att du ville göra ett slut på 
vår förlovning och gifta dig med mig. 

Poppy blev blek som alltid inför 
en djupare känsla. 

— Jag tror jag förstår, vad du 
menar, sade hon lugnt, fast det, som 
du säger, är olika med oss. Jag 
skulle gärna fortsätta med att vara 
förlovad under åratal — somliga 
flickor är sådana, ser du, Owen. 
Men det är hårt mot dig, och jag — 
jag ska gifta mig med dig inom ett 
är. Duger det? 

— Ja, om du menar allvar. Han 
lade smickrande sin hand över hen
nes till tecken på sin. tacksamhet för 
hennes offer. Jag ska ta fasta på 
ditt löfte, Poppy. 

NIONDE KAPITLET. 

Under två eller tre veckor förflöt 
livet lugnt och angenämt för gäster
na i den lilla ökenstaden. Från mor
gon till kväll var man ute på muntra 
picknicker, långa utflykter inåt ök
nen eller besök i Kairo, då man dine
rade eller lunchade hos Shepheards. 
En gång tillbragtes natten i staden 

efter en afton på operan, där man gav 
Massenets Manon. En tilltänkt resa 
uppför Nilen hade hittills blivit upp
skjuten, ty dagarna voro redan så 
fulla av nöje ; och intresse, att inte 
en gång utsikten att få se Konunga
dalen eller det underbara templet i 
Karnak visade sig tillräckligt loc
kande för att kunna förmå det glada 
lilla sällskapet att bryta upp från 
Al-Hayat, 

En morgon tillkännagav Celia vid 
frukosten, att hon fått en inbjud
ning för dem alla till en maskerad
bal i Tewfik Hotel en kväll under 
den nästkommande veckan. 

— Vi måste gå allihop, om vi ba
ra kan krafsa ihop några plagg, som 
vi kan uppträda i. Vi voro med på 
en sådan tillställning före jul och ha
de alldeles förtjusande. Kitty, du är 
förstås livad för saken? Och Poppy 
— och du, Grant, och herr Cheyne 
— hon såg sig om runt höidet, me
dan hon talade — och Gordon kom
mer, och doktor Lassen blir -säkc-rt 
bjuden — å, vi får säkert förfärligt 
roligt. Herrarna kan naturligtvis gå 
i vanlig sällskapsdräkt, om de vill. 

men flickorna -måste skaffa sig nå
gon sorts maskeradkostym. 

—• Jag tror, att jag har någon
ting som kan duga, sade Poppy lik
giltigt. Jag har tagit med mig ett 
slags maskeradkostym. Fröken Rom
ney, vad tänker ni ha? Någonting 
i den drottninglika stilen skulle pas
sa er, antar jag. 

—• Jag har ingenting med mig, 
sade Kitty med saknad i rösten. 
Hemma har jag en eller ett par dräk
ter, som skulle passat. Vi hade en 
ståtlig bal på Magnolia, inte sant? 
För en gångs skull tilltalade hon 
Cheyne på sitt gamla naturliga vän
liga sätt. A, naturligtvis visade in
te befälet sig. Men det var just se
dan vi lämnat Port Said, och vi ha
de flugit i land där och köpt allt 
passande tyg vi kunde få tag i för 
att kunna få ihop våra kostymer. 

— Jag kommer mycket väl ihåg 
er dräkt, sade Cheyne, som kände en 
oresonlig glädje över den hjärtliga 
tonen. Ni var ju Britannia? Med 
treudd och hjälm -och hela utstyrseln? 

(Forts.). 

Â N G B A G E R I  A  B .  

ROSENLUNDS 

B R Ö D  
J o h n s o n  &  C a r l S O n  

Kopparslagerifirma. 
Husargatan 24. Tel.4Ul 

Alla slags Koppars|Sr, " 
riarbeten verkställas Fort» 
ningar utföras dagli^ "6n: 
kemiskt rent tenn. allt tm 
lagsta priser. ' 

Pröva ett paj. 

Skodon \ 
och Ni liar funnit den sko Ni " 

länge önskat. 

Bekväm, elegant och hållbar j 
både i form och styrka. 

Största urval! Lägsta priser! '• 

hos 

; 10 Södra Larmgatan 10. '• 

BREVLÅDA. 

A. H. Ni säger det verkligen med 
blommor. Vårt tack. 

Ludmilla. Inte iså illa! Kanske.. 
S .  L —I I .  Va.r god meddela Eder 

adress. Honorar skall sändas. 
•Junker Erik. Nej. (bättre måste-

ni kväda! 
J. B.. L. G. Icke tänkbart. 
R. B., Washington. Elise L... 

