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Dennyastedrömmenomlivet. Solengickupp.

Jag h a r inte ens någon åstundan att få
resa första klass genom livet, omdet eljes

Strängt taget är "Hoppla-wir leben”, sådan den framföres av Pisponerad i ett skådespel för att ge
cator, inte längre Ernst Tollers
det större perspektiv
det är en
verk. Det var en bitter dröm om
efterrevolutionens Tyskland, med
nyhet från Berlin, teaterexperien hjälte, som inte är någon hjälmentens stad. Elisabeth
te, bara en konstruktion för att
K rey-Lange berättar i arframföra författarens pessimistitikeln ”Den nyaste drömska syn på den kompromissens
värld han måste uppleva, sedan
men om
livet” om intrycrevolutionens
misslyckade
förket a v detta drama som bär den
lopp överraskade de trogna, som
ironiska titeln: Hoppla-wir leben.
levat på den.
"Hoppla-wir leben!” har blivit
upptagen av Piseator, omklädd i
hans regissörsfantasi med ryska
Vår främsta kvinnliga lyriker
inslag och försedd med musik. om
man nu får kalla det så och utKarinBoye utger i höst
Förut var Piscator regissör vid brodering av en annan författarrs
en n y diktsamling ”HärdarVolksbuehne och satte sinnena i dikt, som skildrar alltings intigna”. Hon har haft älskvärdhe- brand genom att ge Schillers "Rö- het i denna materialistiska tid.
Musik, nej men ett kakofoniskt
ten a t t ställa tre dikter ur den nya varna", avklädd den historiska
dräkten och med en film från sov- ackompanjemang till den film, som
samlingen till Tidevarvets förfojet inlagd. Likaså aktualiserade uppslukar Ernst Tollers stycke, en
gande.
han ett i våra dagar skrivet hi- skärande, disharmonisk, utdragen
storiskt skådespel "Kriget pli Gott- tondikt, som sätter ens nerver i
land" genom en inskjuten film i uppror. Men den passar till filmen.
propagandasyfte.
Volksbuehne,
Men låt oss gå i ordning från
som har en verksamhet jämförlig början. Scenen är en kombination
Trälakvinnan
i sin storhet är
med vår Skådebanan, tog offent- av vrid- och d r a g s t e n . Man tänker
förgrundsfiguren i två av höstens ligt avstånd från en så politiskt sig ett hus som håller på att bygböcker, som utkommit på Bonni- betonad regissör, men ett parti höll gas eller ett hus med fasaden borters förlag. De recenseras i arti- lidelsefullt på Piscator. Och nu opererad. Handlingen, som följes
öppnar han säsongen i eget hus av samtidigt förlöpande bihandkeln: LenaSmith och
med ett stycke av Ernst
Toller,
lingar, - for resten som hos
"Hoppla-wir
leben!” E r n s t Toller Shakespeare - försiggår stundtals
RaskensIda.
är förut bekant genom dramat om på flera ställen på scenen samtikrigsinvaliden, Hinkemann, som digt: längst ner till höger och en
väckt uppseende över hela Tysk- trappa upp till vänster, eller i
hjärtepunkten a v scenrummet. då
Kulturerna
defilera land
Filmen i dramats tjänst, inkom-

—

ger

en

Alla teaterintresserade i Berlin
ha namnet Erwin
Piscator
på läpparna nu. Det är Berlins nyaste
teaterdirektör. I den stora teatern
rid Nollendorfplatz, ha traditionerna från Glada änkan och
Czardasfurstinnan vädrats ut, så
att Erwin Piscator kunde draga in
där med ett nybildat sällskap av
ungdomar, och de flesta övertygade kommunister.
I väntan
på att hans egen teater skall bli
byggd får Piscator hålla till godo
med denna scen. Den ligger litet
för nära Berlin West kanske för en
konimiiniat och modernist som
lian. men den är i alla fall avgjort
Piscator-Buehne.

