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sem hvorttveggja fékkst, silki og 
hákarl. Þaö var hreint eins og a6 
koma í fágaö listasafn. f>ar voru 
greinilega engir launpukursalar. 
Magnús varð einkaeigandi verzlunar-
hússins 1925, en seidi hana og gerðist 
stórsali nokkru fyrir 1930. 

Þaö varö eitt stærsta árið í lífi 
Magnúsar. Þá leysti hann mikið og 
erfitt verk einstaklega af höndu'm, 
þegar hann var ráðinn framkvæmda-
stjóri Alþingishátíðarinnar. Hann sat 
80 undirbúningsfundi með hátíðar-

víkur og rekið sænskt-islenzkt verzl-
unarfélag og veitt forstöðu innflytj-
endasambandi. Verið sænskw vice-
konsúll og vitanlega hlotið mörg heið-
ursmerki. 

Ljónið og liljan. 

M.örgwm sérZega þjóðlega þenkj-
andi mönnum finnast œttar-
nöfn skaðleg og stórhættuleg 

„tungu vorri og þjöðerni." Gáfumenn 
eins og Bjarni frá Vogi æptu sig hása 
uf vandhetingu vegna öfugugga þessa 
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Það virðist næstum tizka hér í landi, 
að lítt upplýstir blessaðir fáráðlingar 
meðal hinna ný-ríku stétta, sem náð 
hafa að safna nokkurri fjárhæð á 
landsvísu, eignist hugsjónir og hindur-
vitni. Þetta ágæta fólk sker sig úr 
af nokkrum einkennum: Gott úrtak 
þess má sjá við frumsýningar i þjóð-
leikhúsi, það sækir sinfóníutónleika, 
kaupir „merkt" málverk þekktari 
listamanna og bœkur í metratali; 
semsagt næsta fráleit og hlægileg 
iðkun listar og menntar yfirhöfuð. 

Þó eru nokkrar fágætar og ágætar 
undantekningar frá reglu þessari: 
Þeir, sem iðka menntir sér til yndis 

Bókmerki Magnúsar Kjaran 

og nautnur og láta gott af sér leiða í 
menningarefnum, án þess að láta sér-
lega getið í dagblaði. Einn þessara 
hamingjukarla er tvímaelalaust 
Magnús stórsáli og fagurkeri Kjaran. 

Magnús Kjaran fæddist 19. apríl 
1890 í Vælugerði í Flóa. Foreldrar 
hans voru hjónin Sigríður Pálsdóttir 
hreppstjóra á Selalœk Guðmundssonar 
og Tómas Eyvíndarsonar i Dúðu Jóns-
aonar i Sauðtúni í Fljótshlíð Eyvind-
arsonar samastað. Magnús bjó við 
hina svörtustu fátækt í æsku. U.ngur 
fluttist hann með foreldrum sínum 
til Reykjavíkur og bjó fjölskyldan í 
Skothúsinu, næsta við Melkot, sem 
nefnt hefur verið Brekkukot í annál-
um. Magnús gaf sig snemma að verzl-
unarstörfum, vann hjá Thomsen og 
stundaði praktískt verzlunarnám í lt 
á.r og sat í Verzlunarskólanum fyrsta 
starfsár hans. Hann heillaðist af ung-
mennafélagshugsjóninni og gaf henni 
síöar óvenjulecja fyllingu í lífi sínu, 
eins og komið verður að. Þá var hann 
ágœtur glímumaður, fór á erlenda 
grund og gekk að með festu og dreng-
lyndi. Síðar á ævinni hefur \hann 
leikið golf, haldið reiðhesta og siglt 
snekkju sinni. 

m Erfiðið og erindið. 
^r rið 1918 stofnaði hann verzlunina 
f>\ Liverpool með kappanum frækna, 