New-York. Vår julhälsning! 

öpprop till stadens bus
mödrar. 

Stadens arbetsförmedling har nu 
god tillgång på vana tvätt- och ren-
göiri-ngsarbeterskor oc% uppmanas de 
husmödrar, som behöva sådana, att 
snarast möjligt inkomma med1 sina 
order. 

Göteborg den 11 December 1925. 
Göteborgs ArbetsförmédlingsanstalL 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
Julmarknaden. 
Vad vi skapa. Av Frida Eriksson. 
"Vi äro såsom öar". 
Ett nytt kvinnoyrke. 
Vetenskap och religion. 
"De rida mot havet". Irländsk drama

tik. Av Hermine "Wallengren. 
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En mirakelmedicin. 
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Allahs vilja. Koman av Kathlyn Rhodes. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Veckans märkligaste utrikespoli
tiska händelse är att Folkförbunds
rådet avkunnat skiljedom i Mossul-
frågan. Som väntat «var har domen 
utfallit till förmån för England. 
Turkiet har protesterat mot utslaget. 

Händelsernas vidare utveckling 
•motses över hela världen med spän
ning. Skall Turkiet med vapen i hand 
försöka tillkämpa sig vad det anser 
scftm sin rätt eller skall det nöja sig 
med den kompensation i form av eko
nomiskt tillmötesgående, som Eng
land ställer i utsikt? Och i så fall, 
ar uppgörelsen slutgiltig eller skall 
Turkiet endast avvakta en läglig tid
punkt för att åter bringa frågan på 
tal? 

Turkiets maktmedel kunna givet
vis icke mäta sig med Englands, och 
i den tvist det nu gäller har det ju 
icke blott detta land utan hela Folk
förbundet d. v. is. så gott sam alla 
europeiska och ett flertal utomeuro
peiska makter emot sig. Men ändå 
äro de stora världstidningarne ovissa 
om Turkiets kurs skall taga en fred
lig riktning eller icke. 

Franska finansministern Loucheur 
har ingivit sin avskedsansökan sedan 
deputeradekammarens finan sutskott 
förkastat det av honom framlagda 
finansförslaget utom i ett par punk
ter. Till hans efterträdare har ut
setts .senator Doumer, vars saga icke 
häller torde bli lång. 

Den franska staten befinner sig i 
ett verkligt och svårt ekonomiskt 
nödläge, ur vilket det icke kan räd
das annat än genom, medborgarnes 
vittgående offervilja i fråga om skat
ter och pålagor. Och denna offer
vilja finnes icke. 

Den tyska regeringskrisen har icke 
kunnat lösas ännu. Demokraten 
Koch som fått i uppdrag att bilda 
ny regering har återlämnat uppdra
get sedan det visat sig att socialde
mokraterna icke velat ansluta sig till 
den stora partikoalition, på vilken 
regeringen skulle stödja sig. 

Vid den s. k. dolkstötsprocessen i 
München, en inför domstol dragen 
pyckfribetshistoria, ha de avgivna 
vittnesberättelserna bestyrkt påstå
endet att revolten på flottan och sam
manbrottet i hären, vilka beseglade 
Tysklands nederlag i kriget, lett sin 
upprinnelse från de oavhängiga so
cialisternas propaganda. 

Det har upptäckts en attentatsplan 
mot tyske utrikesministern, Strese-
mann. Motivet är politik. Han har 
från ytterligtgående högerhåll velat 
hämnas "nederlaget" i Locarno. 

Italienska deputeradekammaren 
har antagit en arbetslag, som förbju
der strejker ocih lockouter och i st. 
stadgar obligatorisk skiljedom i îr-
bptstvister. 

från kvitinovärlder». 

Miss Helen Culver i Chicago, som 
redan i livstiden gjort milliondonatio
ner till undervisnings- och välgören
hetsanstalter, efterlämnade vid sin i 
höstas timade bortgång 1,200,000 
dollars. Halvfen därav testamente
rades till offentliga institutioner. 
Miss Culver var 93 år. 

Det pris ,som universitetet i Glas
gow, Skottland, årligen utdelar till 
den mest framträdande bland sina 
medicine studerande, har för första 
gången tilldelats en kvinna, nämli
gen miss Janet S. E. Niven, som 
med utmärkelse a.bsolverat sin läka
reexamen. 

De grekiska kvinnorna ha med 
vissa inskränkningar tillerkänts kom
munal rösträtt. De måste ha fyllt 
30 år samt kunna läsa och skriva. 
Lagen träder i kraft år 1927. 

Internationella 1'östi'ättsalliansens 
kongress i Paris nästa år öppnas den 
30 maj. 

