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Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(Hitt emot Engelska kyrkan). 

Mottagningstid vard. 10—3, sönd, 11—12. | 
Spécialité: Löständer alla slag. Guld

arbeten, guldbryggor och | 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen-

Insändarnes spalt TUnk så lätt aluminiumkärlen återfå 
sin silverglänsande yta, då de poléras med 
"Zelos Aluminiumputs". 

och BOKSAMLINGAR 
köpas av 

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

Frotte 
Zephyr 

wc Voile 
L Mousseline 

c .  

Nyheter dagligen. 

Fördelaktiga priser 

J19 JCurvgsjgatarLSlP 

Hjärnans och handens 
arbetare. 

Är det ofta hörda påståendet sant, 

Trotjänarinnor. 

Häromdagen hade jag min väg för

bi Chalmers institut vid Vasagatan i 
Göteborg. I stället för den mängd 

glada, stojande ynglingar, vilka bru
ka uppehålla sig i dess port och på 

trottoaren därinvid, såg jag komma 
ut därifrån en liten skara ålderstigna 
kvinnor, väl klädda, utan prål, de fle

sta med den av äldre generationer i-

genkända hederliga "huvudduken" av 
svart siden med fransar eller spetsar 
omkring. — Somliga av dem voro böj

da av år, slit och arbete; några stöd

jande sig vid en käpp, men alla sågo 
så fryntliga och rara ut, att jag fick 
stor lust att ge mig i samspråk med 
dem. De hade nu varit därinne för 

att lyfta sin kvartalsslant, 25 kronor, 
I ur gamla tjänarinnors understöds
fond, en ju ringa penning, men i de
ras tycke, som en av dem uttryckte 

sig, en stor och uppskattad gåva. 

Många av dessa gamla äro fortfa
rande i tjänst hos sina matmödrar, 

där de äro värderade som riktiga fa
miljeklenoder. Jag råkade så lyckligt 

på en sådan där fin och rar "trotjäna
rinna", som ännu sköter sina sysslor 

med glädje och intresse. Hon sade 

bland annat att "nutidens tjänare ve
ta ej hur bra de ha det och ändå vill 

Priset är endast 45 öre pr burk. 
Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

Barnens ögon. 
En framsående ögonläkare anbe

faller följande föreskrifter för ögo

nens vård hos barn : 
Låt aldrig ljuset falla rakt i ansik

tet på ett sovande barn, framför allt 

icke direkt solljus. 
Låt icke barnen rikta blicken allt 

för länge på ett och samma föremål. 
Låt dem ej läsa alltför mycket vid 

artificiell belysning. 
Låt dem ej läsa på i gång varande 

bantåg. 
Tillskriv icke alltid huvudvärken 

trög matsmältning eller dålig mage; 

den har lika ofta sin orsak i överan 

strängda ögon. 
Behöver ett barn,glasögon, bör det 

först undersökas, och passande num
mer föreskrivas av en på området er 

faren läkare. 

Skönhet och fägring 
ha ofta en större makt än 
rikedom, säger Aristoteles. 

Vid ständigt bruk giver den väldoftande 
YVY-tvålen en frisk och fraich anletshy, 
framkallar ett lätt rosenskimmer i den vita, 
skära huden och gör densamma elastisk, 

mjuk, klar och ungdomlig. 
Använd därför dagligen YVY-tvål! 
Säljes i varje välsorterad affär från Ystad 

till Haparanda. 

Osterlin& Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

Hansson & Silfverstrand 

Svart Alpacca 
för Dräkter, 
Klätlningar 
och Kjolar• 

120 cm. bred utsäljes till 
Kr. 6.50 per meter hos 

LISA HALLBÄCK 
26 Vallgatan 26 

Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

REKOMMENDERAS. 

Damernas affär! 

Bästa köksartiklar 
finnes hus 

S. E. Svenssons Eftr. 
Tel. 1413. Trädgårdsgat. 2. 

Blomsteraffär 

Linnégatan 
40572 

Kransar 
ketter 

bästa tvättmedlet 

Gummans Flingor 

Köp Spisbröd (röd etikett) 

att "kroppsarbetet frambringar all ri- K ej tj^na; \ hennes ungdom fanns 
kedom i världen". 

Äro de stora fabrikerna, skepps-1 

dockorna, järnvägarne, ångfartygen, 
de komplicerade maskinerna och oräk-1 

neliga andra föremål, som omgiva oss 
och beteckna världens framåtskridan

det ej vatten i köket, inte elektr. ljus-, 
inte tel. att ringa upp till butikerna 

efter varor, inga butiksbud, som korn-
nio hem med dem, inga spårvagnar 

att åka i, utan man fick knoga den 
långa vägen hem med en stor tung 

mattor, utan det var att stiga upp ti-
om mornarne och skura stora 

golv, för att det skulle vara fint till 

de, resultaten av endast muskelan" | torgkorg. Så fanns det inga linoleum 
strängning? Ligger icke bakom allt 

detta också ett väldigt hjärnarbete, 
en utmattande tankeansträngning, sto

ra bekymmer och uppoffringar, den I herrskapets belåtenhet och till ens 
största hängivenhet för arbetsuppgif- egen tillfredsställelse. Förr i tiden 
ten? Är kroppsstyrka och mekanisk mer förståelse mellan fru

yrkesskicklighet nog för att hålla pro- ar qcj1 tjänarinnor ; de förra voro mer 
duktionen i gång ? Behövas det icke | jlemma ,och hade intresse av sitt hus-

också hjärna för att uppfinna, ordna, I hållsarbete, all mat tillreddes hemma, 

organisera och leda, behöves det icke (charkuterier funnos ej) så en tjäna-
initiativ, mod och beredvillighet att rjnna jara mycket av sin mat 
bära bekymmer och omsorg ? V ad 

skulle kunna uträttas utan allt detta ? 
mor. Och hur mycket där än var att 

I gora, orkade man ändå med att om 
Orgeltramparen kan påstå att det aftnarne Sy och reparera sina kläder, 

är han som frambringar musiken i S(-;cka strumpor, sy linnesöm, för hand 

orgeln. Han har till en viss grad sant. förstås, då funnos heller inte biogra 
Hans trampning är av stor betydelse, £ef QCj1 kaféer, som nu locka flickor-
men den är icke det enda eller det | na ut Qm aftnarne." 

mest väsentliga. Lika litet är kropps 

arbetet det enda eller det mest väsent-, ^ ün ^ ̂  hembi_ 

liga .vid framställningen av världens Qch husassistenter så ofta by-

rikedomar. ! ta platser? Vart taga älla de flickor 

vägen, som gå genom skolköks- och 

matlagningskurser ? Då de komma 

och söka plats, ha de sällan något 
kunnighetsbetyg på något område, 

men fråga alltid först: "Vad ger 

frun i lön?" 

Det är nog fel från både fruarnes 

och tjänarinnornas sida; men också 

ho.s de sistnämndas mödrar, som sän

da ut sina döttrar i världen, utan att 

först ha lärt dem arbete och väckt 

deras ansvarskänsla. 

:•>: :'S :Y: 83 :V: :V; 

Till Sveripes Kvinnor! 
G i v  " h o n o m "  e t t  
gott råd, att använda 

WILKES 
HATTAR 
O b s! Garantimärke 
m e d f ö l j e r  v a r j e  h a t t  
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Kvällsarbete och 
nattsömn. 

Att under kvällstimmarne syssel 

sätta sig med hjärnarbete är ur häl 

sosynpunkt förkastligt. Hjärnan har 

vanligen redan förut under dagens 

lopp haft ett rundligt tilltaget arbete 
att utföra, och vill man, när aftonen 

och därmed vilotiden kommer, pressa 

henne ännu mer i detta hänseende, 

överanstränger och sliter man ut hen 

ne i förtid. Hjärnarbete sent på kväl 
len inverkar vidare skadligt på söm 

nen. Till en av kroppsarbete lagom 

uttröttad människa kommer sömnen 

vanligen mycket snabbt, men icke så 

till den av tankearbete övertrötta. 

Tankebilderna jaga varandra i hennes 

hjärna, hon känner sig plågsamt klar

vaken och kastar sig timtals i sängen, 

innan sömnen drömfylld, orolig och 

föga vederkvickande inställer sig. 

Vill man ha en god nattsömn bör 

man efter aftonmåltiden undvika allt 

som kan sätta'hjärnmaskineriet i star

kare rörelse, t. ex. livliga meningsut

byten om brännande frågor. Det bäs

ta man kan göra är att "slakna" både 

till kropp och själ. 

Det brukar ha en god inverkan på 
nattsömnen om personer, som under 

dagens lopp äro upptagna av strängt 

tankearbete, mot eftermiddagens slut 

skaffa sin kropp motion genom gym

nastik, promenader, kroppsarbete el

ler dylikt. Att ihågkomma är dock 

att stark kroppslig ansträngning icke 

är nyttigt för ömtåliga och nervösa 

personer, och att den alltid inverkar 

•menligt på deras sömn. 

Kvinnornas Självhjälpskassa 
Sjuk- Och Begravningskassa. 

Nya medlemar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf Fr. Anna Larsson, Skans
torget 8. Tel. 18206. Billiga månadsavgifter. 

Extra Prima Press- och Droppäkta 

Damkläde 
i ett flertal moderna färger 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER, 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2 dra vän. 
Öppet 8—7. 

—mm Rå tvä dagar mm 
framkalla och kopiera vi Edra plåtar och 
films. Förstklassigt arbete, vanliga priser. 
GÖTEBOROS ILLUSTRATIONSBYRÅ, Arkivgat. 7 

Billiga kameror, plåtar och films. 

»3. GOTEBORGS ANGBAGEBI 
F r ä m s t  i  s k ö r h e t  o c h  s m a l t  

Bråsth3 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

R E K O M M E N D E R A S .  

S parsam het. 
Den kände engelske författa

ren Samuel Smiles' skrev på sin 
tid ett helt verk om sparsamhet, 
ur vilket vi här återgiva &n del 
utdrag. 