Sigurjóni á Álafossi. Letruðu þeir 
á veggi uppbyggileg hvatningarorð: 
..Hraust sál í 'hraustum likama" og 
ísmeygilegar auglýsingar: „Kaupirðu 
góðan hlut, þá mundu hvar þú fékkst 
hann." Verzlunin var mjög ölík krás-
argutlsverzlunum þeirra tíma, þar 

nefndinni, útbjó leiðbeiningabækling 
handa gestum, sá fyrir sióru sem 
smáu, háum sem lágum, og „reyndist 
hinn ágætasti samstarfsmaður og 
liðtækur sem bezt mátti á kjósa" seg-
ir í vitnisburði próf. Magnúsar Jóns-
sona.r í riti um 'hátíðina. Ásgeir 
Ásgeirsson, þáv. forseti Alþingis, 
kvað starf Magnúsar hafa verið 
..hrekvirki." Ekkert mátti vera skor-
ið við nögl: 30 000 manns höfðu daga-
dvöl á. óbyggðu plássi, þá allfjarri 
höfuðborg; þarmeð kóngur og tignir 
gestir hvaðanæva, auk herskara 
almúga og ofursmárrar íslenzkrar 
yfirstéttar. Fyrir starf sitt varð 
Magnús landsþekktur og ukust við-
skipti stórsölu hans. 

Árið 1928 var Magnús kosinn % bæj-
arstjórn fyrir Ihaldið. Ekki ílentist 
hann þar, enda slíkur smábarningur 
sennilega ekki við hans hœfi. Þeir 
ólafur Friðriksson voru andstæðing-
ar við bæjarstjórnarkosningar. Herma 
munnmæli hið helzta, sem Ólafur 
sagði Magnúsi til hnjóðs, að hann 
væri, eins og sr. Brynjólfur á Ólafs-
völlum sagði um konu sína, að hún 
væri frá Vælugerði í Flóa, og ekki 
einu sinni hreppstjóri í ættinni! Mun 
Ölafur 1)6 hafa hagrætt sannleikan-
um ofurlítið. eins og að ofan greinir. 
Maanúsi hefði Vuefi betur ráðherra-
stóll menningarmála og áreiðanlega 
verið flestum ríflegri á fé til andlegr-
ar starfsemi. 

Þá hefur hann setið í nefndum og 
ráðum, Verzlunarráði Islands, verið 
formaður skólanefndar Verzlunarskól-
ans, í stjórn Stórsalafélagsins og 
Rauðakrossins. Verið framkvæmda-
stjóri bakarameistarafélags Reykja-

í tungunni. En ættarnöfn geta farið 
vel l málinu; hæglega verið einskonar 
endurvakning næstum glataðra forn-
yrða. Þannig er ættarnafnið Kjaran. 
t Sturlungu segir frá þrælnum Kjar-
an, sem. varðveitti bú Geirmundar 
heljarskinns i Kjaransvík vestur og 
hafði 12 þræla' undir sér. Kjaran er 
írskt að uppruna, eins og Kvaran, en 
þýðir- þó ekki skór. Væri betur, að 
— fleiri tæjcju upp jafn gild orð sem 

Kjaran. 
Magnús Kjaran er stofnandi og 

æðstiprestur Ljóna-klúbbanna og hafa 
þeir komið mörgu góðu tíl leiðar. Þar 
eta menn ekki og drekka eingöngu sér 
til yndis og útgjalda, heldur styrkja 
þeir um leið þá, sem bágt eru staddir 
i ]>jóðfélaginu. Hafa þeir Ijóns-menn 
lagt mikið að mörkum til fávitahjálp-
ar, einhverrar brýnustu nauðsynjar, 
sem lengst hefur verið skammarlega 
vanrcekt hérlendis. Venjulega eru 
haldin erindi eða fyrirlestrar um þörf 
málefni á borðfundum félaganna. Þar 
flutti Magnús m. a. eitt sinn erindi um 
Lilþi Eysteins munks, „gimstein ís-
lenzkrar andagiftar og Ijóðalistar." 
Kemur þar glögglega fram fræði-
ma.nns- og vísindahæfni Magnúsar. 
Hann hefur kynnt sér efnið mjög 
rækilega, eignazt flestar útgáfurnar 
sjálfur, en kannað þær allar. 1 þessu 
stutta erindi kemur skýrt i Ijós 
skyggni Magnúsar og óvenjuleg þekk-
ing á heillandi viðfangsefni, sem. tekið 
hefur hug hans fanginn. 

