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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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förälskelsens problem. 
6n psykologisk förklaring. 
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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. 

Hrla JYIjölh 
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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 .  
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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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INNEHALL. 
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. 
Sångfågeln. Av Sigrid Bergman. 
Stjärnor. Av Eagna Peters. 
En mirakelmedicin. 
Huvudvärk. 
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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6tt nytt kvinnoyrke. 

I Amerika liar uppstått ett nytt 
väl avlönat, "äkta kvinnligt" kvin
noyrke, för vilket även hemm a i Sve
rige utrymme torde finnas. 

Det har med sjukvård att göra, 
men skiljer sig dock på ett avgöran
de sätt från vad vi mena med denna 
'beteckning. 

Arbetet 'består i att hjälpa kon
valescenter över en lång trist konva-
leäcenstid, att leda hysteriska perso
ners sjukliga fantasi in på sund-a ba
nor, att väcka livsintresset, hand
lingskraften där de äro på väg att 
förintas o. s. v. Det gäller sålunda 
att, som sjuksköterskan, vara läka
rens "högra hand'" ehuru arbetet här 
faller på det själsliga området. 

" Sysselsättni ngsterapevterna ' '. som 
deras yrkesbenämning är, måst« äga 
vissa kvalifikationer, så pass sällsyn
ta att de garantera yrket ett högt an
seende och även hög ersättning. 

Då dessa "sjuksystrar", för att an
vända en vigare benämning, huvud
sakligen arbeta inom den förmögna 
världen måste de äga en grundlig och 
allsidig utbildning, vara intelligenta, 
spirituella och underhållande samt 
besitta en viss världsvana. Vidare 
behöva de vara skolade psykologer 
med goda insikter i det mänskliga 
själslivet, de behöva ha hjärta och 
ett levande intresse för varje enskilt 
"fall" samt fantasi och uppfinnings
förmåga för att på ett angenämt och 
för hälsan återställande sätt kunna 
förströ och sysselsätta de sjuka, 
skingra deras oro och trista tankar. 

Deras bästa hjälpmedel i kampen 
mot de nervösa sjukdomarne och själs
lidandena är emellertid arbetet. De 
måste därför äga insikter i olika 
slags sysselsättningar för vilka de 
sjukas intresse kan väckas: körgma-
keri. bokbinderi, papparbeten, snick-
ring, etsning, vävning, blomstersköt
sel o. s. v. Även sport ingår i läke

metoden. 

Sysselsättningsterapevterna arbe
ta icke uteslutande i privatvård utan 
äro anställda även vid sjukhus -och 
i mycket stor utsträckning vid sana

torier. 

Annie Garfield. 
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Hovjuvelerare. Ö Hamng. 41 

Vetenskap ocl> 
religion. 

Liksom "vanekristendomen", det 
kritiklösa antagandet av andras tro 
tidigare var en vanlig företeelse, 
möter man nu ofta på skilda håll 

va ne f rit änker i et", up pf attni ngen 
att vetenskapen en gång för alla 
gjort av ;med religionen och att man 
därför själv icke behöver ägna den
samma någon eftertanke -och pröv
ning. 

För dem som intaga denna lik
nöjda ståndpunkt kan det ha sitt in
tresse att taga del av vad en berömd 
samtida vetenskapsman ihar att sä
ga i ifrågan. På Lindbladska för
laget i Uppsala, har till julen utkom
mit ett arbete "Vetenskapen och vå
ra livsfrågor" av den amerikanske 
fysikern Robert Andrews Millikan, 
Nobelpristagare i fysik 1923. Bland 
de artiklar, som tillsammans bilda 
boken, är även en, betitlad Veten
skap och religion. 

— En första sak, skriver han här, 
vilken förefaller mig alldeles oom
tvistlig och obestridd ar tänkande 
människor är att någon konflikt 
mellan vetenskap och religion alls 
inte existerar, om båda fattas på rätt 
sätt. Det enklaste och väl också 
m-est övertygande beviset för san
ningen av detta påstående är vitt
nesbördet från de största ledande 
andarne på å ena sidan vetenskapens, 
å den andra religionens fält. 

Låt oss t. ex. utvälja de största 
namnen i världens vetenskapliga his
toria under de båda sista århundra
dena. Säkerligen skall mail medgi
va, att de stjärnor som där lysa kla
rast betecknas av namnen Newton, 
vars livs tyngdpunkt inföll omkr. 
1680, Faraday som verkade omkring 
1830, Maxwell på 1870-talet, Kel
vin på 1890-talet samt lord Raleigh 
som dog 1921. Ingenstädes finna 
vi allvarligare sanningssökare eller 
intellekt med skarpare blick och 
dock voro de alla fromma män, som 
öppet bekände sig till religionen. 

När Kelvin år 1887 var på själva 
höjdpunkten av sin kraft, skrev han: 
"Ju djupare vi intränga i vetenska
pen desto mera avlägsnar den oss, 
tror jag, från allt som stöter på 
gudsförnekelse". 

Och 1903 när lians liv nalkades 
sitt islujb skrev han: "Tänker ni 
skarpt nog, så tvingas ni av veten
skapen att tro på Gud som är alla 
religioners upphov. Ni skall finna 
vetenskapen icke fientlig mot, utan 
ett stöd för religionen". 

Om Louis Pasteur, den oomtvis
tat främste av alla världens biolo
ger, skriver hans minnestecknare: 
"Det bör slutligen ihågkommas, att 
Pasteur var en djupt religiös man". 

Författaren nämner därefter ett 
stort antal nu levande amerikanska 
vetenskapsmän av internationellt 
rykte, som alla företräda en religiös 
syn på tingen. 

I slutet av sin artikel påpekar 
Millikan, att om man förnekar att 
det finns en gudomlig makt i värl
den som arbetar på rättfärdighet, så 
finns det häller icke något skäl för 
människan att visa självuppoffring 
eller försakelser av något slag. 
Någon utveckling av människor
nas samveten eller ideal är ic
ke tänkbar. Utan tro på Gud finnes 
näml;gen ingen grundval för ideal 
eller högre strävanden. 

Just den bästa finner Ni till ett överkomligt pris 

hos 
## 

HERR 
Ekipering 

Kungsgatan 34 

(Hörnet av 

Magasinsgatan) 

"De rida mot fyavet i i  

Irländsk dramatik. 

Bland de arbeten julens bokflod 
sköljt upp på mitt skrivbord är 
också ett häfte irländsk dramatik, 
ett par små dramer, "I klyftans 
skugga" och "De rida mot havet —, 
utkomna i dansk översättning på 
"Klinte's förlag i Köpenhamn. 

Författaren är John Millington 
Synge som när han, trettiosex år 
gammal, skildes hädan endast med
hunnit sex dramer och en samling 
skisser, vilka doök. voro betydande 
nog för att göra hans namn icke blott 
känt utan även berömt. 

Synge fann åt sig en ny och sär
egen värld att skildra — Aranöarna 
utanför Irlands västkust, på nåd och 
onåd utlämnade åt havssto rmarne 
och med Atlantens lån ira vågor rul
lande in mot klippreven, kring vilka 
bränningen sjuder i vitfradgande ra
seri, fyllande natten med sitt. mäk
tiga dån och sin skräck. 

Synge som bosatte sig härute lå
ter handlingen i sina. dramer spela 
bland denna öbefolkning av bönder 
och herdar, krögare, fiskare och 
landstrykare. 

"I klyftans skugga" verkar något 
främmande ior svensk uppfattning. 
Kanske är det icke en verklighetstro
gen bondehistoria Synge avsett. 
Kanske har han endast önskat ge ett 
äktenskapsdrama "på annat sätt". 
Själva innehållet är nämligen icke 
nytt. 

En gammal man, här en bonde-
herde, misstror sin unga hustru. 

Vad grubblar han väl över där lian 
dagarne i ända vaktar sin lårahjord 
ute i ödemarken? Luften är disigt 
grå av havsdimman, vinden visslar 
i de stormslitna risiga träden — här 
blir sinnet tungt och sjukt — 

Och vad tänker väl hans unga 
hustru på där hon sitter ensam hem
ma i kojan och genom dörröppning
en ser ut ö-ver det öde vilda landska
pet, där dimman på smygande fötter 
tassar fram ur mossar ne? Hon har 
gift sig för den lilla gårdens och få
rahjordens skull imed denne gamle 
särling, vars vita huvud rister av 
ålder och vars tandlösa mun talar 
grova ord. Hennes ungdom skall 
snart vara förbi — 

När ridån går upp ser man det 
inre av den gamle Burkes koja, vil
ken ligger längst bort i en lång vild 
klyfta. Ett bl ä gra 11 sken fyller rum
met från torveiden på den öppna här
den. 

Ät ena sidan står en säng. Under 
det överbredda lakanet ser man kon
turerna av en mänsklig gestalt. No
ra sysslar i rummet och tänder slut
ligen, med en skygg blick bortåt 
sängen, vaxljusen på bordet, där eil 
del välfägnad står framdukad. 

I detta ögonblick bankar någon 
sakta på dörren .och en främmande 
landstrykare kommer in. Han an
håller ödmjukt om husrum undan 
stormen och det strömmande rägnet. 
Hustrun ger honom ett vänligt mot
tagande och ber honom stanna hos 
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den döde Burk©, medan hon själv 
går ut och söker efter en ung herde 
i närheten. Hon behöver honom för 
att få bud till den dödes avlägset bo
ende släktingar. Just när den gam
le dog nedkallade han nämligen him
lens förbannelse över en och var som 
vågade röra vid hans döda kropp, 
innan systern hunnit komma, tillstä
des. 

Knappast har hustrun avlägsnat 
sig. förrän den dystra scenen under
går en plötslig förvandling — den 
döde sätter sig upp i sängen och ber 
i vresig ton att få litet med av den 
framdukade välfägnaden, ett glas 
-whisky — det kostar på att spela 
död ! 

— Och varför spela död? undrar 
landstrykaren, när han återhämtat 
•sig från sin förskräckelse. 

— Jo, svarar Burke, hon är en 
dålig hustru för en gammal man, 
och jag håller på att bli åldrig, Gud 
hjälpe mig, fast min arm ännu är 
kraftig. Ge imig knölpåken där och 
vänta en stund skall du få se en stor 
syn här i stugan! 

Det höres röster utanför och "den 
döde" återtar skyndsamt sin roll. 

Nora kommer in med en yngling 
ooh under det att landstrykaren väl 
förplägad .med dryckjom låtsar sig 
försjunken i djup sömn, tala de båda 
unga lågmält med varandra. 

Man förstår, att Nora tänker sig 
ett giftermål med herden. Men hon 
är livserfaren. Allt måste vara san
ning mellan dem, så att inga spöken 
skola kunna stå upp ur det förgång
nas grav och ruinera den lycka, som 
nu — äntligen — skall blomstra för 
henne. 

Hon talar med dämpad stämma, 
i tunga .satser. 