översikt av Josef Volontis

bok om Människans
h å l l n i n g

hus-

genom

det är något verkligt avgörande. läte sig göra. Där är för få människor, och
det är j u människorna som är det roligt.
Genom strålkastare
belyser man Däremot skulle jag gärna vilja resa första
den del av scenrummet, där de age- klass på nattåg för att vara ensam.
rande ha något att säga eller lå- Men givet att man oavbrutet måste unter en annan grupp höljas a v mör- dergå sällskap, så får man se till vad man
ker, men fortfarandr sitta eller stå kan få ut av det. Säkert är att man lär
sig en hel del, även a v dem som inte
i sina poser, tills det blir deras tur
säger ett enda ord. Jag har t. ex. lärt mig
igen.
Eftersom
dramat
hela all unga damer avsky a l l ha småbarn i
tiden rör sig med många figurer kupén, låt mig säga de unga damer jag
och den som skall vara centralfi- prövat på denna situation. Aldrig har jag
guren, arbetaren Karl
Thomas,
en- blivit kallad park av någon människa.
dast är till som en droppe i ett mer än av en liten fröken frän Småland
som inte fick sova därför att ungen gnällhav, får detta arrangemang sitt de på nallen. En innan gäng störtade m
berättigande. Ernst Tollers drama ung dam ur kupén som stungen av en
skulle nog utan Piscators tilldikt- orm vid anblicken av den sötaste unge i
ning verka torrt och uppkonstru- världen. Hon beklagade sig för en herre
erat. Det är historien om en man, som stod utanför och han tittade in på oss
där vi salt, - Lugna dig. sade hin. o m
som 'tillsammans med några tros- 20 år blir du förtjust att få fara med den
kamrater blivit dödsdömd efter där vackra pojken. - Ja, men d6 vägrar
den misslyckade efterkrigsrevolu- han, sade jag. tacksam att ha fått replitionen i Berlin och i sista minuten ken till skänks.
Men unga flickor kunna också vara beblir benådad, men a v nervshocken
händiga. En gång hände mig att en liten
förlorar förståndet. Då han efter
hand sträcktes ner frän övre bristen klocåtta års hospitalsvård kommer ut kan sju på morgonen och den handen höll
i livet igen som en återuppstånden ett guldetui med sidenmunslyckade cigabland de levande, finner han över- retter: var d god.
allt kompromissen i högsiitet. Han Jag gillade detta höviska sätt att anhålla
kan inte bära detta och efter lit- om a t t fä röka och gav den okända del
tillstånd som enligt reglementet skall inskilliga
personliga motgångar, hämtas. Det var tur för mig. När jag sen
som taga den sista musten ur ho- skulle klä mig, voro mina hårnålar för.
nom, hänger han sig i fängelset, svunna, de lågo väl i något a v dessa mysdit han insattes på grund av mord- tiska gömmen i en järnvägskupé. som man
försök på en f. d. vän och revolu- inte kan åtkomma utan all hugga sönder
vagnen, och jag hade inga verktyg. Därtionskamrat, som blivit minister i uppe låg flickan och rökte. Jag delgav
en koalitionsregering och alltså för- henne situationen och hon räknade sina
kroppsligar
det samhälle han hårnålar. De voro sex. Hon gav mig tre.
Det var en vicker handling ut i det ovissa.
hatar.
l y vi hade ännu inle skådat varandras
M e n Piscator vill låta åskådaren ansikten.
uppleva mycket mera än detta.
Alla dessa minnen och mänga fler komm o upp f ö r mig härom natten. Jag kunde
inte sova för en äldre dam som fått platsen över mig i kupén. Hon skulle stiga
av klockan sex på morgonen. Klockan 23
hade hon släckt ljuset. Klockan 24 greps
hon av en misstanke alt klockan kunde
vara 5. F ö r alt bekräfta den sökte hon
tända ljuset, men det var trasigt. Då väckte hon mig för att få veta vad klockan
var. Hjälpt av ljuset i korridoren upplyste
jag henne därom.
Eftersom hon alltså
inte sovit över sig, började hon oroa sig
för att hon skulle göra del. Jag försäkrade
a t t kondukttirer nästan alltid väcker.
Stjärnorna
växer om våren...
Ja. det kan hända. men hur skulle
hon kunna klä sig i mörkret? Skulle inle
Stjärnorna växer om våren
fröken vilja ta fatt på konduktören, så att
stora som darrande droppar,
han lagar ljuset?
mjuka som levande väsen
Jag vägrade alt g a n detta och avslöt omed skimrande vita kroppar,
återkalleligen konversationen med att försväller som heliga frukter,
klara ,att solen går upp vid sextiden.
sänker sig nära, nära,
Men hon gav sig inte. H o n har väl
aldrig varit uppe när solen går upp. I
alltför mognande tunga
för spröda himlar att bära.
stället ägnade hon natten åt alt från sin
plats väcka konduktörens uppmärksamhet.
Skälvande stjärneväsen,
Hela nallen låg jag och tittade på en liten
fagert och värnlöst nakna,
fet gumhand som bultade på dörrglaset.
längtar att lossna och glida,
Del var på en gång patetiskt och löjligt.
röra vid jorden och vakna,
Jag visste J U att den arma som bultade på
längtar att fylla sitt öde,
ljus skulle få ljus, när tiden var inne. Hon
i ljus över djupen skrivet,
kunde ha sovit lugnt, ty universums ordlängtar att kämpa och skapa
ning arbetade f ö r henne. Men det vågade
och smaka döden och livet.
hon inte tro. Och på något sätt försatte
hon mig i gott humor med detta.
Tyngst och vitast av alla
Halv 6 väckte konduktören två mycket
hänger vid himlaranden
vakna personer. Genast började hon föra
en, som är villig att falla
ett förfärligt liv över ljuset. Konduktören
mogen och klar i handen.
gjorde sitt bästa för att lända, men del
Känn, att stunden är inne.
gick inte. l i a n visste förstås all det var
Någon väntar vårt möte.
ljust utanför. men sä plikttrogna äro staMan efter stjärnornas sinne,
lens tjänstemän. Han misslyckades och
skaka en frukt i mitt sköte!
flydde, följd av hårda ord. Då satte jag
mig upp och rullade upp gardinen. En
strålande höstmorgon flödade in.
(Forts.påsid.4.)
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Jag vill möta.. .
Rustad, rak och pansarsluten
gick jag fram,
men av skräck var brynjan gjuten
och av skam.
Jag vill kasta mina vapen,
svärd och sköld.
A l l ilen hårda fiendskapen
var min köld.
Jag har sett de torra fröna

gro till slut.

Jag har sett

det ljusa gröna

vecklas ut.

KARIN
BOYE.

Tillnågonsom ärmycket
ung.
Späda nymåne,
vita nymåne,
blekskimrande låga, trind
i nattens vida rum,
skira blåvinge,
sköra blåvinge,
yrvaken och väntansspänd,
när skymning faller ljum,

Mäktigt är det späda livet
mer än järn,
fram ur jordens hjärta drivet
utan värn.

spröda blomklocka,
klara blomklocka
glasbräckliga flarn,

Våren gryr i vinterns trakter,
där jag frös.
Jag vill möta livets makter
vapenlös.

alf och vårväsen,
sylf och vårväsen
lycka må ske dig, barn!

-

—

Så lade jag mig igen. Gumman klädde
sig och försvann ulan ett ord av tack eller
ursäkt till mig eller solen.

Devinez.

valen i Ni gammelmän,
England.
som styra världen

Inför

Även om man har svårt att förDet är väl knappast för mycket
nära samman- stå den åskådning, som ligger bahänger med utgången av de engel- kom sorgen och vemodet över de

sagt att världens öde

väntar skola indragna regementena och minskade
äga rum nästa år. Den konserva- rustningarna, så må man dock icke

ska valen som man

Mötesplatsen.
Föreningen Frisinnade Kvinnor
iVästerås höll sitt första höstsammanträde onsdagen den 5 oktober,
varvid man bland annat diskuterade frågan om vår ungdoms för-