Þá er maðurinn einhvur tryggasti 
Ijóðvinur íslenzkur. Hefur hann safn-
að sér frábærum kosti Ijóðabóka og 
gengur auk þess með ofurlitla dellu 
útaf tölusetningu; nefnilega númer 
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1, eSa svo lágt sem unnt er. Geldur 
hann gjarna skringihátt verö fyrir 
slíka gripi. En Uka á hann einstaklega 
vandað val beztu bókmennta, einnig 
tímarit og blöö. Er. bókasafn hans 
eitt bezta einkasafn hér á landi. 

Undir feldinum. 
Ekki má gleyma einhverju maka-

lausasta uppátœki stórsalans. Þaö er 
nefnilega dæmalaus verknaður og 
framkvæmd á fárra fœri. Hann réöist 
semsé í þaS stórvirki aö rita œvisögu 
sina, látum þaS vera, en lét þrykkja 
hana í einu eintaki, myndskreyta og 
siSan gaf hann Birgi syni sinum bók-
ina fertugum. Fyrir nokkrum árum 
las hann kafla úr henni í útvarp á 
frídegi verzlunarmanna og er þaS 
eitthvert ómengaSasta efni, sem þar ■ 
hefur flotiS á fjörur. Stórsalanum er 
nefnilega svo í lófa lagiS aS tjá sig í 
rituðu máli, hann er ágoetur stílisti 
og skrifar gott, óskrúfað mál. Tæki-
fœrisrœður hans eru heldur flot-
kenndari, þá ræSur hann ekki viS 
hugarflug sitt og þekkingu og greinir 
ekki alltaf aðalatriSi rétt frá skemmti-
legum fróSleikskornum. Þetta bendir 
til margskiptingar í eSli mannsins. 
Hann er farsœll kaupahéSinn og sér-
lega heiSarlegur í viSskiptum, en 
viSkvœmur Viið innra og hefSi 
sennilega kosiS rýmri tíma til hugS-
ariðkana Þetta kemur berlega fram 
í bókaútgáfu þeirra feðganna. 1 stríðs-
lokin settu þeir á stofn Bókfellsútgáf-
una, arSvœnlegt fyrirtæki á þeim 
ttmum og sívaxandi útgáfufyrirtæki. 
Ævisögur landstólpa, endurminningar 
hagalína og athafnamanna, bréfasöfn 
og viðtalasöfn, nú síðast eftir Valtý 
ritstjóra og kemur þriðja bindi þeirra 
á markaSinn innan skamms. Áhuga-
mál Magnúsar skína greinilega út úr 
mörgu bókavali útgáfunnar, enda er 
hann galinn af áhuga á öllu fólki, 
lifandi og dauðu. Hann hefur bókstaf-
lega þrælstúderað iimis hin merkari 
og lítt ræktu skáld, svosem- Hannes 
Hafstein og kann ógrynni af kvæSum 
hans og undramargt i kringum 
flest þeirra. Hann hefur líka yndi af 
málaralist og oft hefur hann gefið 
síSasta stórféS sitt fyrir málverk eftir 
Kjarvál, enda segir sá mæri meistari: 
„Hann er gáfaSastur af okkur öllum, 
hafSu þaS eftir mér, já'hann er miklu 
gáfaSri en viS allir saman." 

Fylling hugsjónar. 

M agnús Kjaran var einn tryggasti 
stuSningsmaSur Ásgeirs Ás-
geirssonar viS forsetakjöriS. 