Rikedom skapas genom arbete, be

varas genom sparsamhet och växer 

genom flit och uthållighet. 
* 

Den som förbrukar allt vad han 

förtjänar blir den sparsammes träl. 
* 

Det är med de sparsammes pennin

gar, som man uppför fabriker, bygg

nader, varuhus. Det är med deras 

pengar som man bygger järnvägar, 

ångare, hamnar och skeppsvarv. 
* 

De pengar, som den sparsamme 
lägger åt sidan, representerar en 

mängd föremål utan värde och utan 

verklig nytta, men de representera 

också något som är oändligt värde-

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

Antifräknin 
är bästa giftfria medel för avlägsnande 
av fräknar, bruna fläckar (leverfläckar) 
revormar och solbränna. Gör en ful 
hy ren och vit, Behagligt att använda. 
Säljes à 3 kr. pr burk hos Parfymeri 0. 
Pihlström, Göteborg. 

fullt : oberoende. På detta sätt be

traktade äro guld och silver av stor 

moralisk betydelse. 
* 

Om det är möjligt för en människa 

att spara ihop något, så bör det också, 

under eljes likartade förhållanden, va

ra möjligt även för andra att göra det. 
* 

Den som aldrig har försökt det 

skall förvånas över hur mycket en el

ler annan krona lagda åt sidan varje 

vecka förmå att stärka självtilliten. 

* 

Om vi vilja spara måste vi öva oss 

i självbehärskning och vinna därige

nom i viljekraft. 
* 

Metoden att spara är mycket en
kel : Giv ut mindre än du förtjänar. 
Betala allting kontant och sätt dig 

icke i skuld. Giv inte ut pengarne, 

förrän du verkligen förtjänat dem. 
* 

på ett smakfullt 
Delikatessbröd 
rekommenderas 

Eder Bergmans Enkas, Stockholm, välkända 
fabrikater! 

Sätter Iii närde 

Alla slags kopparslageriarbe-
ten utföras. Förtenningar 
verkställas med'kemiskt rent 
tenn. 

Johnson & Carlson, 
r9 

Tet. 4111. — 

En gammal fru. 

Nygrens Konditori & Gafé 
Kungsgatan 63. 

Rekommenderar sina tillverkningar till 
Påsk av Konfektyrer, Chokolader och Påsk
saker. Tel. 1732. 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 
Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel 
1er, till klädningar och blusar. Blekta och 
oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 
stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort-
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam 
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs 
dukar. Förkläden. Prima Bomulls 

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3(orsgatan 15 

Man skall icke förväxla sparsamhet 
och gnidighet. Gnidighetens mål är 

endast att skrapa ihop pengar. Den 

sparsamme använder en del av sin 
inkomst till förädlande nöjen. 

* 

Den som sköter sina nöjen i stället 

för sitt arbete, skall snart icke hava 

något arbete att sköta. 

* 

Den som icke sparar har ingen an

del i världens framåskridande. 

ELISABETH BERGS 
Tapisseriaffär 
26 Linnégatan 26 
REKOMMENDERAS 

Bästa materialier. Bil
ligaste priser på platsen. 

! G Y N N A  V A R A  
A N N O N S Ö R E R  

f 

Platsannonser 
införas för 10 öre ordet i båda upplagorna 
av Norrlandsposten, Gefle. Minsta annons
pris kr. 1,50. Frimärken mottagas i likvid. 

1 

*J°rnas Ångbåt 

Ensamjungfrur 
Hushållerskor 
Kokerskor 
Husjungfrur 
Barnjungfrur 
Barnhusor 
Passflickor 
Spring flickor 
Hotell- o. Restaurations

betjäning m. fl. 
erhålla goda och förmånliga 
platser nu genast, eller 24:e 
april genom 

Göteborgs Stads 
Arbetsförmedling 

Maaliga avdeln. öppen 7 f. m.-7 e. m. 
Kïinnl. avdeln. öppen fl f. m.-7 e. e 
OBS.! All platsförmedling 

är avgiftsfri. 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

hon särskilt den fruktansvärda paus, 
som följde på revolverskottet, och 

som förmodligen föreföll hennes över

retade nerver mycket längre, än den 
i verkligheten var, och under vilken 

allt och alla förhlevo orörliga, liksom 

förlamade. Kapten Le s-lie var den 

förste som rörde sig; med två väldi

ga språng nådde han mademoiselle 

Exe och ryckte den ännu rykande re

volvern ur hennes hand. Detta väck

te hos Evelyn det fulla medvetandet 

om det (fasansfullas, som hänt, och 

just som gästerna skrämda av skottet 

strömmade ut i förhallen vacklade 

hon och skulle ha fallit, om icke två 

starka armar varit till reds att upp

fånga henne. Mörker och brusande 

vågor tycktes sluta sig över henne, 

men drogo sig tillbaka, och rösten av 

Parry, vilken tycktes komma långt 

bortifrån sade lugnande : 
"Evelyn, Evelyn, var inte rädd, han 

lever." 
Med en lång jämrande suck öppna

de hon ögonen, lyfte huvudet och såg 
sig om. Den första skälvningen av 
vild fasa hade lämnat rum för en 
dval-lik okänslighet, som hon ofta er
farit i drömmar, och med mindre rö

relse än hon skulle ha känt, vid att 

se en väl spelad tragedi, betraktade 

hon den utomordentliga scenen fram

för sig. Greven med huvudet hjälp

löst hängande ned på bröstet blev bu

ren in i biblioteket av hennes far och 

fyra eller fem andra män ; modern 

halft avsvimmad låg på en vilobänk 

vid rummets andra sida, omgiven av 
en hel hop sympatiska damer, och 

överallt grupper av allvarligt mum

lande män och kvinnor, vilkas bleka 

förskräckta ansikten kontrasterade 

nästan hemskt mot fest-dräkter och 

juveler. Den enda, som var fullkom

ligt stilla och orörlig i detta tumult 

var hon, som förorsakat detsamma. 

Hon stod lutad mot väggen ett par 

steg lägre än Evelyn. Ännu ett par 

steg längre ned stod kapten Leslie, 

som höll skarp men omärklig vakt, 

ifall hon skulle försöka fly. Men 

hans vaksamhet var onödig. Man 
såg, att mademoiselle Exe icke hade 

en tanke på flykt. Hennes armar 
hängde ned, händerna voro lätt sam
manknäppta, huvudet tillbakakastat 
stödde sig lätt mot gobelinen bakom 
henne. Med sina lugnt blickande ögon 
och fasta mun liknade hon en staty 

av tålamodet, som avvaktar det ound
vikliga. 

"Det är en dröm", tänkte Evelyn; 

"det måste vara en dröm, jag önskar 
jag kunde vakna." 

Hon rörde sig. oroligt, oclh Parry, 

som väntade snubbor för sin tjänst

aktighet, drog sakta och varligt un

dan sin arm ; men till hans omätliga 

förvåning grep hon hans arm fast 

med sina båda händer och smög sig 

intill honom, så att hennes ljusa loc

kar nästan vidrörde hans axel. Nu 

var det Parrys tur att tänka att det 

var en dröm, och ändå var han icke 
klart medveten om huru smickrande 

och betydelsefull denna halvt med

vetna halvt instinktiva rörelse var. 

Mr Merrington, följd av mr Ha

rold och mr Golding, trängde sig ge

nom hopen därnere och kom raskt 

upp till gruppen på trappan utropan
de : 

"Jag tror inte hon gjorde det; vem 
såg henne skjuta?" 

"Jag såg det", sade kapten Leslie, 
"och miss Merrington måste ha sett 
det, hon stod tätt bakom människan, 
när hon sköt." 

Mr Merrington vände sig till sin 

dotter, och läste det outtalade svaret 

i hennes ansikte. "Gud i himlen", ut

ropade han, stapplade och stödde sig 

mot balustraden, "vad skall detta be

tyda ; är hon galen ?" 
"Jag tror inte hon är vansinnig", 

sade inr Harold, som kastade en blick 

på mademoiselle Exe. Denna såg 

sorgset och beklagande på mrs Mer

rington. "Jag tror snarare att hon 

tillhör något politiskt sällskap. Fox 

säger, att greven blivit hotad mer än 

en gång. Troligtvis är hon nihilist." 

"Omöjligt!" utropade mr Merring
ton. "Hon har ju undervisat barnen 

i flera veckor." 
Han avbröt sig och hans ord ljödo 

absolut ologiska, emedan de endast 

uttryckte en länk i en lång tankeked
ja. Ty under loppet av en sekund 

såg han denna mörderska, hur hon 

under många lugna alldagliga stun

der suttit tyst vid bordet och stickat, 

ibland vid sidan om mrs Merringtons 

länstol, räknat takten vid pianot, då 

Evelyn spelade, gått över gräsplaner

na muntert pratande med barnen, sut

tit timvis med den lilla bleka Wini

fred vilande mot sitt bröst ech en 

liten arm lagd förtroendefullt kring 

sin hals. Hur är något sådant möj

ligt frågade sig mr Merrington helt 

förvirrad. 
Och då började mademoiselle Exe 

tala, och vid ljudet av hennes röst 

blev det dödstyst i salen. 

"Förlåt mig, monsieur, att jag har 

begagnat mig av edert beskydd för 

att nå mitt mål. Det var för att dö

da greven, som jag kom hit. Jag har 

följt efter honom flera månader jag 

och andra. Jag följde efter honom 

till England; jag blev lärarinna för 

edra barn för att kunna träffa ho

nom, ty vi visste att han säkert icke 

skulle lämna England, utan att göra 

besök hos mrs Fox. Jag ville så o-

gärna fläcka ert hem med hans blod, 

och försökte att skjuta honom på 

slottet Lingford i går, men han kom 

undan. Detta gör mig särskilt ont." 

"Och varför i herrans namn skulle 

ni döda honom", ropade mr Merring

ton. "Vad för skada hade han gjort 

er?" 