flackning. Inledningsanförande

regeringen har suttit sedan skända, det andra vörda. Den som fröken Margareta Skog.
1924 och har under denna lid haft troget tjänat kung och krona som Efter föredraget vidtog en livlig
atttaitu med svåra problem både menig man eller officer under hela diskussion om bästa sättet att
hjälpa de unga, varvid man kom
inrikes och utrikes. Förhållandet sin livstid, må ha rätt att fälla en överens
om att ideella föreningar
mellan moderlandet och de utom- saknadens tår, när fanorna rullas skulle kunna uträtta mycket gott,
europeiska delarna av brittiska ri. ihop och taptot ljuder för sista om ungdomen kunde vinnas för
gången. Det måste vara hårt att få deras syfte. PA förslag av fröken
ket har varit lugnt nog men med
försöka fåbeslöts
i gång att
ett man
samarbete
skulle
Sovjet-Ryssland och Kina har Eng- avsked för den som känner, att han Bohman
land varit i öppen konflikt. Dessu- väl fyllt sin plikt och som är över- med stadens övriga kvinnoföreninom
att
fosterlandet
allt
fortgar
i
denne
fråga.
tygad
Chamberlain
tagit ansvaret
Samkväm med tesupé, sång och
sättastopp för Nationer- farande behöver honom. han må vaförsök att binda de an- ra gammal veteran eller ung dåd- musik avslutande aftonens sammankomst.
kraftig
kadett.
slutna staterna närmare samman
genom skiljedom och preciserade
Dessa känslor mana varken till
Höstkursen på Fogelstad.
bestämmelser om gemensamt upp- löjen eller till hårda ord, de väcka
trädande mot fredsstörare
Den endast vemod och respekt. Men när
Den nionde oktober avslutande
stora handling i fredligt syfte som de tagas i agitationens tjänst, när Kvinnliga Medborgarskolan
med
den nuvarande regeringen kan pe- de utnyttjas i tal och i skrift, p i årets höstkurs sitt tredje arbetsår.
Kursen har arbetat efter samma
ka på är Locarnopakten. Men med film och på möten, d å känner man
de förpliktelser för freden pa kon- sig uppfordrad att stiga fram och linjer som tidigare 3-veckorskurtinenten som England där åtagit protestera. Då bli känslorna icke
Sig är också gränsen nådd, menar enbart vackra längre.
dra ledamoten a v Danmarks riksutrikesministren.
Alla regmentsindragningarna
ha dag fru M a r i e
Hjelmer,
Regeringens inrikesproblem ha fått tjäna samma syfte, var och en som talade över människans lyckobehov och hennes strävan a t t på
framförallt varit den industriella i sin stad och f i r sin Iandsbygd. något sätt tillfredställa detta. Samoron som bröt ut i kolstrejken och När exempelvis Västgöta regemente tidigt som hon erkände det berätstorstrejken. Men icke löstes där- tog avsked av Vänersborg, ansåg tiga häri, framhöll hon dock vikmed att strejkerna misslyckades.
man tillfället lämpligt att samtidigt ten av a t t inte för omsorgen om
Idessa dagar ha de två stora anordna protestmöten mot avrustpartierna, arbetar- och torypartiet, ningen.
het a t t deltaga i samhällsarbetet
hållit sina möten. Det som kan inVi veta icke, hur mötena avlöpte. är Kains oförstående
undran:
intressera oss från den konservativa Det enda eko, de givit i pressen, har "Skall jag taga vara på m i n broförsamlingen är dess beslut att skallat från professor Wilhelm der."
jämna ut kvinnornas rösträtt till Lundström, som i ett brev till landstalövningarnas
samma åldersgräns som¨ männens, ortspressen anställer en del betrak- Stenhammars ledning inövat ett
alltså till21 år i stället för som förut telser.
skådespel,
författat av fröken
35. Det betyder en ökning av den
Till sin glädje har professorn Ruth
Persson. Det uppfördes och
vid
avslutningshögtidligheten
kvinnliga väljarkåren, en ökning
hört, att det är ungt folk, skaror av gjorde stor lycka.
som nomineltger kvinnorna majonationell ungdom, »som äntligen laritet, ehuru väl ingen tror, att de git bladet ifrån munnen och med
komma att bli i majoritet bland skärpa slunga fram den ljungande
de röstande. Det konservativa par- protest, som i våra gammelmäns fötts och en ny åskådning skapats
tiet har redan anställt en stab a v mun blivit till lama ogillanden utan hos den ungdomen?
Det finns dock annan ungdom
kvinnliga politiska organisatörer
verkan på vårt lomhörda folk».
än den som kallar sig den natioför att bärga vad som bärgas kan
IIgårafton lär det första protest- nella.
a v den nya skörden.
mötet under stark stämning ha hållits Det finns d e som icke protestera
Arbetarpartiet har däremot icke
fortsätter professor Lundström. mot avrustningen, därför att de vilvisat sig till mötesgående mot kvini
kväll hålles ånyo ett sådant. Men ja avrustningen och icke ha någon
norna på sin kongress. Från de
varför blott här eller på något en- anledning att protestera, det må
kvinnliga organisationernas
sida
annat ställe? Varför ljuder sägas ifrån, när man frågar, var den
framfördes åter med stor kraft och
ungdomen står.
skicklighet kravet på att undervis- icke äntligen den ansvarskännande ansvarskännande
rungande protestrop Var och en av dem är tacksam för
ungdomens
ning i födelsekontroll sattes upp på
över allt Sveriges land. De måste att första steget tagits på en ny väg.
partiprogrammet. Efler en stormig
ljuda och åter ljuda, tills vårt folk en väg som de hoppas kunna fulldebatt blev kvinnornas förslag nedåter vaknar och i djupaste mening följa till målet, och vi äro glada
voterat med stor majoritet.
förstår, vad dess frid tillhörer.
över varje handling, som om också
Förövrigt sysselsatte sig kongresVarför, ja varför protesterar icke svagt tyder på, att nya och bättre
sen med att arbeta ut riktlinjerna
den a n s v a r s k ä n n d e ungdomen? tider stunda. Vi protestera icke mat
för ett arbetsprogram för en kom- Kanske ligger del mer i denna fred utan mot krig.
mande arbetarregering. Det förefaltystnad än professor Lundsröm Ni gammelmän, som nu styra
ler att bli så pass försiktigt Iagt
anar. Kanske det varken är slöhet världen, som sköta politiken, som
att liberalerna skola kunna undereller brist på egen åsikt, som kom- skriva ledarna. som bilda opinionen,
mer den att tiga? Kan del icke i tycka ni verkligen att vi unga ha
stället vara så, att den ungdom som så stor anledning att följa i edra
också nödvändig för att den konserupplevt världskriget, som kommer fotspår? Tycker ni att de vägar som
vativa regeringen skall kunna stör
att leva i dess skugga under större ni och generationer före eder gått i
tas.
delen av sill liv, som ser nya ohygg- sekler varit de rätta och bästa? Ni
Man väntar att arbetarna skola liga ,krig stå skrämmande nära, skapa dock ingenting för er själva,
gå till val på rustningsminskning, kan del icke vara så att nya tankar det ni sår får vi som komma efter
lindring av de indirekta skatterna,
skörda. Ni är ur Ieken, när edra
någon form av- ny kapitalskatt,
gärningar bära frukt. Det är för
skolreform som utsträcker skolål- åttatimmarslagen
för gruvarbe- oss n i underlåter att skapa fred, det
dern till 15á16 år, omorganisation tarna.
är för oss ni skapar nya krig. Ni
av kolindustrin och i samband därArbetarpartiet
visar moderata riskerar troligen icke ett nytt världsmed reglering av arbetslöshetspro- signaler, och det kan erinras om krig, men det gör vi och vi vägra att
blemet, upphävande av Baldwins att fackföreningarnas talesman ny- uppleva ännu ett. Är det underligt
fackföreningslag och av den nya ligen öppet demonstrerade arbetar- då att vi icke protestera när nya
nas villighet til samarbete med de linjer stakas ut?
övriga samhällsklasserna. NaturligtDet vore riktigare. att vi läto ett
vis betyder detta missnöje bland de ljungande protestrop utgå emot alla
radikalare elementen, särskilt inom dem som vilja knyta en säck om
Independent Labourparty. Och det våra huvuden och låta oss blinda
gäller nu om ledningen kan föra en rusa efter dem mot vår egen och
valkampanj igenom med stöd både Europas undergång.
a v liberalerna och sin egen radikala
flygel.
Ruth Hamrin.
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ser.Blanddeltagarnaiavslutnings-
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Kulturerna defilera. Lena Smith och