Honum varS aS ósk sinni, en þrátt 
fyrir hita bardagans og éndverSa af-
stöSu eigín flokks, heldur hann samri 
vináttu viS Ólaf Thors og jarlinn í 
Sigtúnum. Eftir kosningarnar hefur 
hann jafnan skipaS nánustu hirS 
forsetans með miklum sóma. Þannig 
er líka meS gamla baráttufélaga úr 
ungmennafélagshreyfingunni. Hann 
hefur haldiS vináttu þeirra óskertri. 
þrátt fyrir viðskilnað og öldurót 
breyttra tíma. Sennilega stafar það 
meðfram af því, aS hann hefur alla 
tíð veriS sveimhuga próblembarniS 
í hópnum, án þess hann hafi nokkurn-
tíma verið vandræðabarn. En Viann 
hefur gert annað, sem fáir hafa senni-
lega veitt athygli, en er þó sérlega 
athygli vert: ísmeygilega og þó 
algjörlega heiðarlega og sennilega 
óafvitandi, hefur hann gert Ljóna-
hreyfinguna hér á landi að mikið því 
sama, sem ungmennafélagshégiljan 
var fyrir aldamótakynslóðina. Þeir 
Ljónsmenn gróðursetja aS visu ekki 
trjáplöntur, en hafa stundum ölföng 
á samkomum sínum, en þeir hafa víSa 
sáS og þaS fræ ber tvímælalaust góð-
an ávöxt. ÞaS er dálítiS sniSugt aS 
selja mönnum dyrar veitingar og taka 
lögg í glasi, reifa þörf og nytsöm 
máíefni og verja síSan ágóSa til 
beinna liknarstarfa, til þeirra, sem 
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VIÐ MÓÐURKNÉ 
Allir foreldrar eiga sér ein-

hverja uppeldishugsjón. Þau ætla 
sér að ala barnið upp til þess að 
verða mikill maður og góður. — 
Uppeldishugsjónin er með ofur 
lítið mismunandi blæ — eftir 
lífsreynslu og persónulegum sjón-

armiðum foreldra, en ævinlega 
markast hún af þeim einlæga 
vilja að veita hæfileikum barns-

ins sem bezt skilyrði til þroska 
og búa það undir þróttmikið og 
farsælt ævistarf. Þessi menntun-

arviðleitni er hverju foreldri svo 
í blóð borin, að þvl finnst það 
sjálft biða skipsbrot, ef barni 
þess mistekst f^ ;• [ Jp SjjS 
verulega að ná þ ý 
markinu. 

Það er því oft • O g 
með hálfuni 
huga, að for- barnið 
eldrar senda - . . . 
barn sitt i P ' " 
skóla — undir 
framandi uppeldisáhrif. Þau 
óttast, að kennarinn kunni að 
setja barni þeirra annað og 
lægra keppimark, að hann van-

meti hæfileika þess og jafnvel 
vanræki þá. Af þessari tor-

tryggni spretta oft ómildir dóm-

ar í garð kennarans, ef foreldr-

um þykir uppeldi barnsins 
verða erfiðara og tvisýnna en 
þau gerðu ráð fyrir upphaflega. 
Samt eru foreldrar yfirleitt sam-

þykkir hlutdeild kennarans í 
uppeldinu, bæði af þvi, að hann 
léttir aí þeim tímafrekum þætti 
þess, fræðslnnni, og barnið sjálft 
vill fylgjast með jaínöldrum sin-

um í skólanum eins og í leikjun-

um. 
Eu góður skal kennarinn vera! 

Mörgu foreldri þykir barn sitt 
ekki hafa verið nógu heppið 
með kennarann, jafnvel að það 
hafi orðið fyrir órétti i því efni. 
— „Kennarinn, sem ekki kann 
að meta afburðahæfileika míns 
barns, getur ekki verið starfi 
sinu vaxinn". Vegna þessa hugs-

unarhát tar eru foreldrar barna, 
sem ekki úppfylla vonir þeirra 
um afrek i námi, í sifelldri leit 

2>r. Wlatáías Jói onaááon 

Togstreitan um æskuna 
að hinum fullkomna kennara. 
Slíkan kennara verðskuldar 
barnið að fá, og hann hlyti að 
geta leitt það árekstralaust til 
þess manndómsþroska, sem for-

eldrarnir vænta sér þyí til 
handa. 