Hon gifte sig för att komma ifrån 
fattigdomen ooh få säkert, fäste på 
jorden. Men vad betyder en liten 
gård och en fårahjord, när livet måste 
levas iså ensamt som här utan ett 
barn att lägga till bröstet och med 
en gammal man, vars haka,är knivs-
vass och vars vita hårstripor stå som 
en buske omkring det skakande hu
vudet. — Både vinter ooh sommar 
och den blida våren har jag suttit 
här, medan de unga bakom mig ble-
vo vuxna och de gamla gingo bort. 
Ja^ har behövt någon att tala med, 
någon att tänka på när dag byttes 
i natt — där var Darcy ooh även 
andra män — 

Men den unge herden lyssnar en
dast förstrött. Han liar hört sägas 
det där förut., men nu tänker han på, 
att det är en liten bra gård hon fått 
ärva. och att det är mycket pängar 
som hon funnit i en strumpa i den 
dödes gömmor och tömt ut på bor
det — 

Med armen omkring henne, säger 
han hjärtligt: — Du har haft det 
för ensamt här med en gammal man, 
men det blir ett skönt liv du nu får 
med en ung man, ett, skönt li v i san-
ninp-! 

Nu springer gamle Burke ur sin 
säng. Herden pommer sig bakom 
Nora: — För Guds kärleks skull, 
rädda mig! Bed den gamle — han 
gjorde, dig alltid till viljes! 

Men det 'är icke på honom Burke 
tänker utan på den otrogna hustrun. 
Hans list har lyckats. Hon har gi
vit -honom visshet och erkänt sig 
skyldig i två vittnens närvaro. Ut! 
Ut att tigga ditt uppehälle vid kors-
vägarne ! 

Smakfulla Kransar 
Alltid utsökt vackra i 
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MERKURTYÅLEH 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

Nora vänder sig frågande till den 
unge herden. Nog ger han henne 
ett hem? 

Men han slår ned blicken och mum
lar illa. till mods: — Det är ett vac
kert fattighus nere i Rath-van na — 

Så finns för henne ingenting me
ra i livet. Bortjagad från hemmet, 
försmådd av den man hon älskar, 
fattig, utan fäste på i orden oeh snart 
gammal — 

Tillsammans med landstrykaren, 
den ende som. haft ett ord till för
svar för henne, dri ves hon ut i ovä
dersnatten, hårda öden tillmötes, tra
der det att den gamle bonden, plöts
ligt försonad med herden, dricker 
honom till. 

Det andra dramat "De ruta wot 
havet —" skulle kunna haft till bak
grund den bohuslänska kusten i' en 
gången tid, då kampen mot havet 
var hårdare än nu när fiskejakterna 
drivas med motorer och seg^lfarty-
gén ersatts av ån gar ne. 

Händelsen spelas i en fiskarstuga 
nedåt stranden. Man ser den gamla 
modern Maurya, hennes två döttrar 
och sonen, Barttey. 

Den gamla kryper frysande ihop 
invid elden. Hon tailar lågmält oeh 
liksom med undertryckta snyftning-
lar, innen ingen fäster synnerlig upp
märksamhet vid vad hon säger. Hon 
Ihar icke återhämtat sig efter den 
svåra, sorgen —1 för nio dygn sedan 
blev en annan son, Michael, borta 
nå sjön. . 'gal ; 

Ett ifartvg väntas vilket skall 
seof a. vidare till ©11 nlats där det ar 
marknad. Bartley ämnar ^ sig dit 
med ett par hästar. Man förväntar 
höga priser. ^ 

Sjön går hård, man hör brän
ningen och modern 'bönfaller honom 

att stanna hemma. 
— Vad är väl priset för hundra 

hästar, ja, tusen hästar klagar 
'hon, mot en son där det ic. e 
finns någon mer son än den
ne ende! Är det icke en hård oe 
hiärtlös man som ioke vill Ivssna r 
en gammal kvinna, när hon vill ha 
la. honom borta från sjön — i-

— Det är en ungmans liv att tara 
^å siön, tillrättavisar en av döttrar 
11©, och vem kan väl höra på en ga® 
•mal kvinna., som evigt upprepar e 
ocih ' detsamma. 

Hart lev går. _ Î-1 
Stunderna skrida därinne i stugan-

Modern talar för sig själv: Jg 
— Jag vill ioke överleva Bartley-

Jag har i detta hus haft en nian 

ooh hans far och sex präktiga söner, 
so,m ;a"' födde med smärta " l0C • 
nå trra fann man ooh andra icke, 
nu äro de borta alla som en. 
satt här med Bartley och han var v 
litet barn som låg i mitt k nå. oC* 
jan- så<r två kvinnor oeh tre kvinno 
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•och fyra kvinnor som kommo in ge
nom don dörren under det de korsa
de si«- utan att sä ira nåfot. Jag såg 
ut och det kom män «om 'bar på nå
got i ett rött. segel, och vattnet rann 
av det —• 

Under det hon talar utspelar sig 
samma scen i verkligheten. Det 
kommer in gamla kvinnor, som kor
sa sig' och klagande bönfalla på 
golvet och män som bära Bartley,s 
lik, vilket de lägga på bordet — 

Hur hart han omkommit? En av 
hästarne har bråkat nere vid den 
branta stranden och slungat honom 
ut i bränningen. 

Dne gamla modern böjer knä viel 
sonens huvud ooh talar med klar 
stämma, löst från den skräck och 
ångest som utgjort undertonen i hen
nes liv: 

Alla äro de nu borta och det finns 
ingenting mera som sjön kan göra 
mig. J ag behöver icke vaka och grå
ta och bedja i stormiga nätter. Jag 
behöver icke bry mig om hurudan 
sjön är när de andra kvinnorna kla
ga. Det är en stor vila som nu blir 
min och djup sömn under de långa 
nätterna. Bartley skall få en vacker 
kista av vita bräder och en djup 
,grav. Vad mera än det kan vi ön
ska? Ingen på jorden kan leva evigt 
och vi måste låta oss nöja. 

Hermine Wallengren. 

Cvå böcker om fåglar. 

Som värdefulla och välkomna jul
gåvor kunna med rätta betecknas de 
båda "fågelböcker" som utkommit 
på J. A. Lindblads förlag. Den ena 
är O. Holms "Fåglar i våra trädgår
dar" med akvareller aiv Ingeborg 
Fredriksen samt Carl Fries' "Färder 
och fåglar", rikt illustrerad. De bå
da ..praktverken kosta resp. 8 kr. och 
kr. 6:50, häft. ex. 

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

Slopa kaffet och dnck 
CAT» 

KAKAO 

Sångfågeln. 
Han var sångare, sångare, född därtill 

att giva sin själ i jubel och drill, 

att sjunga sitt väsen ut. 

Men en dag blev han fångad, fick hem och fick viv. 

En främmande ton kom in i hans liv 

och den jublande sången tog slut. 

Väl sökte han slå någon drill ibland, 

men det var som ett osynligt tryckande band 

förstämt varje känsla fri. 

Ty han såg, när han sjöng, hur hans makas id 

i den värld, som han byggde till sång, ej gav tid, 

hur hans väsen blev husvillt däri. 

Då teg han. Då gömde han djupt och skyggt 

i sitt hjärta sin sång, som en dörr han lyckt 

till ett heligt, förbjudet rum. — 

Han kysste sitt viv, och han redde av strå 

ett varmt litet bo åt de väntade små. 

Men hans lycka var tryckt och stum. 

Och sommarsol sken emot rutan och göt 

sin glans i hans själ. Lik en eldström den flöt 

i hans väsen och längtade ut. 

Han satt på sin pinne och såg på de små, 

som skreko på mat i sitt rede av strå. — 

Och eldströmmen slocknade ut. 

Då flög han mot gallret och kvittrade till. — 

Ett kvitter av vemod, av ångest en drill, 

som dränktes i ungarnas gny. 

Och hän till sitt värv, att ge stöd, att ge bröd 

han flög hela dagen, tills solen sjönk röd 

bortom aftonens purprade sky. 

Och tyst blev däruppe kring ungar och viv. 

Då satt han allena där med sitt liv 

och såg ut i den slocknande glans. 

Och det grep som en underlig ängslan hans håg, 

tills han ej visste mer, om den natt, som han såg, 

var himmelens natt eller hans. 

Men en längtan, en längtan i bröstet steg. — 

Han gömde sitt huvud bak vingen — och teg 

och drömde att gallret föll. 

Men det var blott i drömmen den dörr, som han lyckt, 

sprängdes upp att befria hans andes flykt, 

ty gallret, ty gallret det höll. 

Sigrid Bergman. 

fullmogna kakaobonor 
aiulidkrk 
iPMM 
dagligen 

Vi kunna icke förbättra världen 
i snabbare tempo än vi själva för
bättras. När vi hos oss själva dö
dat apan ooh tigern, återstår åsnan 
som är ett motsträvigare och mera 
uthålligt kreatur. 

Biskop Creighton. 

Det sköna behåller alltid nyhe
tens friskhet, det förvånande tröttar 
i längden. 

A. Bournonville. 

* 

Kritiken är en fil som glättar det 
som. därmed bearbetas. 

E. Legouvé. 

St jä rnor  
Mitt hembiträde anmälde att .nå

gon sökte mig. 
— Vem är det? 
— Hon vill icke säga sitt namn. 
Folk. som inte vilja -säga sina 

namn. tar man helst emot i tambu
ren. 

Jag gick ut. Där stod en kvinna 
under ampeln. En liten en med klar
blå. pigga ögon. 

— Jag hade något att tala om, 
som jag helst ville säga direkt, sade 
hon. 

Folk. som ha något att tala om, 
som de helst vilja säga direkt, har 
man en viss rädsla för. Det är all
tid angenämare med människor, som 
komma för att ingenting säga. vare 
sig direkt eller indirekt. Men denna 
såg liten och ofarlig ut. 

Jag anvisade henne en plats i korg
stolen vid hallbordet och satte mig 
själv i en annan mitt emot. 

— Det är så svåra tider, började 
hon. 

— Det är det förvisso, svarade 
jag-

— Ooh när man därtill liar nio 
barn 

Hon började att vagga kroppen 
fram och tillbaka på ett sorgmodigt 
sätt som om en osynlig hand plöts
ligt satt den på medar. 

Det är egendomligt, men faktiskt 
att vi inte tycka om folk imed nio 
barn. Det verkar på något sätt en 
industri, som råkat i vanrykte. 

— Och alla skall ha kläder, mat 
ooh skor, 'fortfor hon. 

— Försörjer ingen .sig själv? frå
gade jag. 

— Åhnej då. den äldste är nyss 
fyllete, åtta år. 

— Åtta år?!! ' 
Min skeptiska min kom henne att 

hastigt tillägga: 
—- Det har varit tvillingar två 

gånger. 
Jag svarade ingenting. Jag för

står ju att ingen för sitt nöjes skull 
hittar på sådana elär sorgliga histo
rier. 

— Och nu undrar jag.... sade 
hon, ooh började energiskt repa i en 
svart påse.... jag vill inte tigga, 
_men jag kanske fick göra något i 
istället för det. 

Och hon lade upp en kortlek på 
hallbordet mellan oss. 

— Jag lägger stjärnor, sade hon. 
Jag sér in i framtiden. 

Jag har hört talas om stjärngossar 
på jul — men stjärnfruar . . .! Ge
schäftet tilltalade mig icke. Men 
hur många geschäft äro direkt till
talande? Kanske betydde mitt in
tresse en biffstek för henne, en vän
lig brasa i kallnad kakelugn i den 
utkant av livet, där hon förde sin 
osäkra tillvaro. 