For kläderna på
kroppen.

RaskensIda

»När du P a l l recensera en bok i hjärtat över att han inte fått stå
Även utan att vara professorer Roms politiska förfall föregås ej
till. far då Kläder - Det
det skulle inte vaeller docenter med officiell rätt till endast av en etisk upplösning utan så läs den först uppmärksamt kopp- kvar i tjänsten i tio
la
in din egen stämning med bokens hade torpet kunnat bli hans.
ra så stor konst att skaffa sig kläder – nu
av ett ekonomiskt sönderfall
”eine andere Meinung” gå vi litet
var i behov av en syntes mellan i små självförsörjande enheter i och låt om möjligt det du sedan När man läser Raskens står ett när en inte ska vara klädd längre än till
stället för en samverkande helhet skriver ha samma klangfärg», skrev annat verk inför en. Hamsums stora knäna, sen börjar iu silkesstrumporna den livssfer, som representeras av BY differentierade behov o c h till- en gång en förf. efter det att jag epos, Markens gröda. Raskens är Men nog var det billigare med en lång
matematik och rationell ekonomi gångar Ett moment, som författa- råkat skriva en icke tillräckligt be mycket tafattare på sina ställen kjol som skylde strumpstopparna alltid
och den som företrädes av männi- ren ger en särskild relief är bild- römmande anmälan om en bok. del är inte så storslaget och fullö- - Karlarna förstås, ja de har ju på sig
skokunskap och historia Och där- ningens förflackning i utförsbac- Det är alldeles sant, så skall man digt, men det stiger s a m m a j u b e l - ~
göra och jag Har försökt. Under sång till jord a h sol och arbete ur träffa jag i
stan nu i
dagarna en ung karl
för griper man begärligt efter
ken mot undergången