De engelska kvinnorna förbereda 
en massaktion för att genomdriva en 
sådan utsträckning av den kvinnliga 
rösträtten, att full jämställighet upp
nås med männen. 

Schlesiska teatern i Breslau har 
till uppförande antagit en pjäs "Den 
förlorade himmelsnyckeln" av Lina 
Sta ab. 

lulmarknaden. 
Julen har hållit sitt intåg i staden. 

Snö föll, dunmjuk, bländvit, frosten 
band den vid gator, parker och trot
toarer och det knarrade vintrigt un
der de promenerandes skosulor. En 
ståtlig upptakt till midvinterfesten ! 

Men vinden slog om och sunnan-
vädret kom med rägn, som spolade 
bort den vita snöprakten och allt var 
grått igen. 

Men icke förty samlar sig den sto
ra handelstaden, Västsveriges metro
pol, till den stora julförsäljningen, 
vilken betyder så mycket för dess 
affärsliv. 

Tiden är icke god för den köpande 
allmänheten. Det är ont om pängar, 
framtiden är oviss och kronoskatten 
har tagit ett djupt grepp i kassan. 

Det är inte i det humöret man gör 
de stora julinköpen, som skola ge 
fart åt affärerna och lätta det all

männa trycket. 
Vilket jättearbete för affärsmän

nen att glätta upp det imulna sinnet 
hos denna tunga massa, att väcka 
dess köplust, att öppna dess slutna 

hand! 
Det råder icke tvivel om att jul

marknaden skulle bli flau, att om-

(Eftertryck förbjudes.) 

Vad vi skapa. 
Av F R I D A  E R I K S S O N .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Den enklaste människa blir ibland 
filosof. Det vill säga, börjar grubb
la över tingen och deras relationer i 
tillvaron. Ett arv de förhållanden, 
sam alltid givit mig anledning till 
tankar är den mänskliga skapande 
förmågan såsom återverkande på 
människan själv. Jag skapar tinget, 
och så börjar tinget, som jag själv 
skapade, att i sin tur skapa mig —: -— 

Mitt rum är ruskigt och otrevligt. 
Fula, simpla stolar, som snickaren 
skapat, skrikande tapeter, som någon 
olycklig tecknare skapat åt tapet-
fabrikören, en grå brandvägg utan
för fönstret, som en hjärtlös bygg
nadsentreprenör skapat, damm och 
smuts, som min -värdinna, om icke 
skapat, så åtminstone låtit skapa sig 
själva, en sönderstött servis, som de 
förra hyresgästerna skapat : allt bildar 
ett helt. som i hög grad påverkar 
mig. Det skapar hos mig obehag, 
vantrevnad, olust för arbete, en själs
lig depression. som ökar sig för var 
dag och snart kommer att ta sig ut
tryck i sjukdomsförnimmelser. När 
jag vaknar i denna omgivning, bör
jar den genast sitt negativa skapelse
verk: allt irriterar mig oeh dagens 
gråhet tyckes mig mer än jag katt 
uthärda, och mina olustförnimmel
ser utlösa sig i ett dovt hat mot hela 
min omgivning, mot samhället rent av. 
Jag förstår väl att samhällsfientliga 
handlingar födas ur just en sådan 
miljö. 

Men vad händer? En dag reage
rar jag — någon tillfällighet, kan
ske någon blomma som jag köpte på 
torget och satte in i det grå eländet, 
kanske en solstråle som trängde in 
mellan muren och fönstret, alltnog, 
jag byter om roll, och jag blir den 
den skapande! Vatten, borste och 
såpa att börja med, ingen vrå läm
nas orörd; de fula stolarna gnidas 
så att de skina av renlighet, säng
kläderna piskas och luftas. En myc
ket billig panning skaffar mig litet 
ljust rullpapper, som jag nubbar fast 
över de rysliga tapeterna och ett par 
fotografier av fjärran sköna städer 
eller avbildningen av ett konstverk 
ger rymd åt .den trånga kammaren. 
Ett stycke solljusfärgat tyg soim gar
din ger illusion av isolen själv, och 
några enkla och glada överdrag döl
jer de smutsbruna stolsitsarna. På 
min säng skall snart breda sig ett 
täcke av muntert brokiga lappar, hop
sydda 1 ock än ytterligare utsirade 
med ullgarn i lysande färger, det 
blir som en hel blomstersäng. Men 
på bordet framför fönstret, som fått 
en snövit duk, står en riktig blom
ma, som breder .ett fint bladverk och 

små lysande kalkar framför brand
muren, vars tillvaro jag nästan 
piömt. När jag nu vaknar på mor
gonen har jag glömt både sjukdom, 
saimhällshat och olust, från harmo
nien i dessa enkla ting skapas en 
harmoni inom mig själv, som inte 
bara uppehåller mig, men eggar mig 
till nytt skapande, en återverkan 
utan slut. — 