— En krona för en vanlig stjär
na ooh två. om det iskall vara plock
ning, tre fattiga högar ocih brudsäng 
med, fortfor hon övertalande. 

Abrakadabra, mizinska, rnizon . . . 
jag begrep ingenting, men lät med 
en handrörelse förstå att jag gick 
med på allt. 

Hon lyfte blundande, såg på kortet 
i handen och såg på mig och sade 
högtidligt: 

— Damen går i hjärter. 
Och hon blandade och lade ut de 

knepigaste figurer. Det fattades in
te yrkesvana i de där fingrarna. Och 
hur mycket hon såg sedan! Främ
mande städer ooh stora hus, glada 
nyheter och viktiga bestämmelser, 
folk, pängar och trakteringar. Och 
först och sist en mystisk Hjärter, 
som skred fram överallt på både lju
sa och mörka vägar. 

— Han kommer elirekt till ka.m-

Om fötterna ekiperar man sig bäst hos 

Carl Johansgatan 60 Fisktorget 

maren, sade hon och betraktade mig 
med en päjlande blick. Och guld
vara för han mod sig, fortfor hon 
ooh tog ett steg med pekfingret ut 
från långfingret till ett hjärteress. 
Oeh kär är han, o, så kär! Åtta. nio, 
tio — nej, jag har väl aldrig sett 
maken! Det är bäst att rusta till 
bröllop med detsamma. 

Hon föll i extas och jag började 
första att det tydligen var succes-
numret som nu gick av stapeln. Jag 
bemödade mig att kväva en gäspning 
och så omärkligt, som möjligt avläsa 
från armbandsuret, vad klockan var. 

— Och pängar ligger här, många 
pängar. Vet ni det, ni blir mycket 
rik? 

— Kan ni se om det sker, innan 
skatten skall ut. nästa gång? våga
de jag inflika en fråga. 

Hon betraktade mig snabbt och 
en smula skygg. 

— Så tydligt ligger det inte. Men 
pängarna komma snart, och stora, 
stora, pängar är det, och alldeles sä
kert är det Hjärtern som för dom 
med sig. 

— Det låter som det skulle vara 
Rockefeller, inföll jag. 

— Bor han i ett stort hus ett istyc-
ke väg härifrån? frågade hon efter 
en blick ned i korten. 

— Alldeles, svarade jag. T en 
22-rumsvilla i Alingsås. 

— Vad var det jag sade! utbrast 
hon. Låt inte ett sådant tillfälle 
gå ifrån sig bara, det är mitt råd. 
Ty det är en bra och präktig man. 
se här! 

Och hon höll upp en klöverknekt 
för mina ögon. 

Upplivad fortfor hon att blanda, 
plocka, räkna och lägga upp. De 
angenämaste saker. Bjudningar, 
svartsjuka, glädjetårar, bröllop och 
förmögenheter. Allra sist knyppla
de hon ihop en märkvärdig slags fi
gur. söm hon vände på ett kort. som 
en pannkaka på ett spett. För mina 
ögon tog den sig skäligen enkel och 
intetsägande ut. men hon uppgav ett 
rop -och slog häpen samman händerna. 

Tvätta med 

güütot LANGES 
' UIRffilSrRütAT. 

Äldst & Häst 

— Nej. jag har väl aldrig sett 
maken! Jag skulle tro att jag satt 
inför själva drottningen av Saba, så 
grant är det. 

Och hon satte ett finger på don 
strålande konstellationen och såg mig 
högtidligt i ögonen. 

—• Här ligger en förändring, sade 
hon. En lysande förändring. Och 
ni tänka redan på det båda två. Där 
gå de ljusa vägarna till bröllops
gården. Dcli där ligger Hjärtern, 
och där ligger ni själv, och där äro 
pängarna. Det kan inte undvikas, 
och det ,sker snart, mycket snart. 

KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

Innan 
JulstöKet 

börjar 
ocli hela huset står på ända, tänk da 
på att allt detta "ståhej" vore obe
hövligt om Ni ägde en Hoover, som 
icke blott kan användas och göra 
samma tjänst som en vanlig damm
sugare, utan dessutom kan vad ingen 
dammsugare förmår : piska ur den 
ingrodda smörjan ur mattorna. I)et 
är därför Ni redan nu skall skaffa 
Er en 

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

medan den suger. 

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. 

flllal)$ vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 

översatt av Sigyn Frydén. 
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— Ja, det var jag. Hon rodnade 
lite, alltjämt med det kommande nö
jet i tankarna. Jag kunde inte tän
ka ut någonting, och kaptenen före
slog mig det på skämt, och jag ac
cepterade förslaget. 

— Det var ju mycket lämpligt, 
sade Poppy i lätt ton, Britannia här
skar över vågorna, gör hon inte? 
Och jag antar, att i det speciella fal
let var ert val en fin komplimang 
till kaptenen och styrmännen, som 
härskade över vågorna å era vägnar. 

Celia såg upp med en harmsen 
bliok, men innan hon hann öppna 
läpparna, var det Cheyne, som ytt
rade sig. 

— Om det var ämnat som en kom

plimang, så blev det då högligen upp
skattat. Om jag minns rätt, fröken 
Romney, så fick ni ett pris, för att 
ni vall den vackraste och ovanligaste 
dräkten. Men det kanske ni har 
glömt bort för alla de andra trium
ferna den kvällen. 

Kitty kastade en hastig blick på 
honom över bordet, men han hade 
sänkt ögonen, så snart han talat ut. 

Hon hade ej glömt den minsta de
talj från den kvällen, ej heller hur 
hon efter dansens slut på Cheynes 
bön visat sig för honom, skrattande 
ooh rodnande, i ett lugnt hörn på 
däcket. Hon hade ej glömt hans 
blick, då hon slog tillbaka sin kappa 
och visade sin kostym, ej heller de 
få ord, som han tyckt sig ha rätt 
att yttra. 

Men dessa dagar voro över för all
tid, ooh hon kände med en plötslig 
beklämning, att det var värre än 
gagnlöst att vänta, att de skulle upp
repas igen. 

Klockan åtta. den betydelsefulla 
aftonen var det lilla sällskapet för
samlat i hallen. Professor Lindsay 
och Owen Cheyne hade beslutat sig 
för att uppträda i vanlig dräkt, och 
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ges absolut av Skin-Crsem, 
5: 50 pr burk, Ex. Ansikts-

massös Wilhelmina Tholin, Vasaplatsen 2, 
2:dra v. Tel. 3934. 

6tt nytt kvinnoyrke. 

I Amerika liar uppstått ett nytt 
väl avlönat, "äkta kvinnligt" kvin
noyrke, för vilket även hemm a i Sve
rige utrymme torde finnas. 

Det har med sjukvård att göra, 
men skiljer sig dock på ett avgöran
de sätt från vad vi mena med denna 
'beteckning. 

Arbetet 'består i att hjälpa kon
valescenter över en lång trist konva-
leäcenstid, att leda hysteriska perso
ners sjukliga fantasi in på sund-a ba
nor, att väcka livsintresset, hand
lingskraften där de äro på väg att 
förintas o. s. v. Det gäller sålunda 
att, som sjuksköterskan, vara läka
rens "högra hand'" ehuru arbetet här 
faller på det själsliga området. 

" Sysselsättni ngsterapevterna ' '. som 
deras yrkesbenämning är, måst« äga 
vissa kvalifikationer, så pass sällsyn
ta att de garantera yrket ett högt an
seende och även hög ersättning. 

Då dessa "sjuksystrar", för att an
vända en vigare benämning, huvud
sakligen arbeta inom den förmögna 
världen måste de äga en grundlig och 
allsidig utbildning, vara intelligenta, 
spirituella och underhållande samt 
besitta en viss världsvana. Vidare 
behöva de vara skolade psykologer 
med goda insikter i det mänskliga 
själslivet, de behöva ha hjärta och 
ett levande intresse för varje enskilt 
"fall" samt fantasi och uppfinnings
förmåga för att på ett angenämt och 
för hälsan återställande sätt kunna 
förströ och sysselsätta de sjuka, 
skingra deras oro och trista tankar. 

Deras bästa hjälpmedel i kampen 
mot de nervösa sjukdomarne och själs
lidandena är emellertid arbetet. De 
måste därför äga insikter i olika 
slags sysselsättningar för vilka de 
sjukas intresse kan väckas: körgma-
keri. bokbinderi, papparbeten, snick-
ring, etsning, vävning, blomstersköt
sel o. s. v. Även sport ingår i läke

metoden. 

Sysselsättningsterapevterna arbe
ta icke uteslutande i privatvård utan 
äro anställda även vid sjukhus -och 
i mycket stor utsträckning vid sana

torier. 

Annie Garfield. 

Hemmets  t i dn i ng  
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

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

Pr kvartal 6 kr. fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 
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i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö Hamng. 41 

Vetenskap ocl> 
religion. 

Liksom "vanekristendomen", det 
kritiklösa antagandet av andras tro 
tidigare var en vanlig företeelse, 
möter man nu ofta på skilda håll 

va ne f rit änker i et", up pf attni ngen 
att vetenskapen en gång för alla 
gjort av ;med religionen och att man 
därför själv icke behöver ägna den
samma någon eftertanke -och pröv
ning. 

För dem som intaga denna lik
nöjda ståndpunkt kan det ha sitt in
tresse att taga del av vad en berömd 
samtida vetenskapsman ihar att sä
ga i ifrågan. På Lindbladska för
laget i Uppsala, har till julen utkom
mit ett arbete "Vetenskapen och vå
ra livsfrågor" av den amerikanske 
fysikern Robert Andrews Millikan, 
Nobelpristagare i fysik 1923. Bland 
de artiklar, som tillsammans bilda 
boken, är även en, betitlad Veten
skap och religion. 

— En första sak, skriver han här, 
vilken förefaller mig alldeles oom
tvistlig och obestridd ar tänkande 
människor är att någon konflikt 
mellan vetenskap och religion alls 
inte existerar, om båda fattas på rätt 
sätt. Det enklaste och väl också 
m-est övertygande beviset för san
ningen av detta påstående är vitt
nesbördet från de största ledande 
andarne på å ena sidan vetenskapens, 
å den andra religionens fält. 

Låt oss t. ex. utvälja de största 
namnen i världens vetenskapliga his
toria under de båda sista århundra
dena. Säkerligen skall mail medgi
va, att de stjärnor som där lysa kla
rast betecknas av namnen Newton, 
vars livs tyngdpunkt inföll omkr. 
1680, Faraday som verkade omkring 
1830, Maxwell på 1870-talet, Kel
vin på 1890-talet samt lord Raleigh 
som dog 1921. Ingenstädes finna 
vi allvarligare sanningssökare eller 
intellekt med skarpare blick och 
dock voro de alla fromma män, som 
öppet bekände sig till religionen. 

När Kelvin år 1887 var på själva 
höjdpunkten av sin kraft, skrev han: 
"Ju djupare vi intränga i vetenska
pen desto mera avlägsnar den oss, 
tror jag, från allt som stöter på 
gudsförnekelse". 

Och 1903 när lians liv nalkades 
sitt islujb skrev han: "Tänker ni 
skarpt nog, så tvingas ni av veten
skapen att tro på Gud som är alla 
religioners upphov. Ni skall finna 
vetenskapen icke fientlig mot, utan 
ett stöd för religionen". 