var-

tycks

år

även

dem bägge. I båda får man följa som jag haft på knä många gånger då
je hjälp för tanken att finna de
Medeltidens ekonomiska helbild
fåran ifrån vildmark till teg i sam- han var liten och tog makten av både
författarens framställning
broar den söker. En sådan hjälp
i
ma trygga, breda, litet sävliga gång far och mor med sina runda röda kinder
för lekmän är Josef Volontis kor- mindre
lätt
att
fånga i ett grepp
Man får re. hur av intet skapas en ~
~
~
Där intresserar kanske mest stähel värld, i vilken människor få den var inte alls ila för att vara köpt hos
ta bok om ett stort ämne, Männi- dernas uppkomst ur olikartade
en
pantlånare
–
men
vet
ni
vad
den
kosfäste och mål.
skans hushållning genom tiderna. förutsättningar och skråväsendets
Det är icke enbart en slump, som tade? Jo, den kostade 3,000 råttsvansar.
(Kooperativa Förbundets förlag) framträdande blomstring och sucsammanställt »Smiths i Gamleå» Han hade om nätterna jagat råttor på
klangfärg!
cesiva övergång i storhandeln.
Kvar
står
i
alla
fall
två
digra
rooch
»Raskens», boken om den fat- sophögarne vid Årsta, och för en svans
För a t t ur teoretiska synpunkter
I framställningen av Nya tiden maner På bägges titelblad stå för tiga arbetarfamiljen i Piteå och får dom tio öre. - Jag trodde inte, att
rätt värdesätta en sådan bok mås- är uppfinnar- och företagaremen- de allra flesta säkert okända namn. bondeeposet från indelningsverket det var sanning så jag gick ut, där min
systerson bodde. Det var i en garderob i
te man vara på en gång historiker taliteten i deras respektive beroDen ena är »Smiths i Gamleå» av lid. Det finns något som berätti- en inredd tvättstuga. Vattnet hämtar hans
och nationalekonom Men även en ende av renässans och engelsk pu- Hans¨ G. Westerlund, den andra fir gar till sammanställningen och det värdinna i
en öppen källa bredvid avloppslekman kan vittna om, hur fängs- ritanism av ett särskilt intresse »Raskens» av Wilhelm Moberg.
är Lena Smith och Raskens Ida diken och komposter Jag såg på min
Gamleå är en liten norrländsk Dessa kvinnor äro det centrala i systerson Rosorna på hans kinder var
lande och tankeväckande detta ar- Den enas upptäckshåg och den
bete är och hur lättläst och un- andras efter religionskrigen fri kuststad
säkerligen Piteå, och bägge böckerna de ha fått mest
derhållande tillika. Inför den i gjorde dådkraft och asketiskt be- Smith
konduktör
Familjens kärlek av sina unga skapare och terna på sophögarne, på kvalm, på smuts
tonade arbetsvilja sätta en allde- överhuvud spelar visserligen en stor därför tala de också klarast och rik- på hunger. - Han skall göra värnplikt
själva verket oerhört krävande les speciell prägel på ekonomiska
ivår,men han skall vägra sade han till
roll i boken, ity att han kastar sin tigast till oss
uppgiften a t t redan nu skriva en företeelser under århundranden skräckfyllda skugga över de arma Det finns många likheter mellan mig. - Han står i en finning som kämpar för fred på jorden - och jag tänkte
ekonomins historia populärt, ligger framåt. (Den som genom Max Wesmå Smitharna under hela deras Lena och I d a För ingendera av och tänkte men kunde inte säga ett ord.
det framför allt vikt på att urva- bers forskningar kommit in på levnad, men kroppsligen försvinner dem finnes något utöver make och Det är nog mänskligt att föra råttkrig let av fakta blir så representativt dessa frågor, vet bäst vilket vid- herr Smith snart nog från familjen barn. Köket och »kammern» är de- kanske även att köpa kläder för svani all sin knapphet, att det verkli- sträckt undersökningsfält för re- till en älskarinna han har uppåt lin- ras värld, vad som händer därutan- sarne Men aldrig kommer min systerson
ligionssociologin som här förelig- jen och han återkommer först i slu- för i stora världen är för dem som att vägra krigsövning orb manövrar. Hgen kan säga lekmannen något aw.) Vi möta befolkningsproble- tet av boken för att dö hemma hos skedde det på en annan planet ue
kinder i* för bleka
Ett sådant urval blir allt svårare met och arbetslöshetsfrågan i dess sin lagvigda hustru. Det blir trampa sin väg mellan spisen och
ju närmare vi komma vår egen tidigaste former. Det är en stän- Smiths Lena och de sju barnen man skåpet
Moa
för Raskens Ida blir det
tids komplicerade förhållanden i dig växelverkan mellan yttre och får följa under ell långt och stre- också ut till brunnen och åkern,
11.
ekonomiskt avseenden.
inre faktorer som inom det eko- tigt liv I ell rum och kök. Något till kobåset och svinstian. Deras gärnimiska livet framtvingar nya inmärkvärdigt är del egentligen inte ning är till synes så oändligt trång,
Särskilt ifråga om de äldre kul- ställningar och tillvägagångssätt
alls med familjen Smith Det finns så tröstlöst liten, men den betyder En söndagseftermiddagdå vi voro ute
turerna
låter författaren, med Mitt under krig, politiska förveck- säkert i vartenda kvarter i varten- i sin plikttrohet och i sin kärleks- och promenerade mötte vi en trasig pojke
konstnärlig avvägning av propor- lingar och blodiga revolutioner da samhälle en liknande familj, fulla omsorg så omätligt mycket i i parken Han var liten och förkrympt,
det var inte gott att säga hans ålder Då
tionerna kultur efter kultur tåga kan det helt stilla och omärkligt som lever sitt liv ungefär på samma den värld, där den utföres.
han kom mill framför oss, framstamfram förvårsynutifråndenekono- begynna någon ny anpassning ef- sätt De knogar ochstretar för att Oändligt rörande och storslagen made han några obegripliga ljud
miskt - sociologiska utsiktspunk- ter nya förhållanden som till si- få ihop till hyra och mat under ärär iall synnerhet Raskens Ida Nog - Vad är det du säger? frågade vi.
ten. Här se vi i skarpskuren pro- na framtida konsekvenser blir vi- veckans sex dagar på den sjunde har hon blivit märkt av livet och - Vassego växla en tvåöring upprepa'
fil det gamla Egypten Dess soci- da mera revolutionerande In någ- vila de.
Och så & vecka efter fått lika många ärr i sitt sinne som de han slött
ala gemenskap är hell grundad på ra utstuderade o m s t ö r t n i n g s p r o - och omväxlingen blir ringa rynkor i ansiktet, men hon har där- - Varför vill du växla en tvåöring?