"Mig? Ingen", sade mademoiselle 
Exe föraktfullt. "Och även om han 
hade, så betyder det alls ingenting. 
Han är icke min fiende, han är en fi
ende till hela mitt folk, ja, till hela 

mänskligheten. Åh ! om ni anade de 

lidanden, de kval han tillfogat oskyl' 

diga män, ja även kvinnor, så skulk 

ni vägra att sitta till bords med ho
nom. Han har blivit anklagad och 

dömd av sina medmänniskor. JaS 

blev utsedd till hämnare." 
"Det är nog granna ord", sade mr 

Merrington, "men här i England kalla 

vi sådant mord, och straffet för mord 

är hängning." 
Evelyn gav till ett lågt anskri och 

sjönk ned på trappsteget. 
"I England är det också fullkoW 

ligt rättvist", sade mademoiselle E*e 

utan en darrning på rösten. "I Eng 

land finnas lagar, som skydda o0'1 

hämnas er. I vårt land är det annor 

lunda. Tyrannernas vilja är vår la?' 

Vi måste skydda — och hämnas oss 

själva." 
"Hämnden är min", avbröt ^ 

Golding och höjde handen. "Häffl11 

deh är min, jag vill vedergälla, säger 

Herren." I 
(Forts, i nästa n:r-) 

|M:0 16- 2:dra årg. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

, sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

INNEHÅLL. 
Påsk. 
En kvinnas storverk. 
Den engelska krigsflickan: 

Nocturne. 
Den unga flickan i övergångsål

dern. III. 
Hans mor. 
Döden och efteråt. 
Utlandskrönika. 
Aforismer. 
Det gamla spelet om Envar. 
Oljelunds »Med stort G». 
Ett svepskäl. 
En fransk arbeterskerörelse. 
En fatal händelse. 
Mademoiselle Exe. 
Nässlor m. m. 

17 April 1922. 

Utkommer varje Måndag• 
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PÅSK. 
Av Komminister Isaac Been. 

AFORISMER 
Det finns ingenting som människor

na hellre vilja behålla och ingenting, 

som de så vansköta, som sitt eget liv. 

Många människor använda den för

sta delen av sitt liv till att göra den 
senare delen olycklig. 

La Bruyère (1<644—1696). 
* 

Det är inte alltid själva felstegen, 
som nedsätta oss, utan det sätt på vil
ket vi uppföra oss efter att ha begått 
dem. 

Marquise De Lambert (1647—1733). 
* 

Sanningen är en fackla, som lyser i 
en dimma utan att skingra den. 

Man lever blott, när man älskar. 
Helvétius (1715—1771). 

* 

Det är med karaktärerna som med 

vinerna : det är blott de bästa, som 
med åren vinna i mildhet, vad de för

lora i styrka ; de andra bli syrliga. 

Denna världens fröjder kommer 
mig alltid att tänka på sådana bröst-

sjuka, som ej kunna skratta högt utan 

at-t genast efteråt börja att hosta. 

Man gör regler för andra och un
dantag för sig själv. 

Vardagsmänniskan fruktar döden; 
filosofen fruktar att frukta den. 

Lemesle (1731—1814). 
* 

Man rodnar oftare av egenkärlek 
ån av blygsamhet. 

fruktan att förefalla okunnig är 
största hindret för att upphöra att 
synas vara det. 

Madame D'Arconville (1720—1805). 
* 

Det finns inom oss alla ett hinder 
för fullkomlig lycka och det är leds

nad vid det vi redan äga och längtan 
efter vad vi icke äga. 

F. La Rochefoucauld (1613—1680). 
* 

Lycklig är du ej ; 

Vad du ej äger, går du evigt efter 
°ch vad du har försmår du. 

Shakespeare (1564—1>616). 
* 

Det enda som kan säkert binda 
hjärtan samman med varandra är ett 
oinskränkt meddelande av tankar och 

känslor, Sann kärlek tål icke att nå
got som hälst hemlighålles, den kän-
ner sig åsidosatt och kränkt till och 
med när det är den älskades Sorger 
°ch bekymmer som döljas. 

Washington Irving (1783—1859). 

"Kristus är uppstånden", så hälsa

de man varandra vid påskhögtid i den 

första kristna församlingen. Man 
ville mötas med det största och skö

naste budskap, som någonsin burits 
ut i världen: "Han är uppstånden!" 

Snart ha tvåtusen år förgått sedan 

den första påskdagen. Men alltjämt 

är Kristi uppståndelse den mest epok
görande och ingripande händelse på 

jorden. Vad stort som sker i världen 
— det må vara av än så världsom

spännande räckvidd till sina verknin

gar — intet kan i betydelse jämföras 
med det, att Kristus har brutit gra

vens insegel och gått från död till liv. 
Aldrig skall en världshistorisk händel
se i någon mån kunna ens ställas vid 

sidan om denna : Kristus har stått 

upp från de döda. 

Ty här är ej fråga om något, som 
kommer en eller annan människa till 

godo, ett eller flera folk. Nej, Kristi 
uppståndelse berör hela mänsklighe

ten i alla tider och sträcker sina verk
ningar in över allt. Därför ringa 
också påskens klockor sitt triumferan
de budskap ut över all världen, från 
människa till människa, från folk till 
folk genljuder det: "Vad ljus över 
griften! Han lever, o, fröjd!" Det 

budskapet skall aldrig kunna tystas 
ned^ Det skall med inneboende seger
kraft bana sig väg vidare och vidare. 

Det skall komma en dag, då alla jor

dens släkten fröjdas däråt och i en

dräkt möta varandra. Jublet skall ej 
ksyjna någon gräns, ty alla bära på det 
stora glädjeämnet: Kristus är upp
stånden ! 

Jag vet : i denna tid ha många svårt 
att tro påskens evangelium. Somliga 

ställa sig kallt avvisande, helt förne

kande. Andra åter säga: vi veta ej, 
vad vi skola tro. Vi måste lämna det. 

Säkert är emellertid, att Kristi upp

ståndelse är ett välbestyrkt historiskt 

faktum. Men här hjälpa dock inga 

bevis. Här kommer en människa en

dast till klarhet på upplevelsens väg. 

Den, som mött Kristus i sitt liv, vet, 

att han lever. Han behöver eller be

gär inga yttre bevis. Kristi Ande, 

Kristi -makt och kraft att levandegöra 

betyder för honom mer än något an
nat. Om än miljoner tvivla, han kan 

det ej. — "Jag vet, att min förlossare 
lever" — "Vad vi själva hava hört 
och sett, det vittna vi." 

Det har alltid gjorts försök att dö

da uppståndelsetron. Rçdan överste
prästerna mutade vakten vid graven : 
"Så skolen I säga : Hans lärjungar 
kommo om natten och stulo bort ho

nom, medan vi sovo". Mer eller min
dre klumpiga försök ha sedan dess al

drig fattats att göra Kristus till en 
död människa. 

Det är ej mycket, som är så väl hi
storiskt styrkt, som Jesu uppståndel
se. För övrigt : hur är det möjligt 

att förklara kristendomens segertåg 
genom världen, om Kristus vore död. 

Vem vill åtaga sig att förklara, hur 

Jesu apostlar kunde gå ut i världen 
och predika den uppståndne omedel

bart efter korsfästelsen och påskund
ret, om detta under ej ägt rum. Märk 

väl, att alla Jesu lärjungar bygga sin 
förkunnelse- på uppståndelsens fak
tum. "Han har uppstått", det tonar 

Den unga flickan 
i övergångsåldern. 

igenom deras predikan från början 

till slut. Omedelbart efter Jesu död 
— blott några dagar senare — gå de 

ut bland fienderna och förkunna : 
"Herren lever". Läs Petri tal den 

första pingstdagen till folket i Apost

lagärningarna 2 kap. Hör, vad han 
säger till folkskaran i det 3 kap. : "Li
vets furste dräpten I, men Gud upp
väckte honom från de döda; därom 

kunna vi själva vittna". Hur kan man 

förklara, att den första kristna för
samlingen snart nog begynte utbyta 
lördagen såsom vilodag mot söndagen, 
om Kristus ej på tredje dagen upp

stått från de döda. Hur skola vi kun
na förklara den segervisshet, som 

fanns hos de kristna? En handfull 
människor gick ut för att erövra en 

hel värld, som hotade -med svärd och 

bål — men inget fick hindra. Någon 

annan förklaring gives ej, än den som 

de själva lämnat : vi ha sett Herren 
uppstånden. Tror någon, att marty

rerna hade givit sina liv för en död 
Frälsare? Nej, det var detta, som 

gav dem övermänsklig kraft : Kristus 
är uppstånden. Han lever, vi skola 

ock leva. Apostelen Paulus talar på 

ett ställe om icke mindre än sex olika 
uppenbarelser av den uppståndne. 

Och Jesu fienders glödande strid att 

släcka uppståndelsetron och försegla 

graven, alltifrån Pilatus och hans an-
hang ända till den modärna kultur

människan i våra dagar, som med sin 

rikhaltiga samling av vapen går till 

anfall mot vår kristna tro — — ja 

för mig synes det klart, att mot sin 

vilja bliva de ett bevis på sanningen 

av, att Kristus lever. Man behöver 

väl ej vara så rädd för att göra så 

mycket väsen av en död man. Men 

han lever, och man vill ha honom död. 
Därför kämpar man. Ty en levande 

Frälsare är obekväm för denna värld. 

Men aldrig, aldrig skall det lyckas att 

få Kristus förklarad död. Han själv 
skall bära vittnesbördet ut i all värl

den : "jag är uppståndelsen och livet". 

Kom, broder och syster — du som 

tvivlar — och möt din uppståndne 

Frälsare! Har du sett honom, så kan 

du ej tvivla. Har du mött honom — 

ja, sedan blir hela ditt liv fyllt av 

ljus och härlighet. Ty då vet jag, att 

också i mitt liv bär det till seger. 
Med liv av honom skall jag vinna 

över synd och död. Kristus lever, det 

betyder för mig, att om jag blir hans, 
så är hans liv mitt, och jag går steg 

för steg mot det eviga livet. 

Påskens budskap — det största i 

världen ! Det finns ett evigt liv ! Dö
den har ingen makt mer. Vi, som 

skiljas åt, skola mötas igen. Den som 
i Kristi tro dör — han lever. Så blir 
det genom Jesu död och uppståndelse 

solljus över vår levnad. Allt — t. o. m. 
•det mörkaste av allt — får en härlig 
mening. Över hela livet, från vaggan 
till graven, strålar påskdagens sol. 