Om Louis Pasteur, den oomtvis
tat främste av alla världens biolo
ger, skriver hans minnestecknare: 
"Det bör slutligen ihågkommas, att 
Pasteur var en djupt religiös man". 

Författaren nämner därefter ett 
stort antal nu levande amerikanska 
vetenskapsmän av internationellt 
rykte, som alla företräda en religiös 
syn på tingen. 

I slutet av sin artikel påpekar 
Millikan, att om man förnekar att 
det finns en gudomlig makt i värl
den som arbetar på rättfärdighet, så 
finns det häller icke något skäl för 
människan att visa självuppoffring 
eller försakelser av något slag. 
Någon utveckling av människor
nas samveten eller ideal är ic
ke tänkbar. Utan tro på Gud finnes 
näml;gen ingen grundval för ideal 
eller högre strävanden. 

Just den bästa finner Ni till ett överkomligt pris 

hos 
## 

HERR 
Ekipering 

Kungsgatan 34 

(Hörnet av 

Magasinsgatan) 

"De rida mot fyavet i i  

Irländsk dramatik. 

Bland de arbeten julens bokflod 
sköljt upp på mitt skrivbord är 
också ett häfte irländsk dramatik, 
ett par små dramer, "I klyftans 
skugga" och "De rida mot havet —, 
utkomna i dansk översättning på 
"Klinte's förlag i Köpenhamn. 

Författaren är John Millington 
Synge som när han, trettiosex år 
gammal, skildes hädan endast med
hunnit sex dramer och en samling 
skisser, vilka doök. voro betydande 
nog för att göra hans namn icke blott 
känt utan även berömt. 

Synge fann åt sig en ny och sär
egen värld att skildra — Aranöarna 
utanför Irlands västkust, på nåd och 
onåd utlämnade åt havssto rmarne 
och med Atlantens lån ira vågor rul
lande in mot klippreven, kring vilka 
bränningen sjuder i vitfradgande ra
seri, fyllande natten med sitt. mäk
tiga dån och sin skräck. 

Synge som bosatte sig härute lå
ter handlingen i sina. dramer spela 
bland denna öbefolkning av bönder 
och herdar, krögare, fiskare och 
landstrykare. 

"I klyftans skugga" verkar något 
främmande ior svensk uppfattning. 
Kanske är det icke en verklighetstro
gen bondehistoria Synge avsett. 
Kanske har han endast önskat ge ett 
äktenskapsdrama "på annat sätt". 
Själva innehållet är nämligen icke 
nytt. 

En gammal man, här en bonde-
herde, misstror sin unga hustru. 

Vad grubblar han väl över där lian 
dagarne i ända vaktar sin lårahjord 
ute i ödemarken? Luften är disigt 
grå av havsdimman, vinden visslar 
i de stormslitna risiga träden — här 
blir sinnet tungt och sjukt — 

Och vad tänker väl hans unga 
hustru på där hon sitter ensam hem
ma i kojan och genom dörröppning
en ser ut ö-ver det öde vilda landska
pet, där dimman på smygande fötter 
tassar fram ur mossar ne? Hon har 
gift sig för den lilla gårdens och få
rahjordens skull imed denne gamle 
särling, vars vita huvud rister av 
ålder och vars tandlösa mun talar 
grova ord. Hennes ungdom skall 
snart vara förbi — 

När ridån går upp ser man det 
inre av den gamle Burkes koja, vil
ken ligger längst bort i en lång vild 
klyfta. Ett bl ä gra 11 sken fyller rum
met från torveiden på den öppna här
den. 

Ät ena sidan står en säng. Under 
det överbredda lakanet ser man kon
turerna av en mänsklig gestalt. No
ra sysslar i rummet och tänder slut
ligen, med en skygg blick bortåt 
sängen, vaxljusen på bordet, där eil 
del välfägnad står framdukad. 

I detta ögonblick bankar någon 
sakta på dörren .och en främmande 
landstrykare kommer in. Han an
håller ödmjukt om husrum undan 
stormen och det strömmande rägnet. 
Hustrun ger honom ett vänligt mot
tagande och ber honom stanna hos 
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den döde Burk©, medan hon själv 
går ut och söker efter en ung herde 
i närheten. Hon behöver honom för 
att få bud till den dödes avlägset bo
ende släktingar. Just när den gam
le dog nedkallade han nämligen him
lens förbannelse över en och var som 
vågade röra vid hans döda kropp, 
innan systern hunnit komma, tillstä
des. 

Knappast har hustrun avlägsnat 
sig. förrän den dystra scenen under
går en plötslig förvandling — den 
döde sätter sig upp i sängen och ber 
i vresig ton att få litet med av den 
framdukade välfägnaden, ett glas 
-whisky — det kostar på att spela 
död ! 

— Och varför spela död? undrar 
landstrykaren, när han återhämtat 
•sig från sin förskräckelse. 

— Jo, svarar Burke, hon är en 
dålig hustru för en gammal man, 
och jag håller på att bli åldrig, Gud 
hjälpe mig, fast min arm ännu är 
kraftig. Ge imig knölpåken där och 
vänta en stund skall du få se en stor 
syn här i stugan! 

Det höres röster utanför och "den 
döde" återtar skyndsamt sin roll. 

Nora kommer in med en yngling 
ooh under det att landstrykaren väl 
förplägad .med dryckjom låtsar sig 
försjunken i djup sömn, tala de båda 
unga lågmält med varandra. 

Man förstår, att Nora tänker sig 
ett giftermål med herden. Men hon 
är livserfaren. Allt måste vara san
ning mellan dem, så att inga spöken 
skola kunna stå upp ur det förgång
nas grav och ruinera den lycka, som 
nu — äntligen — skall blomstra för 
henne. 

Hon talar med dämpad stämma, 
i tunga .satser. 

Hon gifte sig för att komma ifrån 
fattigdomen ooh få säkert, fäste på 
jorden. Men vad betyder en liten 
gård och en fårahjord, när livet måste 
levas iså ensamt som här utan ett 
barn att lägga till bröstet och med 
en gammal man, vars haka,är knivs-
vass och vars vita hårstripor stå som 
en buske omkring det skakande hu
vudet. — Både vinter ooh sommar 
och den blida våren har jag suttit 
här, medan de unga bakom mig ble-
vo vuxna och de gamla gingo bort. 
Ja^ har behövt någon att tala med, 
någon att tänka på när dag byttes 
i natt — där var Darcy ooh även 
andra män — 

Men den unge herden lyssnar en
dast förstrött. Han liar hört sägas 
det där förut., men nu tänker han på, 
att det är en liten bra gård hon fått 
ärva. och att det är mycket pängar 
som hon funnit i en strumpa i den 
dödes gömmor och tömt ut på bor
det — 

Med armen omkring henne, säger 
han hjärtligt: — Du har haft det 
för ensamt här med en gammal man, 
men det blir ett skönt liv du nu får 
med en ung man, ett, skönt li v i san-
ninp-! 

Nu springer gamle Burke ur sin 
säng. Herden pommer sig bakom 
Nora: — För Guds kärleks skull, 
rädda mig! Bed den gamle — han 
gjorde, dig alltid till viljes! 

Men det 'är icke på honom Burke 
tänker utan på den otrogna hustrun. 
Hans list har lyckats. Hon har gi
vit -honom visshet och erkänt sig 
skyldig i två vittnens närvaro. Ut! 
Ut att tigga ditt uppehälle vid kors-
vägarne ! 

Smakfulla Kransar 
Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 
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MERKURTYÅLEH 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

Nora vänder sig frågande till den 
unge herden. Nog ger han henne 
ett hem? 

Men han slår ned blicken och mum
lar illa. till mods: — Det är ett vac
kert fattighus nere i Rath-van na — 

Så finns för henne ingenting me
ra i livet. Bortjagad från hemmet, 
försmådd av den man hon älskar, 
fattig, utan fäste på i orden oeh snart 
gammal — 

Tillsammans med landstrykaren, 
den ende som. haft ett ord till för
svar för henne, dri ves hon ut i ovä
dersnatten, hårda öden tillmötes, tra
der det att den gamle bonden, plöts
ligt försonad med herden, dricker 
honom till. 

Det andra dramat "De ruta wot 
havet —" skulle kunna haft till bak
grund den bohuslänska kusten i' en 
gången tid, då kampen mot havet 
var hårdare än nu när fiskejakterna 
drivas med motorer och seg^lfarty-
gén ersatts av ån gar ne. 

Händelsen spelas i en fiskarstuga 
nedåt stranden. Man ser den gamla 
modern Maurya, hennes två döttrar 
och sonen, Barttey. 

Den gamla kryper frysande ihop 
invid elden. Hon tailar lågmält oeh 
liksom med undertryckta snyftning-
lar, innen ingen fäster synnerlig upp
märksamhet vid vad hon säger. Hon 
Ihar icke återhämtat sig efter den 
svåra, sorgen —1 för nio dygn sedan 
blev en annan son, Michael, borta 
nå sjön. . 'gal ; 

Ett ifartvg väntas vilket skall 
seof a. vidare till ©11 nlats där det ar 
marknad. Bartley ämnar ^ sig dit 
med ett par hästar. Man förväntar 
höga priser. ^ 

Sjön går hård, man hör brän
ningen och modern 'bönfaller honom 

att stanna hemma. 
— Vad är väl priset för hundra 

hästar, ja, tusen hästar klagar 
'hon, mot en son där det ic. e 
finns någon mer son än den
ne ende! Är det icke en hård oe 
hiärtlös man som ioke vill Ivssna r 
en gammal kvinna, när hon vill ha 
la. honom borta från sjön — i-

— Det är en ungmans liv att tara 
^å siön, tillrättavisar en av döttrar 
11©, och vem kan väl höra på en ga® 
•mal kvinna., som evigt upprepar e 
ocih ' detsamma. 

Hart lev går. _ Î-1 
Stunderna skrida därinne i stugan-

Modern talar för sig själv: Jg 
— Jag vill ioke överleva Bartley-

Jag har i detta hus haft en nian 

ooh hans far och sex präktiga söner, 
so,m ;a"' födde med smärta " l0C • 
nå trra fann man ooh andra icke, 
nu äro de borta alla som en. 
satt här med Bartley och han var v 
litet barn som låg i mitt k nå. oC* 
jan- så<r två kvinnor oeh tre kvinno 
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Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9 e. m. 

Spanska flug-an. 
Bilj. à 1.65 o. 2.65 kl. 12-2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

V e c k a n  21 /12—23/12 
Obs. ! Endast 3 dagar. 

PALLADIUM RI ALTO 
Kl. 7 o. 9 e. m. 

Barnförbjadet. 

POLA NEGRI i 

Ö s t e r  o m  S u e z '  

P WAnn Motiv,Dukar,Kragar.Kuddar 
UpUlllul, Schalar, Näsdukar, Siden. 

Depôten för Äkta Spetsar. 
Kungsg.58. 1 tr. Tel. 12655. Öppet 11—6. 