det samarbete för skördarna som gram.
och sensationerna utebli. Och än- för inte fått det uttryck av ku- frågade Elsa vänligt
Han vände den fattiga slanten i handen.
översvämningarna
nödgat f r a m
Från merkantilismens och den dock blir denna bok på närmare schad hund över sig som gör Lena
För ja ska ge ett öre åt Nisse sade
e t t slags statssocialism grundat ekonomiska liberalismens ekono- 350 sidor inte trögläst Den är så Smith så tragisk.
han
på samtliga
undersåtars dags- miska kulturtyper föras vi genom levande och sann. Lena och barnen, Rasken skulle aldrig blivit vad Elsa och jag fingo samtidigt en briljant
verksskyldigheter
Det ekonomis- själva den fria konkurrensens farfar och farmor Fängkrut, alla
ka samarbetet resulterar ej blott i överdrifter omsider in i en ny aera som på ett eller annat sätt höra han blev om han inte haft Ida och ide´,
försörjning utan också i åstad- av ekonomiska organisationer me- till familjen, stå så verkliga inför Raskens torp inte heller.Och dock är - Har skulle det vara om du lick en
en. att man nästan tycker sig svälta Ida säkerligen inte någon ovanlig tvåöring till? frågades Elsa. Jag gav hokommandet av de monumentala ra bindande för individen än nåoch frysa med dem, åka i båten hustru i mångt och mycket. Hon nom den han tog hastigt tvåöringen och
underverk i byggnadskonst som gonsin och med en stark tendens deras till fiskarstugan ute på grun- finns nog lite varstans i stat- och försvann.
orubbade stå kvar efter årtusen- till själva storhandelns förvand- det,
gå vilse med farmor Fängkrut
på Piteå gator ja. t. 0. m. stjäla ved torparstugorna landet runt kvinJag önskaratt han inte varit så apatisk
den. Vi skymta Eufrat-Tigrislän- ling i ett slags agentur Här snud- med gubben hennes ute på Udden nan som sår och skördar, som skö- tisk, sade Elsa Han blev varken glad eller
derna där under striden icke mot da vi vid de högaktuella problem,
elementernas angrepp på skördar- vilka i denna relaterande framochhushåll
promenad
na utan mot rövarhordernas e t t ställning endast skymta mellan ra- Vad skulle Rask kunna vara annat till att vara blid och vänlig och upp- nad i parken Bland andra kom där en
militärmaskineri växer fram, som d e r n a
än knekt vid ett Kongligt Kompani fostra både tio och tolv barn i Her- stor, fet äldre herre,som såg ut att njuta
av medvetandetatt vara hela världens podominerar hela den assyriska statukt och förmaning
Dessa pulära gamla farbror Det illa gråa bylten Vi följa de grekiska stadssta- Författaren ger inga d i r e k t a
terna från deras liv som enkla riktlinjer eller översikter Det kan dörren med fint präntad text: num- kvinnor ha fått ett vackert monu- let hejdade också honom på hans väg.
Den store herrn böjde sig ner och lyssnamer 132 Momåla Man behöver ment i Raskens Ida
ser ut
byalag till deras genomförda an- ju
Men hon är mer än trälakvin- de. Vi sågo på hans ansikte, när det
somvara
en t en
a n khändelse
e att det som
är med sin knappt mer, för att känna igen den
grå
fallfärdiga
stugan
hemma
vid
nan,
som
stretar
och
gnor
tills
hon
ögonblicket kom, då han fattade situaspråk på maritimt imperium
Vi framställning av ”den konsumenttionen. Han stoppade handen i fickan och
se de nya problem, som därigenom kooperativa rörelsen” som förfat- björkhagen i vägskälet
tog fram en tvåöring som överlämnades
framkomma, bl. a. kravet på stamaken går vill på gamla dar, som åt pojken Då drone försvann, lika stum
tens finansiella bistånd At befolk- taren sätter punkt.
ningsmassan ett krav som å ena Men fastän arbetet har till hu- Dumheter och felsteg gjorde han, del storslagna hos hustrun bryter och snabb som nyss såg givaren barnsligt
som han
dar
Menfick
närsona
han hårt
väl kommit
i åldernsi fram Sin rätt till hustrun¨ har Ras- missräknad ut
sidan framtvingar byggnadsverk, vuduppgift att vara just resume’, hamn i Momåla fått hustru och ken förlorat, när han gick till Ner- Elsa och jag sågo tysta på varandra
vilka ännu som ruiner stråla i har det dock ingen opersonlig prä- barn, då tycktes han ha slagit rot gårds-Anna och han får flytta ut Då vi vände om hem mötte vi den lille
evig skönhet å andra sidan bana gel. Man har en bestämd förnimväxla två
sade den
väg för ett politisk förfall, där melse hur själva sättet att skulp- både för tid och evighet Han bryter sten och lägger upp nyodlingar
lnte ett bittert ord går över trötta barnarösten icke utan beundran
makt- och brödfrågor bli ersättare tera massan av fakta om jag så han hägnar gärdsgårdar och bötar
får säga, är baserad på mycket deför statsmannaide’er
stugan och lagården tills en dag
syntes
finitiva värdeomdömen
hans timme slår och han förfryser der inte, att hon överser med synBåde Greklands och Rams socialden, men hon bär del svåra inom
Men unge man sade jag, jag skulle
E.
F.
ekonomiska historia företer en
till en fyllekamrat från ungdoms- rig och ber att Rasken skall få en vilja föreslå dig
träda
mera Iperen
sotsäng, så att att a n inte behöver sonlig beröring med dina kunder.
mängd paralleller till moderna eråren Då går Rasken att stå inför komma med alla sina synder hu- affär som din, måste man vara försiktig
farenheter. Vi få där en industrisin Herre med en förtvivlans sorg huvudstupa in i evigheten Men om Glöm inte den mänskliga faktorn iinduell revolution genom tillflödet av
han har gjort synd, så varför skall strien
slavkrafter som här genom mainte hon vara trogen Så får Rasken Elsa tyckte synd om honom
skinkrafter Eller vi ne. för att taallt framgent mat och värme och
Men pojke illa, sade hon, kommer
vänliga ord av hustrun Och när du-inte
ga a t t annat exempel huru ett
ihåg att du nyss bad oss om
man når sista sidan i boken och växel?
fritt näringsliv med vidsträckt
Rasken
är dad, så står Ida och sticomfång och välordnat penningePojkenblev skrämd. Världenhade
ker
några
sockerbitar
i
näven
på
Allt för MODERVÅRD och SPÄDBARNSVÅRD RNSVARD
väsen genom orimliga skattebörLill-Anna, Nergårds-Annas lilla tös, ens blivit för liten Han vände och sprang
dor (i samband med andra orsaREGERINGSGATAN 31¹¹¹.Hiss Hiss.
som är så omänskligt lik Rasken. Vi sågo honom aldrig mera
ker) sjunker tillbaka till naturhusR. H.
AFFÄRSTID KL. 11-15.
hållning och till tvångsreglering