Genom Kristus bär det till seger. Över 

varje människa, som kämpar i denna 
värld, skola de orden kunna ristas : 
"Gud vare tack, som giver segern ge

nom vår Herre Jesus Kristus !" 

Av Med. D:r Karen M. Andersen. 

III. 
Det brusar och jäser, det gror och 

stormar som ute i naturen under vå

rens tid, men mitt under allt detta 

lyser det då och då fram varma sol
glimtar, som bära bud om den annal

kande sommaren. De unga äro i sin 

aprilmånad, den tiden då det "fejer 
og vaelter, smiler o g smelter", i den 

tid då sommaren, d. v. s. livet blir till. 

Mycket av det som de uppleva nu blir 

bestämmande för riktningen av deras 

liv. Vi kirurger få ofta bära det tun

ga ansvaret för människors kroppar, 

men hur mycket allvarligare och tyng

re måste det inte vara för föräldrar 

och uppfostrare att stå i ansvar för 

människors själar, isynnerhet när det 

gäller unga själar, som äro så lätta 

att påverka. ^Jär jag stått inför upp

giften att som läkare giva uppfost-
rarne råd angående de unga flickor

na i uppväxtåldern, har jag icke sökt 
kunsk.pen i böcker, utan jag har gått 

tillbaka till min egen ungdom. Jag 
försökte erinra mig, hurudan jag själv 
hade varit, på vad sätt jag själv hade 

felat och hur andra hade gjort mig 

orätt, därför att de inte förstodo mig. 

Om en ung flicka förefaller en gåt

full, svår att förstå, "egen", så för
sök att erinra er den perioden i ert 

eget liv, försök att finna orsakerna 

till denna egenhet, det gäller att för

stå motiven, antingen de ha siin grund 

i själens eller i kroppens liv. Att vara 

ung med de unga, därför att man 

kommer ihåg sin egen ungdom, det är 

ett av villkoren för att kunina förstå 

dem. 

Att vara en god uppfostrare och pe

dagog, därtill kräres mycket men ock

så förmågan att vara barn med barnet 

och ung med de unga. Och man 

måste ha grundliga kunskaper, icke 

minst om själslivet- Psykologi är en 
iny vetenskap och jag tror visst inte, 

att man kan lära sig att förstå män
niskor bara genom böcker, men en 

människa består dock av två kompo

nenter, det allmänna och det individu

ella, och om det allmänna har psyko

logien redan givit oss många upplys

ningar. Det arbetas intensivt inom 

denna vetenskap, och varje år göras 

nya landvinningar. Detta är ett äm
ne som man bör hålla sig à jour med, 

ett icke helt lätt arbete och ett som 
kräver tid, men det är dock ett ar

bete, som lönar sig. 

För att förstå ett barn är det inte 
nog att lära känna barnet självt, man 

måste också ha någon kännedom om 
dess omgivning. En spirituell frans

man har sagt att "man! skall vara 

mycket försiktig i valet av sina för

äldrar. Ärftlighetsläran visar att det 
är nog så riktigt, men man har ju 
så lite att säga i det fallet. Men just 

när det gäller a£t förstå ett barns 
karaktär har det stor betydelse att nå

got känna till dess föräldrar och släk

tingar, inte minst när det är fråga 
om de unga i övergångsåldern, då 

varje rubbning i nervsystemet fram

träder så tydligt. Just vid den tiden 
börja de ärftliga anlagen att ge sig 
tillkänna, och sinnessjukdomar kom

ma gärna till utbrott just under den

na obalanserade period. 

Hysterien *och de degenerativa sin

nessjukdomarne bryta ofta ut just un

der pubertetstidens orosfyllda år, och 

härvidlag finner man icke sällan sjuk
domens orsak i ärftlig belastning. 

Hur ofta kan det icke vara något 
förhållande i hemmet, som är den dju
paste orsaken till att en eller annan 
liten flicka förefaller så egendomlig. 
Kände man till dessa förhållanden 

kunde man kanske tydligt nog läsa i 
hennes själ, och man kunde förstå och 

även hjälpa henne, under det att hon 

i motsatt fall får kämpa sin strid en 
sam och kanske märkas av den för 

livet. 

Ett samarbete mellan skolan och 

hemmet är ju alltid av stor vikt, men 

aldrig är det så nödvändigt som i 
övergångsåldern, då barnet börjar att 
betrakta både skolan och hemmet med 
helt andra ögon än förr. Jag tror 
också att både lärare och föräldrar 
under den perioden böra ställa myc

ket stora krav på sig själva i allt som 
rör det etiska. Idealitetskravet är 

nämligen så starkt hos de riktigt un
ga, den minsta orätt kan uppväcka 

den häftigaste storm, det minsta fel 

framkalla den våldsammaste kritik 
och de hårdaste dömar och de unga 

själva kunna så lätt taga skada till sin 

själ. 

Då jag på min förut omtalade resa 
i Tyskland såg livet på Berlins gator, 

då förstod jag som aldrig förut, hur 

nödvändigt det är att alla krafter enas 

i ett uppbyggande arbete. Man kan 

icke göra det på ett bättre sätt än ge

nom att arbeta för att den unga gene
ration, som växer upp, må bliva ett 

sunt släkte med höga ideal. Icke ett 

sådant materialistiskt släkte som det 

vilket sådde sina frön,på 70- och 80-
talen och som inhöstade sin blodiga 

skörd under åren 1914—1918. 

(Forts, i nästa n :r.) 

svar undfalla sig orden : 

tagligen en 

Hans mor. 

En kvinnas 
storverk. 

Mrs Hazlewood, som åtföljt sin 

man, kapten H., till den brittiska ko
lonien Hong-Kong där han efter kri

get bestred en tjänst vid marinen, hör
de en natt från sitt hotell hur i det 

närbelägna kineskvarteret en liten 
flicka häftigt klagade. Hennes kla
gan övergick till hjärtskärande jäm

merskrin — det var tydligen icke 

längre fråga om aga utan om den 
grövsta misshandel. 

Åtföljd av sin make skyndade mrs 

Hazlewood till den närbelägna engel

ska polisstationen och berättade vad 
som förefallit. Polismannen lät i sitt 

Det är an-

slavflicka". 
Mrs H. forskade vidare och lärde 

känna den kinesiska företeelse, som 

heter "Mui Tsai", handeln med flicke
barn. Flickorna säljas i åldern 6—13 

år till tjänarinnor eller till prostitu
tionen. Deras ställning är slavens, de 

äro fullständigt prisgivna åt sina äga
res godtycke. 

Djupt upprörd över att slaveri kun

de existera i en engelsk koloni och 
fläcka Englands ära, berättade mrs 

Hazlewodd överallt inom kolonien sin 

upplevelse och vad hon inhämtat om 

"Mui Tsai". 
Detta behagade icke de engelska 

myndigheterna och de läto kapten 
Hazlewood veta, att Hong-Kong-kli-

matet icke riktigt passade för hans 

fru samt anmodade honom att ombe

styra hennes snara hemresa till Eng

land. 
Kapten H. nekade och mrs H. fort

satte oförfärat sin agitation mot bar
naslaveriet. Detta handlingssätt re

sulterade i att båda genom myndighe

ternas försorg sändes tillbaka till 

hemlandet. 

Mrs Hazlewood fortsatte emellertid 

sitt agitationsarbete i England. All

mänheten ställde sig tvivlande. Hon. 
gav fakta för sina påståenden. Både 

hon och hennes make vände sig även 
till pressen och berättade vad de sett 

och hört. 
Så småningom vaknade det engel

ska folkets intresse, medlemmar av 

parlamentet började begära upplys-

En man som gifter sig övergår till 

hustruns familj •—• 
Hemmet blir hustruns. Hennes 

mor, hannes syskon känna sig hemma 
där, välkomnas, omhuldas, äro där 

mycket. Men hans? 

Syskonen kunna ju lämnas ur räk 

ningen, de bilda egna hem och för 
lusten av brodern blir därigenom 

mindre kännbar, men för modern är 

det helt säkert en verklig sorg att på 

detta sätt förlora en älskad son. 

Det är ej ofta som en ung flicka 

verkligen söker närma sig sin fäst
mans mor med en önskan att skänka 

henne en dotterlig kärlek och att 
ersättning söka vinna hennes sympati 

och tillgivenhet. 

I allmänhet är förhållandet dem 

emellan rätt främmande. 

Hur mången man lider icke av den 
brist på förståelse, den köld som råder 

mellan de båda kvinnor han älskar, 
modern och fästmön. ®ch även se

dan. under äktenskapet, när han allt 
mer glider över till hustruns familj 

stinger honom då och då tanken hur 
liten tid och kärleksfull omtanke han 
har för modern, hur sällan hon kom
mer i hans hem, och hur föga väl
kommen —. När hon en gång är o-
återkalleligt b®rta — hur bittert är ej 
minnet av försummelserna, kärleks-
lösheten ! 

Ingen hustru arbetar väl direkt på 
att skilja mannen från modern men 
indirekt, genom sitt eget avståndsta
gande från henne gör hon det i tusen
de fall. 

Och dock 
Samlar hon icke på detta sätt ihop 

åt sig en skuld, som hon sedan till 
sista skärven skall gälda när hennes 
lille son blir man och gifter sig, och 
hon, en främling i hans hem, skall se 
honom glida allt längre bort, känna 
hur litet hon för en annan kvinnas' 
skull har kommit att betyda för ho
nom ? 

5\ A. 
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Den engelska 
krigsflickan. 
Av alla de förändringar som kri

get medfört, äro üiga mera i ögonen 
fallande är de, snm försiggått i fråga 
om den unga engelska kvinnan, som 
deltagit i detsamma. 

Hennes mor tx ungefär densam
ma som förut. Hon var alltför kri
stalliserad i sin "Victorianism" och 
sin "Edwardism" för att i någon 
nämnvärd grad <ia kunnat bli för
vandlad. 