•och fyra kvinnor som kommo in ge
nom don dörren under det de korsa
de si«- utan att sä ira nåfot. Jag såg 
ut och det kom män «om 'bar på nå
got i ett rött. segel, och vattnet rann 
av det —• 

Under det hon talar utspelar sig 
samma scen i verkligheten. Det 
kommer in gamla kvinnor, som kor
sa sig' och klagande bönfalla på 
golvet och män som bära Bartley,s 
lik, vilket de lägga på bordet — 

Hur hart han omkommit? En av 
hästarne har bråkat nere vid den 
branta stranden och slungat honom 
ut i bränningen. 

Dne gamla modern böjer knä viel 
sonens huvud ooh talar med klar 
stämma, löst från den skräck och 
ångest som utgjort undertonen i hen
nes liv: 

Alla äro de nu borta och det finns 
ingenting mera som sjön kan göra 
mig. J ag behöver icke vaka och grå
ta och bedja i stormiga nätter. Jag 
behöver icke bry mig om hurudan 
sjön är när de andra kvinnorna kla
ga. Det är en stor vila som nu blir 
min och djup sömn under de långa 
nätterna. Bartley skall få en vacker 
kista av vita bräder och en djup 
,grav. Vad mera än det kan vi ön
ska? Ingen på jorden kan leva evigt 
och vi måste låta oss nöja. 

Hermine Wallengren. 

Cvå böcker om fåglar. 

Som värdefulla och välkomna jul
gåvor kunna med rätta betecknas de 
båda "fågelböcker" som utkommit 
på J. A. Lindblads förlag. Den ena 
är O. Holms "Fåglar i våra trädgår
dar" med akvareller aiv Ingeborg 
Fredriksen samt Carl Fries' "Färder 
och fåglar", rikt illustrerad. De bå
da ..praktverken kosta resp. 8 kr. och 
kr. 6:50, häft. ex. 
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Slopa kaffet och dnck 
CAT» 

KAKAO 

Sångfågeln. 
Han var sångare, sångare, född därtill 

att giva sin själ i jubel och drill, 

att sjunga sitt väsen ut. 

Men en dag blev han fångad, fick hem och fick viv. 

En främmande ton kom in i hans liv 

och den jublande sången tog slut. 

Väl sökte han slå någon drill ibland, 

men det var som ett osynligt tryckande band 

förstämt varje känsla fri. 

Ty han såg, när han sjöng, hur hans makas id 

i den värld, som han byggde till sång, ej gav tid, 

hur hans väsen blev husvillt däri. 

Då teg han. Då gömde han djupt och skyggt 

i sitt hjärta sin sång, som en dörr han lyckt 

till ett heligt, förbjudet rum. — 

Han kysste sitt viv, och han redde av strå 

ett varmt litet bo åt de väntade små. 

Men hans lycka var tryckt och stum. 

Och sommarsol sken emot rutan och göt 

sin glans i hans själ. Lik en eldström den flöt 

i hans väsen och längtade ut. 

Han satt på sin pinne och såg på de små, 

som skreko på mat i sitt rede av strå. — 

Och eldströmmen slocknade ut. 

Då flög han mot gallret och kvittrade till. — 

Ett kvitter av vemod, av ångest en drill, 

som dränktes i ungarnas gny. 

Och hän till sitt värv, att ge stöd, att ge bröd 

han flög hela dagen, tills solen sjönk röd 

bortom aftonens purprade sky. 

Och tyst blev däruppe kring ungar och viv. 

Då satt han allena där med sitt liv 

och såg ut i den slocknande glans. 

Och det grep som en underlig ängslan hans håg, 

tills han ej visste mer, om den natt, som han såg, 

var himmelens natt eller hans. 

Men en längtan, en längtan i bröstet steg. — 

Han gömde sitt huvud bak vingen — och teg 

och drömde att gallret föll. 

Men det var blott i drömmen den dörr, som han lyckt, 

sprängdes upp att befria hans andes flykt, 

ty gallret, ty gallret det höll. 

Sigrid Bergman. 

fullmogna kakaobonor 
aiulidkrk 
iPMM 
dagligen 

Vi kunna icke förbättra världen 
i snabbare tempo än vi själva för
bättras. När vi hos oss själva dö
dat apan ooh tigern, återstår åsnan 
som är ett motsträvigare och mera 
uthålligt kreatur. 

Biskop Creighton. 

Det sköna behåller alltid nyhe
tens friskhet, det förvånande tröttar 
i längden. 

A. Bournonville. 

* 

Kritiken är en fil som glättar det 
som. därmed bearbetas. 

E. Legouvé. 

St jä rnor  
Mitt hembiträde anmälde att .nå

gon sökte mig. 
— Vem är det? 
— Hon vill icke säga sitt namn. 
Folk. som inte vilja -säga sina 

namn. tar man helst emot i tambu
ren. 

Jag gick ut. Där stod en kvinna 
under ampeln. En liten en med klar
blå. pigga ögon. 

— Jag hade något att tala om, 
som jag helst ville säga direkt, sade 
hon. 

Folk. som ha något att tala om, 
som de helst vilja säga direkt, har 
man en viss rädsla för. Det är all
tid angenämare med människor, som 
komma för att ingenting säga. vare 
sig direkt eller indirekt. Men denna 
såg liten och ofarlig ut. 

Jag anvisade henne en plats i korg
stolen vid hallbordet och satte mig 
själv i en annan mitt emot. 

— Det är så svåra tider, började 
hon. 

— Det är det förvisso, svarade 
jag-

— Ooh när man därtill liar nio 
barn 

Hon började att vagga kroppen 
fram och tillbaka på ett sorgmodigt 
sätt som om en osynlig hand plöts
ligt satt den på medar. 

Det är egendomligt, men faktiskt 
att vi inte tycka om folk imed nio 
barn. Det verkar på något sätt en 
industri, som råkat i vanrykte. 

— Och alla skall ha kläder, mat 
ooh skor, 'fortfor hon. 

— Försörjer ingen .sig själv? frå
gade jag. 

— Åhnej då. den äldste är nyss 
fyllete, åtta år. 

— Åtta år?!! ' 
Min skeptiska min kom henne att 

hastigt tillägga: 
—- Det har varit tvillingar två 

gånger. 
Jag svarade ingenting. Jag för

står ju att ingen för sitt nöjes skull 
hittar på sådana elär sorgliga histo
rier. 

— Och nu undrar jag.... sade 
hon, ooh började energiskt repa i en 
svart påse.... jag vill inte tigga, 
_men jag kanske fick göra något i 
istället för det. 

Och hon lade upp en kortlek på 
hallbordet mellan oss. 

— Jag lägger stjärnor, sade hon. 
Jag sér in i framtiden. 

Jag har hört talas om stjärngossar 
på jul — men stjärnfruar . . .! Ge
schäftet tilltalade mig icke. Men 
hur många geschäft äro direkt till
talande? Kanske betydde mitt in
tresse en biffstek för henne, en vän
lig brasa i kallnad kakelugn i den 
utkant av livet, där hon förde sin 
osäkra tillvaro. 

— En krona för en vanlig stjär
na ooh två. om det iskall vara plock
ning, tre fattiga högar ocih brudsäng 
med, fortfor hon övertalande. 

Abrakadabra, mizinska, rnizon . . . 
jag begrep ingenting, men lät med 
en handrörelse förstå att jag gick 
med på allt. 

Hon lyfte blundande, såg på kortet 
i handen och såg på mig och sade 
högtidligt: 

— Damen går i hjärter. 
Och hon blandade och lade ut de 

knepigaste figurer. Det fattades in
te yrkesvana i de där fingrarna. Och 
hur mycket hon såg sedan! Främ
mande städer ooh stora hus, glada 
nyheter och viktiga bestämmelser, 
folk, pängar och trakteringar. Och 
först och sist en mystisk Hjärter, 
som skred fram överallt på både lju
sa och mörka vägar. 

— Han kommer elirekt till ka.m-

Om fötterna ekiperar man sig bäst hos 

Carl Johansgatan 60 Fisktorget 

maren, sade hon och betraktade mig 
med en päjlande blick. Och guld
vara för han mod sig, fortfor hon 
ooh tog ett steg med pekfingret ut 
från långfingret till ett hjärteress. 
Oeh kär är han, o, så kär! Åtta. nio, 
tio — nej, jag har väl aldrig sett 
maken! Det är bäst att rusta till 
bröllop med detsamma. 

Hon föll i extas och jag började 
första att det tydligen var succes-
numret som nu gick av stapeln. Jag 
bemödade mig att kväva en gäspning 
och så omärkligt, som möjligt avläsa 
från armbandsuret, vad klockan var. 

— Och pängar ligger här, många 
pängar. Vet ni det, ni blir mycket 
rik? 

— Kan ni se om det sker, innan 
skatten skall ut. nästa gång? våga
de jag inflika en fråga. 

Hon betraktade mig snabbt och 
en smula skygg. 

— Så tydligt ligger det inte. Men 
pängarna komma snart, och stora, 
stora, pängar är det, och alldeles sä
kert är det Hjärtern som för dom 
med sig. 

— Det låter som det skulle vara 
Rockefeller, inföll jag. 

— Bor han i ett stort hus ett istyc-
ke väg härifrån? frågade hon efter 
en blick ned i korten. 

— Alldeles, svarade jag. T en 
22-rumsvilla i Alingsås. 

— Vad var det jag sade! utbrast 
hon. Låt inte ett sådant tillfälle 
gå ifrån sig bara, det är mitt råd. 
Ty det är en bra och präktig man. 
se här! 

Och hon höll upp en klöverknekt 
för mina ögon. 

Upplivad fortfor hon att blanda, 
plocka, räkna och lägga upp. De 
angenämaste saker. Bjudningar, 
svartsjuka, glädjetårar, bröllop och 
förmögenheter. Allra sist knyppla
de hon ihop en märkvärdig slags fi
gur. söm hon vände på ett kort. som 
en pannkaka på ett spett. För mina 
ögon tog den sig skäligen enkel och 
intetsägande ut. men hon uppgav ett 
rop -och slog häpen samman händerna. 

Tvätta med 

güütot LANGES 
' UIRffilSrRütAT. 

Äldst & Häst 

— Nej. jag har väl aldrig sett 
maken! Jag skulle tro att jag satt 
inför själva drottningen av Saba, så 
grant är det. 

Och hon satte ett finger på don 
strålande konstellationen och såg mig 
högtidligt i ögonen. 

—• Här ligger en förändring, sade 
hon. En lysande förändring. Och 
ni tänka redan på det båda två. Där 
gå de ljusa vägarna till bröllops
gården. Dcli där ligger Hjärtern, 
och där ligger ni själv, och där äro 
pängarna. Det kan inte undvikas, 
och det ,sker snart, mycket snart. 

KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

Innan 
JulstöKet 

börjar 
ocli hela huset står på ända, tänk da 
på att allt detta "ståhej" vore obe
hövligt om Ni ägde en Hoover, som 
icke blott kan användas och göra 
samma tjänst som en vanlig damm
sugare, utan dessutom kan vad ingen 
dammsugare förmår : piska ur den 
ingrodda smörjan ur mattorna. I)et 
är därför Ni redan nu skall skaffa 
Er en 

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

medan den suger. 

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. 

flllal)$ vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 

översatt av Sigyn Frydén. 

17 

— Ja, det var jag. Hon rodnade 
lite, alltjämt med det kommande nö
jet i tankarna. Jag kunde inte tän
ka ut någonting, och kaptenen före
slog mig det på skämt, och jag ac
cepterade förslaget. 