är

de sista fjorton dagarna har jag
läst uppmärksamt en hel del nyutkomna böcker, jag har kopplat och
kopplat om, men ändå har stämningarna och böckerna sällan sjungit
samma ton.
också de böckerna stå aver till dem som ha annan
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Dennyaste
Kvinnan i Lejonets Antikens talkör i
drömmen. och Solens land.
nutidsdräkt.

.

Uppfostrans problem
.

ler mödrar sammansluta sig Och
En ung krigsinvalid, Friedrich En moder skriver:
Maria Ulrich, gasförgiftad
och "Min pojke är nu tolv år. Jag organisera en kurs i föräldraträdödsdömd, hann nätt och jämt av- har e j förstått a t t inplanta goda ning i förbindelse med de skolor.
ge sin protest mot sitt oförskylla och bestående vanor i honom, mei deras kommunala
..
d a n h a n tillfullorespekterade min
öde i en okonstlad men inspirerad
Dessa grupper ledas a v pedagodikt, tillägnad
ungdomsledaren auktoritet.
giskt skolade personer, som fått
samma nivå som mannen, gav henne för- Mare Sangnier. Den framfördes
Nu svarar han mig uppstudsigt, en särskild utbilduina för denna
vara nog a t t fortsätta mänsklighe- myndarskap över mannen o m det var nöd- av en talkör vid den demokratiska när jag vill lära honom någonting nya gren av undervisning genom
ten i uppror. Man måste alltså vändigt och lät henne övertaga de juri- fredskongressen
i Würzburg i
eller hålla efter honom att göra kurser, som sedan flera är tillbaka
anordnade vid California
skaffa starkare medel. Ett av des- diska åliggandena.
urpremiär,
men något nyttigt. Jag får träta honom varit
University. I dessa kurser ha
Paulus talar så mycket om att kvinnor- september som
sa är teatern:.
Och nu skola vi uppleva en del na skapades för männen och att de inte kommer säkert att upprepas på till a t t göra att arbete i trädgår- deltagit e t t så stort antal, Att man
på en enda teaterafton. Detta låter få utöva sin andakt med obetäckta huvu- andra håll. Den uppbars varken den eller i köket, gå e t t ärende, nu har en hel stab av dugliga läden, i motsats därtill säger Mohammed: av yrkesaktörer
eller scenisk om- hänga upp sin mössa eller lägga rare, som äro beredda att träda i
oss Piscator göra genom filmen. Det åligger varje man och kvinna att stu- ramning, det var bara en grupp sina kläder, så att han kan finna tjänst inom statens olika skoldistrikt.
Det börjar med krigsutbrottet 1914 dera vetenskaperna. Den mohammedani Berlin. Krigshänförelsen, solda- ska lagen ger kvinnan fullständig frihet arbetarungdom, som frivilligt och dem på morgonen.
En känd amerikansk kvinna. mrs
terna i ändlösa tåg segerstämnin- att sköta sina affärer: att sälja, köpa, att hängivet inövat den.
Jag är ledsen och trött på allt- Daphne Drake ordförande i
gen i luften omkring dem. Sen blir h i inteckningar eller att handla med sin I vardagskläder eller scoutko- sammans, så att jag många g å n g e r Study Association of Amepersonliga egendom utan att ens överlägga stymer trädde de fram på tribu- önskar, att jag vore död. Jag
rica, säger med hänsyftning Pi!
det hela krigsdramat med sin mörk- med maken. De priviligerier hon sålunda
detta nya ämnes införande, a t t monande horisont, fronten, minorna, åtnjöt, voro sådana att de skulle komma nen, utan alla förskönande kulis- a t t min son kommer att växa upp dersinstinkt, entusiasm och kärlek
sårade och till sist soldatråden, hennes europeiska systrar före kriget att ser, inför en publik på minst ett t i l l en odåga och värst är a t t jag ensamma icke förmå att skapa
Ebert, Ryssland, avundas henne.
par tusen åhörare, Ynglingar och måste erkänna, a t t det var mitt dugliga föräldrar. Kunskap i psyrevolutionen,
Men tidens förfall har inverkat menligt flickor med magra kantiga gestal- feltill stor del. För det första för- kologi och hygien äro även nödvärldspolitik, tidningarnas första
sida med feta rubriker, som verka på kvinnornas inflytande i Östern. IAsien ter, redan märkta av hårt arbete,
stod jag ej. h u r viktigt det var
faktorer.
voro på det hela taget statsöverhuvudena
piskrapp. hungersnöd, svältande alltid despoter deras vilja gällde som den med bleka proletäransikten. Trot- börja uppfostran i tid - först på Utan tvivel, säger hon, ges det
mödrar med sjuka barn. jazz, bal- allsmäktiges och deras befallningar som sigt och beslutsamt med oskolade, sista året har jag fått ögonen öpp- föräldrar med instinkt, men det
lettflickor, lyxhotell med krigsri- befallningar från Gud. De religiösa ledar- men väl samövade röster slunga- na för detta - och för detandra
ka. kapplöpningar på ett håll. Zac- na voro också lika oinskränkta och själv- de de ut domen överde gamlas syn- har min hälsa varit klen ända se- lita endast till instinkten. Den uppco och atlantflygning.
Vanzetti på vägÅren
till fängständiga som de orientaliska despoterna. der löftet om vapenvägran
och dan han föddes. Råd mig, vad jag fostran. som ledes enbart av moelset,
rulla Sålunda
regerade kyrkan och staten falkdersinstinkten och den som desslimassan enväldigt.
Familjens överhuvud hoppet om ungdomens
förbröd- skall göra!”
kes bestämmes av medvetna på
fram till värt Ar 1927, man ser en imiterade sedan i sin tur kung och präst ring. Olika grupper tolka kvinDetta
brev
från
en
vän
till
unvetenskapliga rön baserade princiklocka, där visaren går och går, och blev i sitt hus en envåldshärskare i nornas, mödrarnas och barnens
dertecknad är betecknande för hur per visa slående olikhet i resultat,
filmen illustrerar som en årsbok, miniatyr. På såsätt blev hela den orien- ångest inför ett nytt krig, folkens många mödrar liar det. De äro i Det ena goda utesluter visst icke
- g i c k det så fart, var det så myc- taliska samhällsorganismen förgiftad av längtan efter försoning och fred. en förtvivlad belägenhet och veta det andra. Modersinstinkt är en
ket att bära för den arma världen,
I bakgrunden interfolierar en e j ut eller in. Självanklagelser gåva, som enbart vinner i värde
genom kunskap och studium av
har ingen b l i n t bättre och kloka- sande börda. Hon fann vägen till utveck- osynlig kör, de fallnas andar på- tynga ned dem.
Modern förstod e j att smida, me- fakta.
re därigenom! Det är väl så Pis- ling stängd, sig själv utestängd från kun- minna om krigets fasor, om meEna.
cator vill, a t t man skall fråga sig, skapens ljus. Denna förtvivlan a h hjälp ningslöst offrade liv och manatill dan järnet var varmt, medan barnasjälen var rörlig och mjuk, m+
då han låter denna skräckrevy löshet hade en skadlig inverkan på såväl
draga förbi i andlöst tempo. Krigs- hennes fysiska som andliga u h moraliska enig kamp mot kriget: ”Die Waf- dan gossen var inom hemmets vägfen nieder”!
gar och såg upp till sin mor som
till något ofelbart, någon som m a n
bilderna åtföljas av en musikalisk
som uppstod i Persien
I sin primitiva utformning
måste lyda och beundra. Hon hasammansvetsning av alla möjliga 1844, är ?" förespråkare t ~ ,likställighet
framställningen intensivt de e j kommit till insikt om hur
länders folksånger men inte längre mellan män och kvinnor. Dess tre uppi hymntakt eller med sina melodier hovsmän, kända som Bab, Baha’o’llah och gripande och åhördes noder djup viktigt det är a t t taga vara på de
klara och tydliga utan i kamp med Abdul Baha, betonade starkt denna grund- tystnad. Inte ens ett väldigt slag- psykologiska ögonblicken i det
varandra, tills man vill säga: nog, sats och ålade sina anhängare att giva regn som öste ned igenom tältta växande barnets liv. Han tänkte
hon nu tänkte alls - han
våra öron förmå inte mera!
sina döttrar uppfostran: ty dessa flickor, ket
den bortre delen av
är ännu så liten och så rar. Och
sade de skall en dag bli samhällets möd- I
Men Ernst Tollers drama har rar, och hur skola de kunna uppfostra hallen kunde förstöra stämning så lät hon honom ho sin vilja fram,
med denna bakgrund. som skall sina barn, om de inte äro grundligt ut- en, och intrycket blev det mest förbjöd kanske den ena gången
bestående under kongressens i öv- men inte den andra, såg genom
hjälpa oss med den bristfälliga bildade själva?
fingrarna ibland, kelade och klefantasienatt förstå det, blivit full- En av det sista århundradets stora hjäl- rigt tämligen sedvanliga förlopp. made, glömd?. när hon skulle komständigt klämt ihjäl. Det
som omfattande sitt köns sak i LeN a i m a S a h I b o m . ma ihåg - kort sagt lät slump och
inte så stor skada skedd. Det kan jonets och Solens land, var Kurrat-Ultaga hand am pajomständigheter
Ayne. Hon levde mellan 1820-1853, var
kens uppfostran.
inte nek- till att man får en hel- ivrig anhängare av Baha’o’llah lade av
het av denna teaterföreställning, slöjan, reste genom hela Persien, underNu h a r pojken kommit in i en
som dock sammansatts av tekniskt visade kvinnorna om deras frigörelse a h framgång och obegränsad utveckling ha period, då manhaftigheten framså olika verkande element som väckte dem ur århundradens djupa slum- öppnats " alla sidor.
träder. han vägrar att bliva tillmer. Vid en lid. då Susan B. Anthony
Det stora kriget bröt sönder många bo- talad som en barnunge och bli viteater och film.
E I i s a b e t h K r e y-L a ng e. arbetade för kvinnorörelsen i Förenta Sta- jor och kedjor som höllo kvinnorna i sad till sina göromål med en heterna och då 1848 det första mötet för Persien som fångar i harem. r% nya flic- fallning. Pojken har genom skolan
kvinnornas rättigheter hölls rid Seneca korna äro ivriga att förvärva kunskaper. kommit i kontakt med andra auk(Forts. fr. sid. i.)
Under de gångna århundradena åtnjöt
"Av brist på fantasi, säger han den persiska kvinnan undervisning. Hon
i ett slags programförklaring, hade rättighet att välja vilket arbete eller
uppleva de flesta människor inte yrke hon sill. Den mohammedanska lagen
en gång sitt eget liv mycket mind- gynnade på sitt sätt kvinnoemaneipationen
re världens.
skulle läsnin- i
vissa stycken, ja, anbefallde den t. o. m.
gen bara av ett enda tidningsblad åt dess efterföljare. Den ställde henne i