ANNARLEGAR RADDIR 
Upp úr þessum vondjörfu hug-

leiðingum hrökkva margir for-

eldrar harkalega. í hátterni , ósk-

um og athöfnum barnsins fer 
ýmislegt að koma fram, sem þau 
kannast ekki við. Hjá þvi vaknar 
fíkn og ástríSa i margt, sem for-

eldrarnir varast, — öfl, sem þau 
gela ekki gert sér grein fyrir, 
virðast hafa sterk tök á barninu, 
það festir með sér lifsstefnu, 
sero er andstæð viðhorfi foreldr-

anna. Vonsviknir verða foreldr-

arnir að játa, að þau hafa misst 
tök á barninu, löngu áður en það 
er fært um að ráða fyrir sér 
sjálft. 

Hvernig iná slikt gerast? 
Hvaða raddir eru það, sem kalla 
barnið burt frá móðurknjám og 
snúa hug þess frá handleiðslu 
foreldranna? 

Foreldrar, sem verða fyrir 
þessari reynslu, hafa yaðið 
í villu um þær uppeldisaðstæð-

ur, sem þeir búa við. Mann-

legt samfélag er margþætt, flók-

ið og fullt af hörðum andstæð-

um. Því fer mjög fjarri, að áhrif 
foreldra séu yfirgnæfandi í upp-

eldi barrisins, einkum eftir að 
það fer i skóla og kemst á ungl-

ingsaldur. Gegnum félaga þess 
í skólanum og á leiksvæð-

unum, fordæmi kunningja, hinn 
dulda áróður í bókum, blöðum, 
útvarpi, kvikmyndum og verzl-

un streyma yfir barnið og ungl-

inginn áhrif, sem það kemst 
ekki undan, en verður að bregð-

ast við á einhvern hátt. En 
þessi margvíslegu og innbyrðis 
andstæðu áhrif beina barninu 
oft i gagnstæða átt við áhrif for-

ekiranna. 
Því hefur oft verið haldið 

fram, að áhrifin, sem barnið 
verður fyrir fyrstu sex árin, 
ráði öl luum persónulegan þroska 
þess. Á þessum aldri eru flest 
börn í umsjá foreldra sinna, svo 
að uppeldinu ætti þar með að 
vera borgið. Svo er þó ekki. Upp-

eldislegt mikilvægi frumbernsk-

unnar ber miklu fremur að skilja 
liannig, að villur og ágallar i 
uppeldi mjög ungra barna verða 
ven.julega afar örlagaríkar. En 
hvert skeið uppvaxtaráranna 
felur í sér sína sérstöku erfið-
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Allir foreldrar ætla 
sér aS ála börn sín 
up til þess aS verSa 
farsælt og gott 
fólk. 
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Á VÍÐ OG DREIF 

Framh. af bls. 7. 
Þrátt fyrir það aÖ hann hafði, 

eins og fyrr er frá sagt, þótzt verða 
f'yrir óréttlæti af hendi sovétstjórn-
arinnar, var hann alltaf allróttækur 
í stjórnmálaskoðunum, enda var 
hann vel lesinn i Marx og Tolstoj. 
Þegar sem skólapiltur í Rússlandi 
skipulagði hann leynilega bylting-
arnefnd meSal skólafélaga sinna og 
notaði vegabréf sitt til þess að fara 
til Sviss og smygla heim bannfærð-
um eintökum of bolsévika-dagblaði, 
sem Lenin gaf út i Genf. 