Men den unga engelska kvinnan, 
vars ungdomsår tillbringats med att 
utföra krigsgöromål, är något för sig 
själv. Hon kom in i en ny värld, 
och hon har stannat där. Det är inte 
med henne som med oss, skriver den 
amerikanska tidningen "Woman Ci
tizen". 

Vi, här i Amerika, gingo in i auto-
mobilkårer och Y. M. C. A.-unifor-
mer i jämförelsevis små skaror. Vi 
arbetade också strängt, men ingen av 
oss gick tillräckligt djupt för att en 
grund förändring skulle ske. Visserli
gen kan det erinras om, att man gjor
de sig lite huvudbry med att diskutera 
frågan, huruvida de amerikanska flic
korna hade blivit tillräckligt förädla
de genom sitt Röda korsarbete och 
sin krigsdans för att vara värdiga den 
återvändande hjälten. Och då denne 
senare kom tillbaka (alldeles oföränd
rad så när som på sina utslitna ner
ver) fann han oss på det hela taget 
vara desamma som förut. 

-Det var inte så med den engelska 
krigsflickan. 

Hon hade tagit ett mycket längre 
och — psykologiskt sett — mera 
oåterkalleligt steg. 

Ty i trots av suffragetter och den 
tysta striden könen emellan, vilken 
alltjämt är så levande i de engelska 
kvinnornas hjärtan, hade likväl det 
stora flertalet av engelska flickor fö
re kriget sitt levnnadssätt ännu ord
nat genom pappa och mamma i över
ensstämmelse med "vår älskade drott
nings" fastställda ordning. Hon kom 
inte gradvis till sin frihet som ameri
kanskan. Hon tog ett enda språng 
fråil sina broderier mitt upp i det för
färligaste krig, som världen skådat. 

Ena dagen exklusivt sällskapsliv, 
den andra de grövsta sjukhussysslor, 
ansikte mot ansikte med alla- slags 
avslöjade rysligheter. 

Flickor, som aldrig en kväll varit 
utomhus utan förkläde, fingo tillbringa 
dagar och veckor med att köra vagnar 
med sårade och friska soldater från 
och till fronten. Allt det, som förut 
hållits undan för dem, omgav dem 
nu överallt och myndigheterna på-
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nocturne. 

ningar för att kunna sätta sig in i 
frågan. Kvinnoorganisationerna togo 
upp saken och mrs Hazlewood talade 
inför dem. De engelska myndighe
terna förnekade sanningen av de gjor
da påståendena och sökte bortförklara 
saken, men mrs Hazlewood höll ut 
—- det misshandlade barnets jämmer
rop återljödo ständigt i hennes öron 
och gåv-o henne ingen ro. 

Nu har hon vunnit sitt mål. Under 
trycket av den allmänna opinionen 
har engelska regeringen upphävt 
barn- och kvinnoslaveriet i Hon^ 
Kong. Genom lagen frigåvos på en 
gång 50,000 slavinnor. 

bjödö med outtröttlig brittisk känsla 
för det passande, att deras uppträ
dande gent emot männen, vid de till
fällen då de alls finge tilltala dem, 
skulle präglas av absolut känslolöshet. 

Det var vid det tillfället säkert en 
klok och förståndig åtgärd, men den 
gav sista touchen åt den engelska 
krigsflickans andliga hållning. Hon 
dresserades till att bliva en god kam
rat, hon är alltjämt en god kamrat. 
Männen harmas häröver och förklara, 
att hon har förlorat sin charm som 
fästmö. 

Säkerligen kommer genomsnitts-
engelsmannen alltjämt att behålla nå
got av sina pascha-instinkter, och hans 
brummande bör ej tagas alltför bok
stavligt, då han, när allt kommer om
kring, är part i målet! Och han tyc
kes föredraga den unga flickan före 
kriget, vilken med sin flirt stimulera
de hans nerver framför den flickan, 
som han under kriget mötte i Frank
rike. Vilket krigsflickan inte alls tycks 
bry sig om. 

Huruvida hon finner sig i det ound
vikliga —• enligt sista folkräkningen 
finns det ett överskott av två miljoner 
kvinnor på grund av kriget — eller 
huruvida hon, som några av dem sä
ga, har sett alltför mycket av män
nens dåliga sidor för att kunna tycka 
om dem igen —- faktum är att engels
kan från kriget bibehåller sitt masku-
lina uppträdande. 

Hon är god kamrat. Hon bär allt
jämt håret kortklippt kring sitt väder
bitna ansikte, därför att hon finner 
det bekvämast. Hon klär sig, som 
då hon bar uniform, för att vara ren, 
snygg och skyddad för kyla, och bär 

st. f. sin förgyllda passpoal ett pärl
band. Hon tycker om sitt "job" och 
dunkar på med det. Hon håller styvt 
på sin frihet — är hon ej sin fars 
dotter? Hennes kvinnliga vänner äro 
hennes kamrater, och om en man 
skulle förirra sig in på hennes väg blir 
han också hennes kamrat. Men all 
slags avsiktlig kvinnlighet är en över
vunnen ståndpunkt hos henne. Hon 
är synbarligen inte nog elastisk för 
att återgå till forna dagar, eller kän
ner hon kanske, att det skulle föra 
med sig de gamla bojorna och bli en 
återgång till det engelska hemmet, som 
enligt Shaws framställning, utgjorde 
"flickornas fängelse och kvinnornas 
försörjningsinrättning? " 

Fri och ledig i sina bekväma, löst 
sittande kläder, en enkel kjol med en 
stickad jumper utan något slags hjälp, 
är hon det arbetsbi, som några av vå
ra vetenskapsmän förutsagt skulle 
komma som en produkt av den rikt
ning, som kulturen tagit. 

Hon har förlorat all sin "kvinnlig 
het", brumma männen. Och upprik 
tigt sagt ser det så ut. Men likväl — 
engelsmannen själv påverkas mindre 
än mannen i någon annan nation av 
kvinnlig takt och förståelse. Och 
döttrarne brås verkligen på sina fä 
der 

Det är så stilla i huset, 

när släckt är det sista ljuset 

och utbrunnen brasans oed. 

ITlen månen skänker en strimma 

åt den, som i nattens timma 

oill lyssna till nattens fred. 

Cjuft ljungblommans dofter blandas 

med hånets, som sakta andas 

långt sedan solen gått ned. 

Och hjärtat, som aldrig glömmer, 

slår sorgset och drömmer — drömmer. 

Rck, kunde det sona med! 
]—d P—tz. 

CLAESÖHLÉNS 
& vävnads 
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Billigaste priser 

Värdefull Hedersgåva! 
Ett prima Guld- eller Silverur, Urkedja, 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalité, 
frän förnämsta fabrik, erhålles till ett humant 
billigt pris vid besök hos John Wallberg, 
Södra Hamngatan 13 (mitt emot Museum). 

NÄSSLOR. 
Det är något som den fattige ännu 

äger, men som han gärna ville bliva 
kvitt —• sin aptit. 

* 

Ryktet är först en gnista, så en eld 
därefter ett bål och slutligen — aska 

4 * 

I ett trångt sinne finnes ofta rikligt 
utrymme för fördomar. 

Döden och efteråt. 
Ur Camille Flammarions, den 

kände franske vetenskapsman
nen, bok "Mot Döden" tillåta vi 
oss taga och här nedan återgiva 
några aforistiska uttalanden, 
som våra läsarinnor helt säkert 
skola ha intresse av att läsa och 
övertänka. 

Dödens fasa är ett meningslöst ord. 
Ett av två sker : Antingen dö vi full
ständigt, eller också fortsätta vi att 
leva på andra sidan graven. Om dö
den fullständigt tillintetgör oss, sko
la vi aldrig få reda därpå — vi skola 
icke märka det. Om vi icke helt ut
plånas, så är det besväret värt att 
undersöka, vad som sedan börjar. 

* 

Frågan om själens odödlighet har 
annu icke nått en positiv lösning i 
den modärna vetenskapen, men icke 
häller, som man under stundom vill 
ge det sken av, nått en negativ lös
ning. 

* 

Vi vilja gärna föreställa oss, att 
Gud tänker som vi, att vår rättfär-
dighetskänsla är ensartad med hans, 
att våra föreställningar också äro de 
samma som hans — endast att hans 
äro så oändligt mycket mer upp
höjda. Men kanske är det helt an
norlunda. Hos insekten finnes för
ståndet redan, medan den ännu lig
ger i puppan och när den genombry
ter sitt hölje för att pröva de nybil
dade vingarna. Kanske vår tanke 
är så olik Guds som kålmaskens är 
olik vår. 

• 

Det har med rätta sagts, att om 
Gud skapat människan efter sitt be-
läte, så har människan gjort detsam
ma i fråga om honom. 

* 

Om ollonborrarna kunde föreställa 
sig en skapare, skulle de göra honom 
till en mäktig ollonborre. 

* 

Det övernaturliga finns icke. Exi
sterar själen, så är den lika naturlig 
som kroppen. 

* 

Inandningen av eter och kloroform 
dödar den vanliga känsel förmågan 
så att människan under narkosen kan 
uthärda även de mest ingripande ope

rationer . . . Men ofta händer, att 
själen under denna sömn försättes 
i ett tillstånd av sällsam salighet. 
Själen och kroppen äro förvisso icke 
ett och ddtsammai, eftersom själen 
och kroppen här visa sig så fullstän
digt åtskilda. Tack vare eterns och 
kloroformens bedövande verkan fort
sätter själen sitt eget andliga liv, un
der det att kroppen ligger under kni
ven. 