samhälle.
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Det fri e BI ad utsin förkunnelse omlikställighetmellan vidnamnGhodseaKhanommotallanatio- stå
ejlängresomfelfriaauktoriteter i hans
Och nu
det

Uafhaengigt, retspolitisk Ugeblad. man och kvinna i Persien. Hon I d slut- nella fördomar, lämnade sitt hem och stuDet frie Blad's Formaal er a t ligen martyrdöden 1853.
derade rid Columbiauniversitetet i Ameriaabne Adgang til Samarbejde mel- Morgan Shuster, som for till Persien för ka. Hon tog sin examen rid detta univerlem alle dem der kraever et frit og att ordna upp landets finanser, ger i sin sitet och vid krigets slut återvände hon
retfaerdigt Grundlag for vort Sam- bok det mest vältaliga vittnesbörd om t i l l Teheran. Persien, och är nu anställd
kvinnornas utveckling,pariotism u h själv- för att undervisa sina landmaninnor.
fundsliv.
Bladet bringer i Saerdeleshed uppoffring. Det var deraspatriotiska deArtiklar ag Diskussioner om Geor- monstrationer som stålsatte parlamentet
geisme ag Retsstat - de idéer, att avslå Rysslands ultimatum, fast Rysssom bl. a. Retsforbundet arbejder land hade samlat en armé vid gränsen i ______avsikt att bryta in i landet och krossa frifar.

--

For at udbrede större Kendskab till hetskänslan i Persien.
Bladet og de idéer det virker for tilbydes
Han ger följande livliga bild: Den per-

Resten af

Oktober Kvartal gratis
siska kvinnan har från 1907 blivit nästan
mot Insendelsen af Portoen
75øre- den som gått mest framåt, för att inte
paa Giro 865. Norrvold 10. Köpenhavn K. säga blivit den mest radikala i världen.
Att denna förklaring kastar århundradens
begrepp över ända, förändrar inte saken.
Då de själva utstått en dubbel form av
förtryck, politiskt a h socialt, voro de de
ivrigaste att underblåsa den stora nationalistiska rörelsen för antagande av de
konstitutionella styrelseformerna och inskärpandet av Västerlandets pilitiska, sociala och etiska lagar.
Den persiska kvinnan av i dag befinner sig i en period av väldiga framsteg i
fråga om sociala förhållanden och upp.
Rygghållare. Grossessko
fostran. Gamla traditioner ha brutits ner
Gördlar. Brösthållare Lun
och nya ideal, som ännu inte helt fått
form. hålla på att ta gastalt. Under de sista
sextio åren ha nyheterna om de västerländska kvinnornas framsteg långsamt
trängt in i deras persiska systrars medvetande.
Tidningar a h tidskrifter ha börjat utgivas av de nya kvinnorna: klubbar bildas
och diskussioneröver viktiga ämnen i
gångsättas. Sköterskor examineras från
medisinska läroanstalter ochvägarna till
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också tid att föräldrarna inskränka på denna sin auktoritet och låta samarbete, kamratskap och för
troende träda i stället. Intet ger
självkänsla och ansvar näring att
växa, som när mor frågar sin pojke tillråds i saker och ting, intet
sårar en pojke värre än befallninggar och snäsor.
Det är svårt det medges a t t ta
itu med fel och ovanor, som rotat
sia omärkligt under en lång tid.
alldeles som det ser hopplöst- ut
med en av ogräs överväxt trädg å r d . Men det går. Därtill fordras tålamod framför allt. trätor
måste ovillkorligen bannlysas och
det förlorade ömsesidiga förtroendet måste återvinnas först av allt,
Det är intet skäl att hemfalla till
misströstan, då vi upptäcka våre
misstag och försummelser. Och
kom ihåg, en sak i sänder! Ty allt
kan inte gå på en gång. Alldeles
som man måste börja i hörnet
fösrt, då man tager itu med en av
ogräs igenväxt trädgård.
Men vi måste taga itu strax inte
endast med våra barn utan också
med oss själva. Idén om a t t giva
föräldrar och blivande föräldrar
modärn vetenskaplig utbildning
har icke tagit fast form här hemman men väl i Amerika, i all a m -

den
o m f a t t a sm e d s t o r ti n t r e s s e .
För a t t föräldrarna skola kunna

ford-

få del av denna undervisning
ras det a t t minst femton fäder el-