Þegar hann kom til Bandaríkjanna 
árið 1922, reyndi hann að fa starf 
við kennslu í heimspeki og þjóð-
félagsfræði, eu það tókst ekki. Þá 
reyndi hann að selja kol, en ekki 
tókst það. Hann reyndi að selja kaffi, 
en þaS heppnaðist eigi heldur. Að 
lokum kenndi hann hópi sósíalista 
franskar bókmenntir í einkatimum 
og skipulagSi jafnframt hljómleika 
fyrir bróður sinn, sem lék á fiðlu. 

I þann tið hvárflaði ekki að honum 
að kenna bridge, enda var hann þá 
lélegur bridge-spilari, þótt hann 
væri fjandanu mþrárr i . Hann spurði 
svo margra spurninga og rannsakaði 
svo mörg spil að lokinni umferð, 
aS menn urðu hundleiSir á honum 
og neituðu að spila við hann. Hann 
las bækur um bridge, en þær komu 
aS litlu haldi, svo aS hann hóf aS 
semja bók um þetta efni sjálfur. Með 
árunum skrifaði hann fimrn bækur 
um bridge. — En sá var galli á 
gjöf Njarðar, að þær voru einskis 
virði. Honum var þetta ljóst og reif 
því handrit in, áður en þau fóru til 
prentunar. En bækurnar, sem hann 
skrifaSi siSar, hafa veriS þýddar á 
fjölda tungumála og seld af þeim um 
milljón eintök. Ein bóka hans hef-
ur meira aS segja veriS skráS með 
blindraletri, svo að blint fólk geti 
bætt spilamennsku sina i bridge. 

Culbertson kom fyrst til Banda-
ríkjanna árið 1910. Móðir hans, sem 
var rússnesk, sendi hann þangað, 
því að hún vildi, að hann stundaði 
nám við Yaleháskólann. En hann 
féll á inntökuprófi, — féll af þvi, 
að hann var ekki nógu vel að sér í 
ensku. 

Þetta var í sannleika furSulegt. 
Hann var bandarískur ríkisborgari. 
Hann kunni sögu Bandarikjanna 
spjaldanna á milli. Hann talaði 
rússnesku, þýzku, frönsku, spænsku 
og ítaölsku. En hann féll á enskunni. 
Hann sneri þvi baki aS Yale og 
reikaSi norður til Kanada og fékk 
vinnu sem timavörður hjá verka-
mönnum, sem voru að leggja járn-
braut. Þá kom sósíalistinn upp í 
honum. Af feiknamælsku sagði hann 
þeim, að þeir væru beittir svikum 
og kaup þeirra væri allt of lágt og 
svo arðrændu búSir járnbrautar-
félagsins þá. Hann kom af staS 
óánægju og skipulagði verkfall og 
var auðvitað rekinn úr þjónustu 
járnbrautarfélagsins fyrir vikið! 

Þá labbaSi hann tvö hundruS mil-
ur til næstu borgar og komst ein-
hvern veginn út að Kyrrahafsströnd 
í félagsskap flækinga, stal sér fari 
með vöruflutningalestum og baðst 
beininga bakdyra megin, þegar hann 
var fótgangandi. 

Það er þvi engan veginn lokn fyrir 
það skotið, að einhveriar kvenna 
þeirra, sem nú spila Culbertsons-
kerfið í bridge, hafi vikið brauð-
sneið og kaffisopa að Ely Culbert-
son — bakdyra megin. 

V I K A N 

ÞÚ OG BARNIÐ ÞITT 

Framh. af bls. 9. 
Ieika, og aðgerðir á einhverju 
öðru skeiði geta aldrei komið 
fyllilega i veg fyrir þá né bætt 
úr mistökum í sambandi við þá. 