* 

Det är av vikt, att taga till orda 
mot den gängse åsikten och göra 
känt, att den yttre världen icke är vad 
den synes vara Om vi icke hade 
våra öron och ögon skulle den te sig 
för oss som en helt annan än nu. 
Ögats näthinna kunde vara konstru
erad på annat sätt än vad den nu 
är. Synnerverna kunde vara så da
nade, att de uppfattade mellan 380 
—760 trillioner svängningar i sekun
den från det yttersta röda till det 
yttersta violetta, eller de kunde vara 
ersatta av nerver, som kunde upp
fatta de elektriska utstrålningarna, 
de magnetiska strömmarna och de 
osynliga krafter som vi icke känna 
till. För väsenden, så danade (och 
som kanhända leva på andra himla
kroppar) skulle världsalltet vara nå
got helt annat än vad det enligt vår 
vetenskap är. Det skulle alltså vara 
dåraktigt av oss att taga våra sinnes
intryck för verklighet. Den verkliga 
naturen är något annat, vi känna den 

icke. 
* 

Omkring oss kan vara icke blott 
föremål, som vi icke se, utan även 
väsenden. Osynliga, luftiga väsenden 
som våra sinnen icke förmå uppfatta. 
Jag säger icke att de finnas, utan att 
de kanhända äro till finnandes. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Genuakonferensen, vid vilken värl
dens regeringar med undantag för 
Förenta staterna, Turkiet och ännu 
några mindre makter mötas, företräd
da av sina chefer eller utrikesminist
rar, öppnades den 10 april under ut
vecklande av all den yttre pomp och 
ståt, varmed en händelse av denna 
världsavgörande betydelse bör cele
breras. Vid konferensen höras nya 
röster bredvid ententemakternas myn
diga stämmor, vilka vid tidigare kon
gresser ensamma dikterat domsluten 
för världen. De neutrala småstater
na, vilka beviljats tillträde till de sto
res rådsbord, äro dömda att i detta 
lysande sällskap spela en mycket blyg
sam roll, men däremot kan väntas att 
Ryssland och Tyskland, trots den irå
kade tillfälliga maktlösheten att räk
na som stormakter, skola kunna göra 
sina röster hörda. 

Presidiet vid konferensen föres av 
italienske konseljpresidenten Facta. 
I sitt hälsningsanförande karaktärise
rade han konferensen som en storar
tad manifestation av de solidariska 
känslor, som förena Europas natio-

Engelske statsministern Lloyd 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

f 
MWÄr-

G. 

m 
Tjänixen 
på dixen! 

Damer! 
GOD EXTRAINKOMST 
erhålla de som vilja bliva 
agenter för förstklassigt, 
svenskt livförsäkringsbolag. 

Denna tidnings annonskon* 
tor anvisar. Telefon 18070 

F i n a r e  o c h  o r d i n ä r a  

SKODON 
från landets förnämsta skofabri
ker försäljas till billiga priser i 

Lanner's Skomagasin, 

m 
$ 
i •V. 

& 

fir ]Ci trött, 
kraftlös och missmodig gör en 
SANOKAPSEL om dagen förvå
nande verkan. Kapslarne alstra 
snabbt nerv- och muskelkraft, 
energi och levnadsmod. Askarom 

20 kapslar kr. 4:25 å alla 
apotek och drogaffärer. 
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Liten kur (5 askar) kr. 20: — 

Stor kur (10 askar) kr. 38:50 

ner. 
George, som därefter tog till orda be
tonade att så länge freden icke upp
rättats mellan nationerna, måste alla 
överläggningar om världens återupp
byggande bliva resultatlösa. Frankri
kes representant Barthou betygade 
sitt hemlands fredskärlek men under
strök kraftigt att Cannesprogrammet, 
som ligger till grund för Genuakonfe
rensens arbete, ställer Frankrikes och 
dess allierades genom freden vunna 
rättigheter utom 'diskussion. Därefter 

de anföranden av Japans och Bel
giens representanter, vilka deklarera
de sina länders beredvillighet till 
samarbete samt av tyske ri'kskanslä-
ren Wirth, vars tal var väl utformat 
men tröttande genom sin längd. Den 
lugna stämningen bröts av det liv
fulla anförande Rysslands represen
tant Tjitjerin därefter höll och vari 
han pläderade bl. a. för en europeisk 
avrustning och en världsfredskon
gress. Detta inlägg uppkallade icke 
blott Barthou till en häftig gensaga 
utan även Lloyd George, som gav 
meningsutbytet en avledande skämt
sam vändning, samt även Facta. Alla 
tre uttalade sig mot en världs freds
kongress. 

Detta var alltså ouvertyren till kon
ferensen. De egentliga överläggnin
garna komma att ske inom särskilt 
tillsatta utskott och resultaten sedan 
att meddelas allmänheten. 

Vad Genuakonferensen betyder, 
därom vittnar oförtydbart en passus i 

KORSGATAN 18. 

Teaterspalten. 
Det gamla spelet om Envar, 

det kända medeltida allegoriska 
skådespelet, tillrättalagt för nutids
publiken av Hugo von Hoffmansthal 
har i denna sin modärna gestaltning 
upptagits av Lorensbergsteatern i Gö
teborg. 

Vad känner man inför denna scen-
skapelse så alldeles skild från allt vad 
man är van att se utspelas inför sina 
ögon på andra sidan rampen? Allt 
som där eljes ter sig som det stora, 
det livsväsentliga, makt och ära, rike
dom, kärlek och de konflikter som 
därur leda sin upprinnelse, framstar 
här som ett lätt genomskådat tom' 
bländverk utan betydelse. Det är icke 
en. människa som på människors vis 
kämpar för sin jordiska lycka, det at 
en själ som helt oförberedd kallas att 
träda inför sin Gud för att avlägg3 

räkenskap för jordelivet, för hälsans 
kraftens och rikedomens lån. 

Det är människans själavånda i*1' 
för döden, hennes fasa och ånger, fo'-

tvivlan och slutliga förlossning, öv«r 

v": 

den engelske statsministerns anföra"' 
de vid öppningshögtidligheten: 

"Om vi icke nå resultat, skall e'1 

värl-känsla av förtvivlan svepa over 
den, men om vi lyckas, faller en s 
ljus över världen." -

tråle 

CXoeXtias 
Vanilj Choklad N:r 4. 

Förnämsta svenska fabrikat. 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Påskdagen kl. 8: 
SOARÉ 

till förmän för Stora Teaterns personals 
understödskassa. 

Annand*g Påsk kl. 1.30 Mâtiné: 
PAJAZZO. 

Kl. 8: 
JUNGFRUBUREN. 

Lorensbergsteatern. 
Annandag Påsk och följande dagar kl. 8: 

Det öamla Spelet 0m Envar. 

Nya Teatern. 
Sista veckan 

BARKEN MARGARETA. 

rniLMii 
Göteborg s största och 
mest po pulära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

vilken tron på en förlåtelse sprider 
sitt stilla sken man här följer, ett skå
despel som genom sitt höga allvar 
griper med betvingande makt och bju
der till självrannsakan. — Hur starkt 
detta intryck var hos premiärpubli
ken förmärktes av den djupa tystnad 
som följde efter ridåfallet. Det märk
liga är att vad som här tog gestalt 
och anammades av teaterpubliken 
skulle, om det framförts i ett religiöst 
anförande, av en mera värdsligt sin
nad åhörareskara betecknats som en 
svavelpredikan, möjlig endast i o-
bygderna inför en okunnig och okri
tisk församling. Kanske är det icke 
de milda överhalkande orden, vilka i 
allmänhet utgöra nutidens prediknin
gar, menigheten behöver som en led
ning för sitt liv utan den rävst, som 
tvingar till självrannsakan och ett 
ställningstagande inför livets och dö
dens problem? 

Skådespelet fick ett mot dess eget 
värde svarande konstnärligt högtstå
ende utförande. Den hela skådespelet 
behärskande rollen, Envars, tolkades 
av hr Gösta Cederlund, som här vann 
en verkligt stor framgång. 

Samma pjäs spelas annandag påsk 
och närmast följande dagar. 

Stora teatern 

i Göteborg ger påskdagen kl. 8 e. 
ni. en soaré till förmån för sin perso
nals understödskassa. Såväl det i 
verklig mening exklusiva programmet 
som det behj ärtans värda ändamålet 

Wilhelmina Nilssons 
MODEAFFÄR 
Rekommenderas. Kungsgatan 63. 

Bokspalten. 
Ivan Oljelund: Med stort G. (Ti

dens förlag.) 

Ivan Oljelunds bok Med stort G. 
är ett märkligt nutidsdokument. 

Boken utgör skildringen av en man, 
som en dag träffas av en tanke, som 
sedermera aldrig lämnar honom. ro. 
Den är historien om en själ, som bry
ter sig ur massuggestionens fjättrar 
för att gå ensamhetens väg och söka 
sanningen. 

Historien är icke ny, och dock ver
kar den som en märklig nyhet- Märk
lig emedan den utgör en bekräftelse 
på att värden, som gällde såsom evi
ga för tusen år sedan, alltjämt ännu 
i dag för den enskilde äga samma be
tydelse. Märklig som bevis på ohåll
barheten i den. mycket utbredda och 
i grund och botten naiva åsikten, att 
det i våra dagar verkligen skulle fin
nas en alldeles särskild organisation 
av människor, som bland mycket an
nat även skulle äga det gemensamt 
att för alltid ha gjort upp sitt konto 
med religionen. 

Möjligen kan denna vara struken 
på ett organisationsprogram, men ej 
ur människosjälen. 

"Varest människor finnas till gudar 
står deras trängtan", säger Verner 
von Heidenstam så slående sant på 
ett ställe i sina dikter. Med stort G 
är bräddfull av denna trängtan. Som 
en kampskrift riktar den sig mot den
na kollektiva program-livsåskådning, 
som vill taga det dyrbaraste ifrån 
mänskligheten. Över huvud andas he
la boken en djup leda vid nutidens 
ytliga liv, som bygger personlighetens 
lycka och betydelse endast på de mest 
flacka och tillfälliga värden. 

Författaren börjar den egentliga 

böra draga fullt hus. Annandagen kl. 
1,30 e.m. är det mâtiné med "Pa-
jazzo" på programmet. Vid kvälls-
föreställningen med början kl. 8 gives 
"Jungfruburen". Den 18 och 20 
april uppföres "Den flygande hollän
daren" varvid herr Nils Svanfelt ut
för Holländarens roll. 