— Det var ju mycket lämpligt, 
sade Poppy i lätt ton, Britannia här
skar över vågorna, gör hon inte? 
Och jag antar, att i det speciella fal
let var ert val en fin komplimang 
till kaptenen och styrmännen, som 
härskade över vågorna å era vägnar. 

Celia såg upp med en harmsen 
bliok, men innan hon hann öppna 
läpparna, var det Cheyne, som ytt
rade sig. 

— Om det var ämnat som en kom

plimang, så blev det då högligen upp
skattat. Om jag minns rätt, fröken 
Romney, så fick ni ett pris, för att 
ni vall den vackraste och ovanligaste 
dräkten. Men det kanske ni har 
glömt bort för alla de andra trium
ferna den kvällen. 

Kitty kastade en hastig blick på 
honom över bordet, men han hade 
sänkt ögonen, så snart han talat ut. 

Hon hade ej glömt den minsta de
talj från den kvällen, ej heller hur 
hon efter dansens slut på Cheynes 
bön visat sig för honom, skrattande 
ooh rodnande, i ett lugnt hörn på 
däcket. Hon hade ej glömt hans 
blick, då hon slog tillbaka sin kappa 
och visade sin kostym, ej heller de 
få ord, som han tyckt sig ha rätt 
att yttra. 

Men dessa dagar voro över för all
tid, ooh hon kände med en plötslig 
beklämning, att det var värre än 
gagnlöst att vänta, att de skulle upp
repas igen. 

Klockan åtta. den betydelsefulla 
aftonen var det lilla sällskapet för
samlat i hallen. Professor Lindsay 
och Owen Cheyne hade beslutat sig 
för att uppträda i vanlig dräkt, och 
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A. Lundblads 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
1 2  K U N G S G A T A N  1 2  
Tel. 11045, 776 ankn. bost. 

Ombesörjer hela begravningar. 
Svarta och vita kistor... Från kr. 30:— 
Svepningar ». >> 

Lämpliga 
Julklappar 

för 

gossar! 

Bråsth® Konditori 
Storgatan 4, (hörnet av Victoriagatan) 

REKOMMENDERAS. 

Hushållskol 
Koks 
Antracitkol 
Ved 

allt 'av bästa kvalitéer. 

C, UGGLA & Co. 
Handelsaktiebolag. 
Tel. 32, 4 4 ,  3 8 8 5 ,  5407. 

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

öronvärmare „ 450 
Grå & Svarta Krimmössor 3 50 
Skinnmössor „ 5.50 
Raggsockar „ 3.— 
Sportstrumpor „ 2.— 
Fordrade sportbyxor. ... „ 10,50 
Sportkostymer, vadmal. . „ 19 — 

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

Underkläder. 

F i s k t o r g e t .  

Och ihon slog ihop sina kort med 
den sublima irakien hos en välgörare, 
som sluter ,sin tömda plånbok. 

Hon fick sina två kronor ocih gjor
de en värdig sortie. 

Det hela var mig lika obegripligt 
som en fotbollsmatch. Men kanske 
är det just det obegripliga som fängs
lar ocih tjusar oss mest i alla slags 
stjärnor. 

Ragna Peters. 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER 

€n mirakel
medicin. 

Franska tidningar berätta att man 
på landets sjukhus nu använder ett 
nytt universalmedel "Venecin", vil
ken enligt uppgift kan bota nästan 
alla sjukdomar. 

Detta meddelande osar ju humbug 
lång väg, men kanske det dock. icke 
är humbug. 

En dansk läkare d:r Valdemar 
Brummerstedt berättar i Berlingske 
Tidende, att han prövat det ifråga
varande medlet och funnit det — ut
märkt! 

Han skriver: 
Jag har under innevarande år i 

stor utsträckning använt "Venecin" 
i min praktik. De redogörelser an
gående medlet, vilka synts i "Vecko
tidskrift för läkare", uppmuntrade, 
enligt vad jag tyckte mig finna, till 
försök och de resultat jag uppnått ha 
varit mycket överraskande. För mig 
står det fullständigt klart att vi i 
"Venecin" .fått ett utmärkt hjälpme
del i striden mot sjukdomar av alle
handa slag. Särskilt goda resultat 
ha vunnits i fråga om svåra infek-
ti o nsis j uk domar. 

I fyra fall av lunginflammation, 
därav två mycket svåra, gick febern 
så hastigt tillbaka att temperaturen 
var. normal på det fjärde dygnet i 
två fall, på tre dygn i de båda andra, 
medan krisen, som man vet, vanligen 
inträder först på nionde dygnet. Det 
allmänna befinnandet förbättrades 
alldeles ovanligt hastigt. 

I två fall av allvarlig halsinflam
mation med böldutveckling och där 

PATENTERADE 

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

OBS.! VÄR HYGIENISKA FÖRPACKNING. OBS.I 

temperatureli trots , insnitt i bölden 
höll sig mycket hög med dåligt all-
mänbefinnande vanns med "Venecin" 
på två dygn en påfallande förbätt
ring. 

Jag har använt medlet för många 
andra sjukdomar och med god ver
kan. 

"Det mest uppseendeväckande är 
den snabbhet med vilket det allmän
na befinnandet förbättras. Många 
patienter ha, oombedda, uttryckt sin 
förvåning och glädje över resultatet. 
Även om det undersökningsmaterial 
jag ännu förfogar över icke är sär
skilt betydande, så tycker jag dock, 
att de uppnådda resultaten ha stort 
intresse och uppmuntra till fortsatta 
försök. 

Kan man genom "Venecin"-be-
handling förminska sjukdomarnas 
antal och förkorta konvalescenstiden, 
så är redan därmed mycket vunnet". 

StfttlllY 

FRÄN 

A.-B. CARL JOHNSSON 

EJCST&OMS 

'JJISTMJOÙ 
on. Eon. O KEM.-TEKN. FAO nu 

Nyutkomna, böcker 
J. A. Lindblads förlag, Uppsala: 

Llis Malmeström : Några Linné-
studier. Pris kr. 3:50. 

Den helige Francisci Skrifter i 
svenk tolkning av Lisa Lundh. Pris 
kr. 4:50. 

Ruf us M. Jones: Georg Fox. 
Pris kr. 3:50. 

Ol f ert Ricard: Längre fram. 
Pris häftad kr. 3:75. 

Johan Benzendal. Amerikanska, 
brev. Pris kr. 4:75. 

Astrid Cleve Euler: "Det under
bara grundämnet Selen", en spän
nande bok om dödsstrålar, bildfele-
grafering, talande filmer och båg
lampor, telefonering pr ljusstrålar 
m. fl. modärna uppfinningar. Pris 
2 kr. 

II. Andrœ: "I ungdomstid", korta 
dagsbetraktelser. Pris inbunden kr. 
3:75. 

Qn-UNOAQ 
FA O til K 

t e a s  

hågkomster ocb 

Uvölntryck. 
En ny volym, den sjätte i ordning

en, föreligger nu ur det samlings
verk, vilket under namn av Håg
komster och livsintryck utgivas av 

»det Lindbladska förlaget i Uppsala. 
Vad som här bjudes är en både un
derhållande ocih givande läsning. 
Man finner bland bidragsgivarne en 
hel rad kända namn, vetenskapsmän, 
författare, konstnärer, präster, lära
re o. a. Det ligger det upplevdas 
och det personligas stora värde över 
dessa skildringar, vilka iså gott som 
undantagslöst ansluta "sig till perso
ner, händelser och förhållanden av 
allmänt intresse. Dessa tillbakablic
kar i livet sammanfalla därför ofta 
med läsarens minnen, eller, om hans 
hågkomster icke sträcka sig så långt, 
låta de honom se in i en gången tid, 
i . många stycken helt olik vår egen. 

Boken är åsätt ett pris av kr. 7:50. 

huvudvärk. 
Det är få människor i våra dagar, 

I som kunna säga, att de aldrig haft 
huvudvärk, skriver Dansk Sund-
hedstidning. Det är en så vanlig 
sjukdom, att man inte riktigt räknar 
med den. Man tar "ett pulver" och 
så är det inte mer med don saken. 

Det är naturligtvis rätt att inte 
göra stor affär aiv varje litet illa
mående, men å andra sidan bör man 
lia i minne att ett sådant just kan 
vara alarimisignalen för en sjukdom 
som håller på att utveckla sig. För
biser man denna signal kan man få 
anledning till bitter ånger längre 
fram. 

Det modärna storstadslivet med 
dess många skiftande intryck eller 
långvariga Stillasittande och brist på 
frisk luft inverkar i hög grad på 
nerverna och överanstränger dem. 

Huvudvärk är ofta ett tecken 
just härpå. Kommer den ofta. uppå 
måste icke sällan hela levnadssättet 
omläggas. 

Kan /man icke få tid till långa 
promenader, måste man söka ersätta 
dem genom att, så vitt /möjligt, till
bringa söndagen i fria luften och för 
övrigt skaffa sig så (mycket motion 
som möjligt genom morgongymna-

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

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

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

Ingång till butiken närmast frän 
Bazargatan. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

w Fin Lutfisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

stik, varvid man skall försöka ge
nomarbeta musklerna. 

Viktigt är också att få tillräckligt 
sömn, 7—8 timmar och i frisk luft. 
För öppet fönster när årstiden med
ger det! Denna enkla ordination 
skulle, om den tillämpades, befria 
en imängd människor från deras hu
vudvärk. 

Ofta kan huvudvärk föranledas av 
en organisk sjukdom, i vilket fall 
naturligtvis läkaren bör tillfrågas. 
Icke sällan föreligger bleksot, som 
utom arsenik och järn även fordrar 
motion «ch. frisk luft. 

I andra fall av envis huvudvärk 
är det tillrådligt att söka en ögon
läkare. Det kan vara fel i ögats 
byggnad, som kan framkalla huvud
värken. Här är botemedlet särskilt 
avpassade glasögon. 

KUNGSTORGBT 2 

SWALANDERS 
o KAFFE. * 

KUNGSGAT. 17. TEL 3653 m56AT.13.TEL 5167. { 
BAZAR ALVANCE132-133 AffiS tMOONSöAT. 25 I 

HERM. A. 3. 

KORSETT-
avdelningen, 8:dje vän., 
intill T h e s a 1 o 11 g e n. 

Erbjuder största urval 
i svenska och utländska 
korsetter, byst- och 
höfthällar e m. m. till 
l ä g s t a  p r i s e r .  

När Eder hy 
visar tendens att bliva spröd 

torr och ojämn — köp då 

YvY Hud-Créme 
och använd den regelbundet! \j 

kommer att bliva förvånad över 

hur fort huden återvinner sin na 

turliga mjukhet och smidighet. 

Säljes överallt, 

A-B, YvY-Fabriken, Ystad. 

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

Husargatan 24. Tel, 4m 
Alla slags Kopparslaae 

riarbeten veikställas,Porten 
ningar utföras dugligen lne; 
kemiskt rent tenn, allt till 
lägsta priser. 

Pröva ett par 

e?nûefô 
Skodon 
och Ni har funnit den sko Ni 

länge önskat. 

Bekväm, elegant och hållbar 
både i form och styrka. 