Det finns tusen sätt att pröva den
na sanning, exemplen kunna variera 
i det oändliga. Det händer att små
saker "knyta sig" för en — man blir 
vid dåligt humör, ur jämvikt. Se 
här ett gott råd: tag och byt om 
klänning! En riktig Söndagsklän
ning måste det vara, eller en fräs.ch 
och nystruken blus. Eller duka ett 
vackert kaffebord — var inte rädd 
att spilla tiden och se till att det blir 
h')<rtidsfint!' Verkan är magisk. 1-
btand kan ett rent negativt skapan
de ha samma verkan, t. ex. avlägs
nandet av någon sak i omgivningen, 
som plågat en att se. Jag vet en 
dam, som i ett sådant anfall av ned
slagenhet och känsla av att ha "kört 
fast", tog och gjorde rent hus på en 
massa onödiga prydnadssaker, som 
hon av något slags pietet aldrig kom
mit sig för att röra. Efter denna 
stormvind och dess effekt på hennes 
väggar och bord, kände hon sig och 
kunde arbeta som en ny människa. 

De gamla hade sin vishet. I vårt 
traditionella högtidsfirande, innan 
det blev så att isäga mekaniserat och 
industrialiserat, ligger ett behov att 
skapa en högtidlig omgi^iing, som i 
sin tur skapade en högtidlig känsla. 
Julens bonades, ljus och festligt du
kade bord, midsommarens löv ruskor 
och kranisar, ja,var je söndag med dess 
högtidsdräkt, allt är exempel på de 
yttre tingens makt att stämma sin
net i en högre tonart, att alltså lyfta 
livet. De katolska länderna äga en 
stor skatt av livsstegring i sina fest
liga och pyntade kyrkor, ett infly
tande. som särskilt när det gäller 
människor från fattiga, gråa hem, 
som här när som helst få bada sitt 
sinne i en skön och lyftande omgiv
ning, icke kan överskattas. 

Altt detta är saker som vi göra 
orätt i att försumma och förbise. 
Den som äger en magisk trollstav 
och icke gitter nyttja den. han kan 
skylla sig själv. Disharmonien i 
vår omgivning är också en isorts ska
pelse, fastän i omvänd ordning, och 
den skapar disharmoni och livsleda 
inom oss. När det behövs så litet 
för att skapa motsatsen! 

sättningen skulle bli ganska liten, om 
icke affärsmännen på sitt energiska 
och skickliga sätt grepe in i händel
sernas utveckling och upparbetade 
köplusten dag för dag tills den all
deles inpå julaftonen kulminerar i 
fullständig köpfeber. 

Vem kan väl motstå dessa stora 
julannonser, vilkas kraftiga stilar 
komma en att tänka på de sensatio
nella nyhetstelegrammens jätterubri-

yMai^afce*-

ker, de utbjudna varornas härlighet, 
de insmickrande låga priserna, den 
fästliga stämningen som utstråliii 
från de stora af färernas juldekoratio
ner i grönt oeh färgstarkt ljus, utan 

.och innan, jultomtarne, julgranarne, 
julpaketen ! 

Må julmarknaden bli god oeh gi
vande! 

Crayon. 

•.t 

"öi äro såsom öar". 
— I barndomens dagar ödslade vi 

mycket sympati på Robinson Crusoe 
där han framlevde sitt liv på en en
sam ö och även Napoleon, dömd till 
landsflykt på St. Helenas klippö; 
inneslöts i vår medkänsla, skriver 
Rev. F. W. Boreham i Meth. Times. 
Och det har aldrig gått upp 1'ör oss 
att vi alla av livet drivits i land på 
ensliga hav-oms vallade öar. 

Vi äro hjälplöst avskurna från 
andra, isolerade. Och i olikhet med 
Robinson Crusoe skola vi aldrig vid 
horisonten se ett segel. 

En av de starkaste isolerande 
makterna i vårt liv är hemlighets
fullheten hos vår egen individualitet. 
Varje enskilt "jag" är fruktansvärt 
ensamt i universum. I all evighet 
skola vi förgäves leta efter vår av
bild. 