Nya teatern 
spelar även innevarande vecka 

"Barken Margareta". Det är emeller
tid sista veckan denna i så utomor
dentlig grad omtyckta pjäs står på 
teaterns program. Vad som sedan 
kommer är, när detta skrives, ännu 
en hemlighet. 

delen av sin bok med en betraktelse i 
en raksalong. Det slår honom plöts
ligt, hur alla dessa, som sitta omkring 
honom, nedlägga en ofantlig daglig 
omsorg på sin haka, denna obetydliga 
del av en människa. Han börjar 
grubbla över förhållandet mer och 
mer, tills han slutligen kommer till 
frågan: Vad är då mitt kött? Vad är 
denna lilla fläck, som jag ägnar så 
mycken omsorg? Och ut ifrån denna 
till synes obetydliga och groteska epi
sod skrider han till ett allt obarmhär
tigare nagelfarande av det nutida 
samhällets bärande principer. Över
allt finner han skylten vara det vik
tigaste, det som ägnas mest uppmärk
samhet och intresse, medan män
niskan och hennes inre liv saknar all 
avgörande betydelse. Ingen intresse
rar sig med verkligt allvar för det 
oändligt fina mysterium, varigenom 
hon förnimmer sitt släktskap med de 
universella mysterierna* ingenting för
klarar det. 

Och han experimenterar ined att 
tänka sig människan naken, sådan hon 
ingått i livet — tänker sig henne så
dan Gud tänkt sig henne, utan alla 
klassificerande, skylande, förmild
rande och förvillande accessoirer. Han 
avkläder henne så att säga samhället, 
vari hon endast befinner sig på till
fällig genomgång och insätter henne 
i Skapelsen såsom en evig och me
ningsfull länk i utvecklingskädjan. 
Först i denna belysning synes det på 
henne vad hon är och icke är. 

Och hans nästa fråga blir: Vad är 
människan i sig själv? I ensamheten, 
i nakenheten, i universum? Med den 
upprivne frågarens lidelsefulla enträ
genhet går han det stora spörsmålet 
inpå livet för att få ett svar. Ett 
svar som tillfredsställer — icke hans 
fysiska tillvarelseproblem, som ej 
längre intresserar honom, utan hans 
oroliga sökande själ. 

Det skulle leda för långt att i alla 
detaljer ingå på den själskamp som 
nu vidtager. Men med dokumentet 
för ögonen följer man det sida upp 
och sida ned såsom en törnig och 
slingrande väg, över vilken ljuset från 
en- hög och fri plats småningom löf
tesrikt börjar strömma. Man anar 
att han skall komma fram och kän
ner hur däruppe någonting skall kom
ma att hända. 

Det brister ut i det kapitel, där för
fattaren, avklarnad och positiv, slun
gar ut mot tidens gränslösa materia
lism sina lågande : Det är icke sant. .. 

"Det är icke sant, att människan 
förlorat sin odödliga själ... Det är 

r, 
Göteborgs 
Hvitvaruaffär 
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Verkligt: låga priser. 

icke sant att evighetens liv icke är 
till... Det är icke sant att det existe
rar en motsättning mellan vår tid och 
längesedan forna tider i den bemär
kelsen att vi kunna vara oss själ^ 
nog och icke behöva det gamla. .. Ty 
Gud finnes, fast det även finns ma
skiner. .. " 

Det skälver över dessa ord ett äkt
hetens patos, som betvingar. Det är 
ord, som'måst bryta sig väg, enär de 
icke längre såsom gråten, såsom skri
et, fått plats inom ett människobröst. 
Genom dem lågar verkligen en djup, 
en intensiv längtan efter den himmel, 
som måste öppnas, icke allenast över 
bekännarens eget huvud utan över oss 
alla för att "fylla vårt uttorkade guds
medvetande och knyta kontakt med 
det som är därovanefter". Efter den 
tid, elå en omvärdering av värdena 
tillåter att grundvalen för världsord
ningen, som är Gud, ånyo stavas med 
stort G. 

Beledd och förlöjligad från håll, 
som i och med detta arbete i Ivan 
Oljelund sett avfällingen, hälsad så
som en märklig bekännelseskrift av 
andra, torde denna bok nästan utan 
överdrift kunna betecknas såsom ett 
av de betydelsefullaste dokument de 
senare årens litteratur givit om den 
andliga kris mänskligheten just mu 
håller på att genomgå. 5". L 
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Ett svepskäl. 
The London Hospital har beslu

tat utestänga de kvinnliga studenter
na från sjukhusets utbildningskurser 
för läkarekandidater. Styrelsen med
ger att den ingenting har att anmär
ka mot de kvinnliga läkarne, men an
för som skäl för sin avvisande håll
ning de olägenheter, som äro förena
de med samundervisningen. Det fun
nes en del ömtåliga men nödvändiga 
ämnen, som alla medicine studerande 
måste få undervisning uti. Att före
läsa över dem för endera könet vore 
möjligt, men svårigheterna uppstode, 
då föreläsningarna besökfes av ett 
blandat auditorium, och läkarna ville 
nu ej fortsätta på samma sätt längre. 

De engelska kvinnotidningarne be
teckna det hela som ett svepskäl. Un
der kriget behövdes ökade läkarekraf
ter, och de kvinnliga läkarekandida
terna mottogos med uppräckta hän
der. Nu är det fred, och de manliga 
läkarne börja finna den kvinnliga kon 
kurrensen för sig obekväm. Detta 
är pudelns kärna. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

pappershantfel 
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Ritmateriel, 
Annotations 
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REKOMMENDERAS. 

En fransk arbeterskerörelse. 
Landets intressen få icke skada-s! 

De franska kvinnorna hava under 
århundraden arbetat sida vid sida med 
männen, inom jordbruket, hantverket, 
handeln. Mannen har i sin hustru 
haft en outtröttlig arbetskamrat, en 
klok rådgivare, en god hushållare. 

Under det senaste halvseklet har 
den franska kvinnan i ökad utsträck
ning förts ut även i det industriella 
arbetslivet, och — efter hand har det 
gått upp för medvetandet vilken stor 
betydelse kvinnoarbetet har för lan
dets ekonomiska välstånd! 

Liksom i alla andra länder har sam
manslutningstanken vunnit anklang 
också hos de franska industriarbeter-
skorna. De ha bildat föreningar med 
uppgift att tillvarataga medlemmarnes 
intressen i fråga om avlöning, arbets
tid m. m. Men vad som varit utmär
kande för denna rörelse har varit det 
religiösa inslaget däri. Kvinnorna ha
va sökt sig in i det i maj 1920' bildade 
"Franska förbundet av kristligt sin
nade arbetare". Denna organisation 
består av två förbund, det ena med 
manliga, det andra med kvinnliga 
medlemmar. Dessa förbund äro yt
terligare uppdelade i en mängd lokal
föreningar "les syndicats masculins" 
ooh "les syndicats féminins". Utåt 
bilda de en gemensam organisation, 
vilken företrädes av. en centralstyrel
se, men inåt äro de fullt självstän
diga och oberoende av varandra. 

Både de manliga och kvinnliga syn
dikaten arbeta på fackföremngsvis för 
medlemmarnes bästa men — och här 
kommer det anmärkningsvärda! —- de 
få enligt sina stadgar, icke under någ
ra förhållanden och vad det än gäller 
handla i strid mot samhällets intres
sen. De deltaga icke i s. k. samhälls-
farliga strejker, t. ex. sådana som 
hindra livsmedelstillförseln eller kom
munala strejker, vid vilka gas-, elek
tricitets- och vattenledningsverken 
sättas ur funktion, alltså icke i några 
av dessa klasstrider, med vilka man 
vill sätta samhället i gungning. Denna 
ansvarskännande uppfattning bottnar 
givetvis i medlemmarnes religiösa å-
skådning. 

Franska förbundet av kristligt sin
nade arbetare och arbeterskor utgör 
genom sitt stora medlemsantal och sin 
fasta organisation en maktfaktor av 
betydenhet inom Frankrikes arbetare
rörelse liksom det genom sin absoluta 
obenägenhet att handla mot samhäl
lets intressen Sir ein utomordentligt 
värdefull motvikt mot de revolutio
nära arbetareelementen, vilka vid åt
skilliga tillfällen därigenom hållits i 
schack. 

För att återgå till de kvinnliga syn
dikaten ha de i så avsevärd mån för
bättrat arbeterskornas ekonomiska 
ställning, att man fruktat att de skulle 
bliva mindre benägna för att gifta sig. 

Dessa bekymmer hava i Frankrike 
liksom i alla andra länder visat sig 
onödiga. Lusten att gifta sig är lika 
stark som tidigare. Vad flickorna an
går kan man dock se, att de nu tänka 
sig för bättre än förut. Förr gifte sig 
den franska arbeterskan vanligen vid 
'20 år och nu vid tjugofem. Trettio
åriga brudar äro icke heller sällsynta. 

t 
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Den engelska 
krigsflickan. 
Av alla de förändringar som kri

get medfört, äro üiga mera i ögonen 
fallande är de, snm försiggått i fråga 
om den unga engelska kvinnan, som 
deltagit i detsamma. 

Hennes mor tx ungefär densam
ma som förut. Hon var alltför kri
stalliserad i sin "Victorianism" och 
sin "Edwardism" för att i någon 
nämnvärd grad <ia kunnat bli för
vandlad. 

Men den unga engelska kvinnan, 
vars ungdomsår tillbringats med att 
utföra krigsgöromål, är något för sig 
själv. Hon kom in i en ny värld, 
och hon har stannat där. Det är inte 
med henne som med oss, skriver den 
amerikanska tidningen "Woman Ci
tizen". 

Vi, här i Amerika, gingo in i auto-
mobilkårer och Y. M. C. A.-unifor-
mer i jämförelsevis små skaror. Vi 
arbetade också strängt, men ingen av 
oss gick tillräckligt djupt för att en 
grund förändring skulle ske. Visserli
gen kan det erinras om, att man gjor
de sig lite huvudbry med att diskutera 
frågan, huruvida de amerikanska flic
korna hade blivit tillräckligt förädla
de genom sitt Röda korsarbete och 
sin krigsdans för att vara värdiga den 
återvändande hjälten. Och då denne 
senare kom tillbaka (alldeles oföränd
rad så när som på sina utslitna ner
ver) fann han oss på det hela taget 
vara desamma som förut. 