Största urval! Lägsta priser! 
hos 

10 Södra Larmgatan 10. 
11 • n • 11 • i ! • 11 • n 

Hustruns släkt är släkt med skaf
feriet men mannens släkt är släkt 
med stugdörren. 

Danskt ordspråk. 

PATER50N 

deras tillrustningar hade därför snart 
varit undanstökade, så att de voro 
färdiga och kunde njuta av en ciga
rett, innan de andra visade sig. 

Celia var den första, som kom 
klädd som en romersk bondkvin
na. Dräkten framhävde fördel
aktigt hennes pikanta, mörka appa
rition bättre än en mera klassisk 
kostym skulle gjort. En mössa kan
tad med guldmynt satt lätt på hen
nes upplösta hår, och hennes mörka 
ögon logo glatt under den glittrande 
prydnaden. Efter henne dansade 
Rosie in i hallen i en liten paljette
rad klänning med silverkrona på hu
vudet och stjärnstaven i handen, som 
tillkännagav, att ihon var Titania, 
älvdrottningen. Hon släpade med 
sig Gordon Lucas, som tycktes ha 
det svalt och skönt i sin Pierrot-kos-
tym med sockertopphatt och svarta 
pomponger. 

Efter dem kom Poppy Fanshawe, 
och då herrarna fingo syn på henne, 
gåvo de livligt sitt bifall till känna. 

Hon bar en grön klänning, glitt
rande som orm fjäll med förunder
liga skiftningar i grönt, violett och 
blått, som på en gång förbryllade 

och tjusade ögat. En grön orm 
slingrade sig ut ocih in genom hennes 
ljusa hår; det platta huvudet med 
de rödaktiga ögonen låg långt ner 
över hennes panna. Ormar voro vi
rade kring halsen, de bara armarna 
ooh midjan. I trots av hennes engel
ska färger, den skära hyn, de havs-
blå ögonen och det guldgula håret, 
var det någonting obeskrivligt ori
entaliskt över henne. Ormarna tyck
tes smyga sig intill henne, som om 
de älskade henne, som om hon vore 
ett imed dem, och hennes lilla smärta 
gestalt hade ormens glidande grace 
i alla rörelser. 

— A7id Jupiter! Vem är ni, frö
ken Fanshawe? frågade Lucas och 
stirrade på henne med oförställd be
undran. Är ni en ormtjuserska eller 
den gamla Nilormen, eller vad ska 
denna förtrollande uppenbarelse be
tyda? 

— Jag är varken det ena eller det 
andra, sade Poppy och ordnade sina 
ormarmband. Jag skulle ha velat 
vara ormtjuserska, om jag kunde fått 
riktiga levande ormar, men Celia 
hade något att invända, så jag be
stämde mig för Lamia. Keats' orm

kvinna i poemet, ni vet. Hon de
klamerade: 

—• She was a Gordian shape of dazz

ling hue, vermilion-spotted, golden, green, 

and blue. 

— Har jag förverkligat idén, tyc
ker ni? 

— På ett överdådigt isätt! Unge 
Lucas gav uttryck åt den allmänna 
meningen. Ni är alldeles förtrollan
de. Fullkomligt lik en orm själv, 
om jag får säga så. 

— Jag känner mig smickrad. Hon 
log lättjefullt upp emot honom, ooh 
den gröna skiftningen i det platta 
ormhuvudet på hennes patina tycktes 
återspeglas i ögonen. Alla kvinnor 
ha en släng av ormen i sig, ser ni, 
men det är endast en och annan gång, 
som det är tillåtet att visa det. 

— Var är Kitty? sade Celia ängs
ligt. Nu borde hon verkligen vara 
klädd — all, här är hon! Och så 
vacker hon är, inte sant? Jag viss
te, att hon skulle bli fullkomligt 
skön som Beatrice. 

Leende och rodnande över att se 
sig föremål för iså många blickar, 
kom Kitty Romney långsamt nedför 
trappan. 

Hon hade en gul klänning med 
en underklänning i blekt citrongul! 
Den dyrbara men enkla överklän
ningen vär av mörkgul brokad med 
uppskurna ärmer, som voro öppna 
här och var, så att den blekare fär
gen i den undre dräkten skymtade 
fram. Hennes härliga kastanjebruna 
hår var ej som vanligt uppvirat i 
små rullar enligt dagens mod utan 
föll löst i mjuka vågor kring huvu
det ooh var hopfästat i en tjock knut 
över hennes vita nacke. • En rad av 
glimmande perlor var trädd genom 
håret och vilade som ett diadem över 
hennes panna. 

I hela hennes utseende var det nå
got obeskrivligt kungligt; hon såg 
ut som en medeltida prinsessa och 
tycktes med den florentinska dräk
ten ha iklätt sig själva den välborna 
dams personlighet, som Dante älska
de ooh gjorde odödlig. 

—• Nå? Hon stannade med den 
ena gula skon på nedersta trappste
get. Duger jag inte? Vad är det? 
Celia, är det någonting på tok? Jag 
vet, att detta inte är en alldeles rik
tig Beatrice-kostym, men jag har 
gjort så gott jag har kunnat. 

— Fröken Romney, ni är gudom
lig! Som vanligt var Gordon den 
förste, som yttrade sig. Om Beatrice 
var hälvten så förbländande som ni, 
så var det inte underligt, att Dante 
tappade huvudet. Det där mörka 
gula klär er alldeles underbart. Jag 
är rädd, att en stackars Pierrot inte 
vågar vänta, att ni ens ska se åt ho
nom i kväll. 

— Å prat! Hon gick fram till den 
väntande gruppen, och hennes skön
het verkade som en gång förr nästan 
överväldigande på Gheyne. Det kop-
parfärgade håret, den varma rodna
den på de fint rundade kinderna, de 
mörka ögonen, som strålade som två 
milda, klara stjärnor under de tjocka 
ögonhåren, den vackra munnen med 
den stolta k rök ni 11 gen på läpparna, 
de vita tänderna — i kväll stod Kitty 
på själva höjdpunkten av sin skön
het, såsom varje kvinna., säges det, 
gör det en gång åtminstone i sitt liv. 

Owen Cheyne glömde sedan aldrig 
den strålande uppenbarelsen av den 
gudomliga Beatrice, och doktor Las
sen, som också hade förmånen att se 
henne denna kväll, bar den bilden 
med sig till sin död. (Forts.). 

BREVLÅDA. 
Nybörjare. Ni önskar veta hur en 

novell skall skrivas. En svår frågat 
A7ii skola svara Er med en dansk re
daktörs målande ord. En novell 
skall vara lik en — gädda! Inled
ningen skall liksom gäddans spet
siga, jämförelsevis lilla huvud vara 
kort och hastigt föra läsaren in i 
själva handlingen, vilken skall vara. 
kraftigt byggd liksom' gäddans 
kropp. Slutet skall, som fiskstjär
ten vara kort och hälst liksom denna 
göra en oväntad och dramatisk 
klatsch, tillförande historien en ny 
och överraskande poäng. 

Rättelse. Tryckfelsdemonen, som 
tyvärr alltid är i verksamhet, hade 
i förra numret i art. Ella Karlsdotter 
Lagergren insmugit ett tryckfel som 
härmed rättas. Det stod i ett vis
citat: "Väl den som agefter vore". 
Den insiktsfulle läsaren har kanske 
redan förstått, att det skall vara 
"ogefter" (ogift). 
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INNEHÅLL. 
Till våra läsare. 
Snövisa. 
Ett nytt skede i samhälsets barna

vård. 
Tidens brådska och hemmen. 
Väntans tider—uppfyllelsens tider. Av 

Kyrkoherde Albin Holm. 
Skrivbordet. Av Frida Eriksson. 
Charlotte Lövvensköld .Selma Lagerlöfs 

nya bok. 
Prästen. Eira Brelim. 
Föredrag och diskussionsinlägg. En del 

praktiska råd. Av Astrid Holmer. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Till våra läsare! 
Med nu föreliggande nummer, det 

sista för året, upphör Kvinnornas 
Tidning att utkomma! 

Bakom tidningen liar, som tidi
gare meddelats, icke stått någon po
litisk -eller annan sammanslutning 
och ej häller några affärsintressen 
— den har varit ett enskilt företag 
med en på förhand fastställd osjäl
visk uppgift. 

Varje tidning lordrar ott rundligt 

tilltaget startkapital, vilket är dömt 
att förintas. Även här har detta va
rit förhållandet, men det. är redan en 
gammal historia, och det liar icke 
varit ekonomiska svårigheter som 
påkallat. nedläggningen. 

Orsaken ligger icke heller i den 
genom depressionen oerhört skärpta 
konkurrensen inom tidningsvärlden i 
fråga om prenumeranter ooh annon
ser. 

Vad som föranlett nedläggandet 
är helt enkelt — trötthetskänsla. 

Tidningen startades vid den tid
punkt då den kvinnliga rösträttsre
formen genomförts. 1 vårt eget och 
ett flertal a nd ra länder bekläddes 
kvinnorna med medborgerlig full
myndighet. Otaliga uttalanden skul
le kunna anföras, visande de omät
ligt stora förthoppningar man med 
hänsyn till samhällsutvecklingen 
knöt till denna världhistoriska till
dragelse. Man syntes., på olika håll, 
även manligt, vilja tillerkänna kvin
nan en samhälls- och världsfrälsan-

de mission ! 
En ny kraft hade tillförts sam

hällslivet, en kraft känd och högt 
skattad från hemmet, ett tillflöde av 
moderlighet, av ordning, godhet, 
osjälviskhet, rättrådighet, renhet, of
fervilja. För att samla ooh nyttig
göra denna kraft påkallades en so
cial upplysningsverksamhet bland 
kvinnorna, och i alla länder uppsto-
do även kvinnotidningar med denna 
uppgift på sitt arbetsprogram. En 
del av dem antogo politisk färg för 
att finna stöd hos sitt parti. Andra 
föredrogo att intaga en i politiskt 
hänseende fri och oberoende ställ
ning. Vår tidning valde det senare 

alternativet. 
Nåväl, alla dessa publikationer ha 

fått erfara, att det kvinnliga sam
hällsintresse man så trosvisst räknade 
med ioke funnits och icke finnes an
nat än undantagsvis. 

Nu skulle otaliga uttalanden kun

na anföras, som 'bestyrka detta, sak
förhållande och visa vilken missräk
ning den med så stora förväntningar 
motsedda kvinnliga rösträtten blivit. 

I sitt allra senaste nummer skri
ver "Norges Kvinder" apropos de 
just nu förrättade norska kommu
nala valen: 

"Kvinnorna 'i. allmänhet känna 
icke att något arbete där ute (i sam
hället) väntar på dem — intet krav 
på personlig medverkan — intet per
sonligt ansvar för det samhälle de 
leva i". 

Vice ordf. i den amerikanska de
mokratiska nationalkommittén, fru 
Emely Neve-11 Blair har helt nyligen 
deklarerat för Amerika, det land där 
kvinnorna, samhälleligt sett, betyda 
mest, att den kvinnliga rösträtten 
icke satt något spår i samhällsut
vecklingen. Kvinnorna hava icke 
genomfört någon reform. De hava 
icke förändrat de politiska partipro
grammen eller kampmetoderna. — 
"Jag känner, skriver hon, icke nå
gon kvinna som äger politiskt infly
tande därför att hon är kvinna. .Tag 
känner icke någon kvinna som stö-
des »v andra kvinnor. Jag känner 
icke någon manlig politiker som 
fruktar kvinnoröst rätten vilken frå
ga. det än skulle gälla". 