GRÓÐAFÍKN OG ÁRÓÐUR 
í samfélaginu bærast öfl, sem 

móta barn og ungling leynt og 
Ijóst á annan veg en fyrir for-
eldrunum vakir. Fyrst ber að 
nefna þau, sem lita á æskuna 
sem gullnámu, er lofi miklum 
gróSa. Uppeldismarkmið þeirra 
er náskylt markmiði dýratemj-
arans: Að þjálfa hæfileika, sem 
gefa af sér peninga. Sá, sem 
gera vill æskuna að síhungruð-
um markaði, hann reynir fyrst 
og fremst að vekja hjá henni 
þarfir, venja hana á kostnaðar-
samar nautnir og ástríður. Alla 
aSra þætti í eðli ungmennisins 
lætur hann þoka fyrir þessu 
sjónarmiði. 

Æskan er ekki aðeins mark-
aður fyrir vörur, heldur einnig 
fyrir skoðanir. Áhangendur færa 
foringjum völd, og næst á 
eftir pengingum eru vðld mest 
eftirsótt af veraldlegum gæð-
um. Því eru andstæðar skoð-
anir i æðisgengnu kapphlaupi 
um hylli æskunnar, og til þess að 
skeyta áróðursmenn hennar því 
engu, hvort unglingurinn hefur 
þroska til að skilja boSskap 
þeirra og mynda sér rökstudda 
-sannfæringu um .hann eða hvort 
þeir fremja andlegt ofbeldi á 
honum. 

í nútímaþjóSfélagi er æskan 
umsetin af góSum og illum öfl-
um, sem vilja móta hana, hvert 
eftir sinum hag. Stórfelldar bylt-
ingar i samfélagsháttum hafa 
svipt foreldra þeirr i sterku upp-
eldisaSstöðu, sem afar þeirra og 
ömmur höfðu. Nú brjótast fram-
andi áhrif stöðugt inn i uppeldis-
starf foreldra. 1 góSu uppeldis-
starfi nú á dögum þurfa foreldr-
ar að hafa yfirsýn yfir þessi á-
hrif, kunna að meta þau og sjá 
við þeim. 

ALDARSPEGILL 

Framh. af bls. 9. 
ríkasta hafa þörfina. Það er nokkuð 
dæmigert fyrir Magnús Kjaran, að 
einmitt hann skyldi gangast fyrir 
stofnun þessara félaga hér á landi. 

Bindindisfremd er gustuk fjarri 
anda Magnúsar Kjaran. Hann er eng-
inn meinlætamaður í lifnaði, kann vel 
að meta gildi hóflegra nautna og iðkar 
þá engan sleiturlegan dárskap. Þegar 
gufurnar leita til efri byggðanna kem-
ur fátæki innanbúðarstrákurinn i 
Skotihúsinu til sögunnar og glírnir við 
heimsborgarann og sjentilmanninn. 
Samt leggur hann í engin stórvirki 
oq lætur annarra lönd óskert, því 
hann veit af langri Mfsreynslu að vit 
er ávallt verði betra. 

Því skal hann fá þann ágæzta forna 
vitnisburð. sem jieir einir hljóta, sem 
góðir eru til liðveizlu oa enginn ber 
óverðucni"n á briin með nokkrum 
sanni: Hann er drengur góður. 

H ö f u m ávallt til fjblbreytt 

u r v a l a f 

G I T U R U M 

ÚtvegTim e innig og • e l j u m 

allar tegundir h l jóðfæra 

Hljóíísrflv. Sigríðar HeWóttnr 
VMturvw — Reykjavtk — SUml: 11H5. 

HIYEB 

&IM i 
^Aður en pér 

gangið til hvílu. 

Til þess að vernda húð yðar 
ættuð pér að verja nokkrum mínútum ó hverju kveldi til 
að snyrta andlit yðar og hendur meó Nivea-kremi. f'að 
hressir, styrkir og sléttir andlitshúðina og hendurnar 
verða mjúkar og follegar. Nivea-krem hefir inni að 
holdo euzerit, sem er skylt eðlilegri húðfitu. Þess vegna 
gengur það djúpt inn í húðina, og hefir áhrif langt 
inn tyrir yfirborð hörundsins. Þess vegno er Nivea-krem 
svo gott fyrir húðina. 
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