I djupaste mening äro vi fader
lösa och barnlösa; vi hava varken 
vänner eller fränder. Vi kunna etab
lera släktskap och vänskap och bro
derskap med andra ö-bor tvärs över 
haven som skilja oss åt. Vi kunna 
höra deras röster ropa till oss genom 
dimman, och förstå oeh besvara de
ras signaler, men det är allt. Icke 
ens den djupaste sympati förmår 
bygga en verklig brygga. Ingen 
människa kan träda in i en annan 
människas själ. 

Otaliga tänkare hava bestyrkt det
ta faktum. — I alla livets för
hållanden, säger Amiel i sin dagbok, 
äro vi ensamma. Vi drömma i en
samhet, lida i ensamhet, dö i ensam
het. —_Vi äro alla öar, skriver Ge
orge Eliot, var och en i sin hemliga 
sfär av glädje eller sorg, där våra 
eremitsjälar vistas odh röra sig i av
skildhet. — Vi äro såsom öar, upp
repar Rudyard Kipling, och vi ropa 
till varandra tvärs över oförståeel-
sens hav. 

Vi räcka, ut våra händer och kän
na greppet av andra levande händer, 
cch dock är det en hel värld mellan 
de två som stå varandra närmast och 
äro varandra trognast. 

Vi hava gråtit över Robinson 
Crusoe, i stället borde vi gråta över 
vårt eget öde. Hans ensamma år 
äro för intet att räkna mot vår ab
soluta och ständiga ensamhet. 

Men det finns andra isolerande 
faktorer i vårt liv. Våra person
liga förhållanden kunna avstänga oss 
från andra människor. Hemligheter, 
som vi icke våga förråda för någon, 
resa murar mellan oss och alla an
dra. Själva civilisationen är ett iso
lerande element. De vilda folksla
gens människor hava sällan hemlig
heter för varandra, därtill leva de 
för nära ihop. Men vi göra hemlig
heter av allting, av vår rikedom, vå
ra penningbekymmer, våra glädje
ämnen, våra sorger, våra privata för
hållanden. 

Varje fråga förefaller närgången. 
Om vi frågade vår närmaste granne 
hur mycket pängar han har på ban
ken, hur stor lön han utkvitterar, 
hur gammal hans hustru är, skulle 
han bli lika förbluffad som om vi 
gåve honom ett käpprapp. Det pas
sande, den hävdvunna seden avstäng
er oss från varandra, i försiktig och 
ömtålig ensamhet framleva vi vårt 
liv på jorden. 

Men det mänskliga ö-livet har ock
så sina ljusa sidor. Det är icke kon
tinenterna, som styra världen. Vid
sträckta kontinentala områden såda
na som Kina och Ryssland betyda 
föga i världens historia. Kontinen
terna behärskas av örikena. 

I Centralafrikas och Asiens väl
diga inlandsregioner, vilka aldrig sett 
havet, har generation följt på gene
ration utan framåtskridande, utan 
ens någon tanke på framåtskridan
de. De ha stått fastvuxna på sam
ma. ställe som träden, orörliga som 
klipporna. Det är de sjöfarande fol
ken vi lia att tacka för framåtskri
dandet. Det har varit i deras län
der, som konsten och vetenskapen 
blomstrat. 

Det mänskliga ö-livets ensamhet 
gottgöres på annat sätt. Det är där
ifrån vi skola erövra världen. 

Vi äro isolerade i vår egen indi
vidualitets ensamhet för att samla 
en personlig erfarenhet, vilken ökar 
mänsklighetens samlade erfarenhet. 
Det finns ingen livsuppgift oss gi
ven så hemlighetfull oeh så helig 
som den att utveckla vår egen per
sonlighet. De isolerande elementen 
i livet finnas till icke för att mar-
tera den enskilde utan för att berika 
det hela. Ur den mörkaste, den mest 
förtvivlade och fruktansvärda en
samhet mänskligheten någonsin känt, 
Korsets ensamhet och övergivenhet, 
har utgått den kraft som skall erövra 
och frälsa världen. 

På Islandsfärd. Redaktör A. G. 
Peterson i Kristinehamn, känd ge
nom sina reseskildringar från Sveri
ge och Norge, har utgivit en ny bok, 
i vilken han på sitt godmodigt un
derhållande sätt berättar om en färd 
till Island. Man möter här liksom 
alltid i hans reseböcker den vakne in
tresserade iakttagaren och den roade 
berättaren som brinner av åstundan 
att dela med sig av sina upplevelser 
och iakttagelser åt andra. Häftet, 
som innehåller ett 80-tal illustratio
ner, kastar kr. 2:50 och kan rekvire
ras endast från författarens eget för
lag i Kristinehamn. 

Det har funnits endast en kristen, 
och han dog på korset. 

Nietsche. 

DRICK FRIMARKS THE Jâb'^Kgen 
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