Här är icke meningen att (hålla 
någon straffpredikan över kvinnor
na utan endast att konstatera fak
tum, nämligen det sakförhållandet, 
vilket redan från början bort ligga 
i öppen dag, att kvinnorna icke äga 
samma sam.häilskänisla som männen. 
Den kan helt enkelt icke ingå i de
ras naturliga utrustning. Det har 
tagit årtusenden av personligt 
ansvar och personligt arbete för 
att göra mannen till den sam-
hällsibyggare han är. Hur kunde 
man väl tro, att det endast behövdes 
en ny lagparagraf för att kvinnan 
skulle visa sig vara i besittning av 
en sambällskänsla, som livet aldrig 
avkrävt henne, aldrig utvecklat hos 
henne? 

Men denna tro fanns dock på 
många håll och den hår utgjort själ
va drivkraften i vårt tidningsföre
tag. När den nu är borta följer som 
en självklar åtgärd att verksamhe
ten nedlägges. 

Vi ha, kanske därför att vi, så 
långt möjligt varit, undvikit de 
tunga artiklarna och klätt våra tan
kar i genrebildens, i kåseriets, i essay
ens, i skämtets lättare -form kunnat 
glädja oss åt att vår tidning har bli
vit både läst -ooh omtyckt. Få tid
ningar torde i själva verket kunna 
glädje sig åt så många vänliga och 
erkänsamma brev och uttalanden 
som vi fått mottaga. Det kan under 
sådana förhållanden måhända synas 
egendomligt, att vi icke låta tidning
en fortsätta att leva, men man bör 
då ha i minne att det icke -varit vår 
önskan att rätt och slätt åstadkomma 
en underhållande tidning, utan att 
ett bestämt syfte legat bakom vår 
verksamhet, nämligen att appellera 
till den kvinnliga samhällskänslan 
för att -resa en därpå grundad rörel-

Snövisa 
flv Kerstin Jieb. 

Ttu singla vita flingot ftån rymdens gtåa loft, 
nu somnat allt i vinblös stillfjet in. 
Se vintetns sagorike! T)et f)ar ej färg, ej ôo/t, 
men bet Ijat ötöm ocfi ttjstnaô, gossen mini 
Jïleb blîcfi, som gru66el ej gjort skum 
ôu mäter rgmôens ôunJîta rum 
ocft îutar, unbtanbe och s tum, bin soata kinb mot min. 

TI« 6tomma alta täppor som vita rosensnår 
ocJf) vita bolster (täbbas mot var »ägg. 
Tgst som X ttollbom Bunôen 6rtng ôafen skogen står 
ocf) granarna fia vita, tunga skägg. 
£n anMöst stifta, kott minut 
slår allt i fläckfti skönhet ut — — — — 
Se, rönnen v ib våt stuguknut är vit som uårens fiäggf 

Xïtt susa vintetns oisor ur ben vita, soata ron 
ocfi rtjmôen är ett titjesåltat flor. 
Di vilja glömma, bu ock jag, vat vacket tnsas ton, 
snart kanske natten kommer, stum ocl) stor. 
fick, bet är långt till 6t>ällen änf 

är ben ljusa morgonen, 
öär tyst ött lutar, liten oän, ôin stjala Jttnd mot mor I 

se. När tron på denna möjlighet 
icke längre finnes, förlorar arbetet 
sitt intresse för de krafter som varit 
verksamma inom redaktionen och 
vilka nu gå att upptaga annat arbete. 

Vi ha emellertid all anledning att 
hyga. de vänligaste känslor mot vår 
trofasta läsekrets, vilken vi härmed 
— av hjärtat! — säga ett varmt tack! 

Redaktionen. 

"JVKrakelmedianen". 
1 förra numret berättades om en 

ny fransk medicin, "Venecin", vil
ken fått ett fördelaktigt omnämnan
de i den danska "Veckotidskrift för 
läkare" och i -deiT ansedda Berling-
ske Tidende varmt rekommenderades 
. v en dansk läkare, d:r Valdemar 
Brummerstedt, som med stöd av er
farenheter ur sin egen praktik säger: 

"För mig står det fullständigt 
klart att vi i Venecin fått ett ut
märkt hjälpmedel i striden .mot sjuk
domar av allahanda slag". 

Vår tidning har nu fått ett med
delande från d:r Einar Bodhe, Gö
teborg, vilket reducerar "Venecinet" 
till humbugsmedicin. Den ansedda 
tyska tidskriften "Pharmaceutische 
Monatshefte" berättar i sitt novem
bernummer att preparatet i fråga un
derkastats noggrann vetenskaplig 
analys, varvid man funnit, att det 
uteöres av starkt kalkhaltigt käll

vatten oeh ingenting annat. Värl
den vill bedragas, tillägger d:r Ro-
dlhe, — här -ett nytt exempel på den
na gamla sats. 1 det senaste num
ret av Hygienisk Revy, finnes Vene
cinet omnämt jämte den nyss nämn
da analysen. 

Härtill är endast att ifoga en suck 
över att vi icke fått det utmärkta 
hjälpmedel mot mängden av mänsk
liga krämpor som den danske läka-
ien säkerligen i god tro förmenat. 

Liksom bland vildarne . i Nord
amerikas skogar sönerna döda sina 
fäder så snart dessa bliva gamla och 
svaga, så sker ock inom litteraturen. 

II. Heine. 

Mannen skall vara familjens 
grundlsten, som bär allt, men icke en 
kvarnsten, som nedtrycker allt. 

C. II. Spurgeon. 

I fråga om äktenskap och religion 
ger jag aldrig bort några råd. Jag 
vill nämligen icke att någon med
människas lidanden vare sig i denna 
eller den andra världen skola påfö
ras mitt skuldkonto. 

Lord Chesterfield. 

€tt nytt skede i sam-
l)ällets barnavård. 

Den nya barnavårdelagen träder i kraft. 

Med 1926 års ingång träder den 
nya barnavårdtälagen i kraft. 

Med denna lag har man velat fylla 
en del luckor i den tidigare lagstift
ningen rörande samhällets barnavård 
samt genomföra en centralisering av 
densamma. 

Lagen omfattar nya kategorier 
barn samt högre årsklasser varjämte 
vården, som hittills omhänderhafts 
a-v olika myndigheter, nu anförtros 
åt barnavårdsnämnden som den cen
trala organisationen. Nämnden till-
sättes aiv kommunen och på sådant 
sätt, att sakkunskapen blir i tillbör
lig utsträckning representerad. 

De utomäktenskapliga barnens 
ställning beröres icke arv den nya, la
gen utan regleras alltjämt genom 
lagen av 1917. vilken befunnits fullt 
tillf resstä Ilande. 

Kroppsligt vanvårdade barn. 

Det har redan tidigare varit möj
ligt för samhället att skilja, det van-
artade och i sedligt avseende försum
made barnet från ett dåligt hem, 
men det har saknat denna befogen
het när det gällt endast kroppslig 
vanvård. 

Den nya lagen stadgar emellertid 
att barnavårdsnämnden äger rätt att 
medels lagliga åtgärder ingripa be
träffande barn under 16 år, "som i 
föräldrahemmet misshandlas eller ut
sättas för allvarlig vanvård eller an
nan fara till liv eller hälsa". 

Stadgandet är, som synes, ganska 
vittomfattande och torde vara till-
fylles för alla tänkbara fall. 

Sedligt försummade och van-

artade barn. 

Den nya barnvårdslagen tiller
känner barnavårdsnämnden rättig
het att vidtaga nödiga åtgärder be
träffande barn, "vilka på grund av 
föräldrarnes lastbarhet, vårdslöshet 
eller oförmåga att fostra barnet är 
i fara att bli vanartat. Ett sådant 
ingripande är medgivet tills barnet 
fyllt 16 år (mot hittills 15 år) samt, 
i fall av redan utbildad vanart, tills 
fyllda 18 år. 

I fråga om barn a-v båda dessa 
kategorier skall barnavårdsnämndens 
ingripande i första hand gå ut på att 
väcka föräldrarnes ansvarskänsla 
och att förmå deim att fullgöra sina 
förpliktelser mot barnen. 

Direkta åtgärder kunna även vid
tagas mot de vanartade barnen själ
va. 

Finns anledning att misstänka att 
vanarten är betingad av andlig eller 
kroppslig svaghet skall läkareutlå
tande inhämtas. 

Där vanlig vanart föreligger skall 
barnet tilldelas allvarlig varning och 
även kroppslig bestraffning kan fö
rekomma, men endast i undantags
fall. Gosse över 15 år oeh flicka 
över 12 år får icke agas. 

Barns skiljande från föräldra

hemmet. 

Ba-rnvårdsnämnden äger rätt att, 
när så visar sig påkallat, skilja bar
net från hemmet för att bereda det 
skyddsuppfostran. Denna bör gå ut 
på att utveckla och utbilda barnet 
till en i alla avseenden duglig sam
hällsmedlem. 

De icke vanartade barnen böra 
utackorderas till enskilda, beprövat 
goda hem eller upptagas i barnhem. 
Syskon sk-olä så vitt möjligt upp
fostras til lsatmmans. 

Fattigvårdsanstaiter kunna icke 
koimma ifråga, då lagen förbjuder 
att barn över två år intagas på dy
lik anstalt. 

Från barnhem skall barnet utskri
vas senast när det fyller 18 år. Det 
är barnavårdsnämndens skyldighet 
att övervaka sina äkyddslingar, de
ras uppfostran ooh förhållanden och 
att, när de -vuxit upp, förhjälpa dem 
till arbete och nödig utrustning. 

Vanartade barn skola intagas på 
skyddshem, varvid man bör skilja 
på barn under ooh över 15 år. Vis
telsen där iskall i regel upphöra vid 
fyllda 18 -år, .men kan. ifråga om 
opålitliga ungdomar, utsträckas än
da till 21 år. 

I fråga om hem. där barnen löpa 
fara att misshandlas eller ibli skad
ligt påverkade i sedligt hänseende 
på grund av att den ena av föräldrar-
ne är hemfallen till alkoholmissbruk 
eller lastbart leverne, kan den skyl
diga tvångsinterneras på alkoholist-
anstalt eller anmälas för polismyn
digheten för eventuell behandling en
ligt lösdrivarelagen. 

Kostnadsfrågan. 

Kostnaden för de barn. som på 
ovan angivet sätt omhändertagas för 
samhällsivård, bestrides av föräldrar-
ne i den mån det är dem möjligt samt 
av hemkommunen med vissa fixerade 
bidrag av staten. 

Med den nya barnavårdslagens 
ikraftträdande, försäkras det från 
sakkunnigt håll, börjar ett nytt skede 
i samhällets barnavårdshistoria. Lag
stiftarne ha med noga beaktande av 
alla berättigade önskemål gjort en 
nationell barnvård möjlig. Vad det 
nu gäller är att föra lagens bestäm
melser i dess egen goda anda ut i 
livet till hjälp för dem de avse. 

DRICK FRIMÄRKS THE 
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