-Det var inte så med den engelska 
krigsflickan. 

Hon hade tagit ett mycket längre 
och — psykologiskt sett — mera 
oåterkalleligt steg. 

Ty i trots av suffragetter och den 
tysta striden könen emellan, vilken 
alltjämt är så levande i de engelska 
kvinnornas hjärtan, hade likväl det 
stora flertalet av engelska flickor fö
re kriget sitt levnnadssätt ännu ord
nat genom pappa och mamma i över
ensstämmelse med "vår älskade drott
nings" fastställda ordning. Hon kom 
inte gradvis till sin frihet som ameri
kanskan. Hon tog ett enda språng 
fråil sina broderier mitt upp i det för
färligaste krig, som världen skådat. 

Ena dagen exklusivt sällskapsliv, 
den andra de grövsta sjukhussysslor, 
ansikte mot ansikte med alla- slags 
avslöjade rysligheter. 

Flickor, som aldrig en kväll varit 
utomhus utan förkläde, fingo tillbringa 
dagar och veckor med att köra vagnar 
med sårade och friska soldater från 
och till fronten. Allt det, som förut 
hållits undan för dem, omgav dem 
nu överallt och myndigheterna på-

Akt iebo laget  

Nordiska Handelsbanken 
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Fullständig bankrörelse• 

nocturne. 

ningar för att kunna sätta sig in i 
frågan. Kvinnoorganisationerna togo 
upp saken och mrs Hazlewood talade 
inför dem. De engelska myndighe
terna förnekade sanningen av de gjor
da påståendena och sökte bortförklara 
saken, men mrs Hazlewood höll ut 
—- det misshandlade barnets jämmer
rop återljödo ständigt i hennes öron 
och gåv-o henne ingen ro. 

Nu har hon vunnit sitt mål. Under 
trycket av den allmänna opinionen 
har engelska regeringen upphävt 
barn- och kvinnoslaveriet i Hon^ 
Kong. Genom lagen frigåvos på en 
gång 50,000 slavinnor. 

bjödö med outtröttlig brittisk känsla 
för det passande, att deras uppträ
dande gent emot männen, vid de till
fällen då de alls finge tilltala dem, 
skulle präglas av absolut känslolöshet. 

Det var vid det tillfället säkert en 
klok och förståndig åtgärd, men den 
gav sista touchen åt den engelska 
krigsflickans andliga hållning. Hon 
dresserades till att bliva en god kam
rat, hon är alltjämt en god kamrat. 
Männen harmas häröver och förklara, 
att hon har förlorat sin charm som 
fästmö. 

Säkerligen kommer genomsnitts-
engelsmannen alltjämt att behålla nå
got av sina pascha-instinkter, och hans 
brummande bör ej tagas alltför bok
stavligt, då han, när allt kommer om
kring, är part i målet! Och han tyc
kes föredraga den unga flickan före 
kriget, vilken med sin flirt stimulera
de hans nerver framför den flickan, 
som han under kriget mötte i Frank
rike. Vilket krigsflickan inte alls tycks 
bry sig om. 

Huruvida hon finner sig i det ound
vikliga —• enligt sista folkräkningen 
finns det ett överskott av två miljoner 
kvinnor på grund av kriget — eller 
huruvida hon, som några av dem sä
ga, har sett alltför mycket av män
nens dåliga sidor för att kunna tycka 
om dem igen —- faktum är att engels
kan från kriget bibehåller sitt masku-
lina uppträdande. 

Hon är god kamrat. Hon bär allt
jämt håret kortklippt kring sitt väder
bitna ansikte, därför att hon finner 
det bekvämast. Hon klär sig, som 
då hon bar uniform, för att vara ren, 
snygg och skyddad för kyla, och bär 

st. f. sin förgyllda passpoal ett pärl
band. Hon tycker om sitt "job" och 
dunkar på med det. Hon håller styvt 
på sin frihet — är hon ej sin fars 
dotter? Hennes kvinnliga vänner äro 
hennes kamrater, och om en man 
skulle förirra sig in på hennes väg blir 
han också hennes kamrat. Men all 
slags avsiktlig kvinnlighet är en över
vunnen ståndpunkt hos henne. Hon 
är synbarligen inte nog elastisk för 
att återgå till forna dagar, eller kän
ner hon kanske, att det skulle föra 
med sig de gamla bojorna och bli en 
återgång till det engelska hemmet, som 
enligt Shaws framställning, utgjorde 
"flickornas fängelse och kvinnornas 
försörjningsinrättning? " 

Fri och ledig i sina bekväma, löst 
sittande kläder, en enkel kjol med en 
stickad jumper utan något slags hjälp, 
är hon det arbetsbi, som några av vå
ra vetenskapsmän förutsagt skulle 
komma som en produkt av den rikt
ning, som kulturen tagit. 

Hon har förlorat all sin "kvinnlig 
het", brumma männen. Och upprik 
tigt sagt ser det så ut. Men likväl — 
engelsmannen själv påverkas mindre 
än mannen i någon annan nation av 
kvinnlig takt och förståelse. Och 
döttrarne brås verkligen på sina fä 
der 

Det är så stilla i huset, 

när släckt är det sista ljuset 

och utbrunnen brasans oed. 

ITlen månen skänker en strimma 

åt den, som i nattens timma 

oill lyssna till nattens fred. 

Cjuft ljungblommans dofter blandas 

med hånets, som sakta andas 

långt sedan solen gått ned. 

Och hjärtat, som aldrig glömmer, 

slår sorgset och drömmer — drömmer. 

Rck, kunde det sona med! 
]—d P—tz. 

CLAESÖHLÉNS 
& vävnads 

KUNGSGATAN 53 

HÄNDE. L. 
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Billigaste priser 

Värdefull Hedersgåva! 
Ett prima Guld- eller Silverur, Urkedja, 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalité, 
frän förnämsta fabrik, erhålles till ett humant 
billigt pris vid besök hos John Wallberg, 
Södra Hamngatan 13 (mitt emot Museum). 

NÄSSLOR. 
Det är något som den fattige ännu 

äger, men som han gärna ville bliva 
kvitt —• sin aptit. 

* 

Ryktet är först en gnista, så en eld 
därefter ett bål och slutligen — aska 

4 * 

I ett trångt sinne finnes ofta rikligt 
utrymme för fördomar. 

Döden och efteråt. 
Ur Camille Flammarions, den 

kände franske vetenskapsman
nen, bok "Mot Döden" tillåta vi 
oss taga och här nedan återgiva 
några aforistiska uttalanden, 
som våra läsarinnor helt säkert 
skola ha intresse av att läsa och 
övertänka. 

Dödens fasa är ett meningslöst ord. 
Ett av två sker : Antingen dö vi full
ständigt, eller också fortsätta vi att 
leva på andra sidan graven. Om dö
den fullständigt tillintetgör oss, sko
la vi aldrig få reda därpå — vi skola 
icke märka det. Om vi icke helt ut
plånas, så är det besväret värt att 
undersöka, vad som sedan börjar. 

* 

Frågan om själens odödlighet har 
annu icke nått en positiv lösning i 
den modärna vetenskapen, men icke 
häller, som man under stundom vill 
ge det sken av, nått en negativ lös
ning. 

* 

Vi vilja gärna föreställa oss, att 
Gud tänker som vi, att vår rättfär-
dighetskänsla är ensartad med hans, 
att våra föreställningar också äro de 
samma som hans — endast att hans 
äro så oändligt mycket mer upp
höjda. Men kanske är det helt an
norlunda. Hos insekten finnes för
ståndet redan, medan den ännu lig
ger i puppan och när den genombry
ter sitt hölje för att pröva de nybil
dade vingarna. Kanske vår tanke 
är så olik Guds som kålmaskens är 
olik vår. 

• 

Det har med rätta sagts, att om 
Gud skapat människan efter sitt be-
läte, så har människan gjort detsam
ma i fråga om honom. 

* 

Om ollonborrarna kunde föreställa 
sig en skapare, skulle de göra honom 
till en mäktig ollonborre. 

* 

Det övernaturliga finns icke. Exi
sterar själen, så är den lika naturlig 
som kroppen. 

* 

Inandningen av eter och kloroform 
dödar den vanliga känsel förmågan 
så att människan under narkosen kan 
uthärda även de mest ingripande ope

rationer . . . Men ofta händer, att 
själen under denna sömn försättes 
i ett tillstånd av sällsam salighet. 
Själen och kroppen äro förvisso icke 
ett och ddtsammai, eftersom själen 
och kroppen här visa sig så fullstän
digt åtskilda. Tack vare eterns och 
kloroformens bedövande verkan fort
sätter själen sitt eget andliga liv, un
der det att kroppen ligger under kni
ven. 

* 

Det är av vikt, att taga till orda 
mot den gängse åsikten och göra 
känt, att den yttre världen icke är vad 
den synes vara Om vi icke hade 
våra öron och ögon skulle den te sig 
för oss som en helt annan än nu. 
Ögats näthinna kunde vara konstru
erad på annat sätt än vad den nu 
är. Synnerverna kunde vara så da
nade, att de uppfattade mellan 380 
—760 trillioner svängningar i sekun
den från det yttersta röda till det 
yttersta violetta, eller de kunde vara 
ersatta av nerver, som kunde upp
fatta de elektriska utstrålningarna, 
de magnetiska strömmarna och de 
osynliga krafter som vi icke känna 
till. För väsenden, så danade (och 
som kanhända leva på andra himla
kroppar) skulle världsalltet vara nå
got helt annat än vad det enligt vår 
vetenskap är. Det skulle alltså vara 
dåraktigt av oss att taga våra sinnes
intryck för verklighet. Den verkliga 
naturen är något annat, vi känna den 

icke. 
* 

Omkring oss kan vara icke blott 
föremål, som vi icke se, utan även 
väsenden. Osynliga, luftiga väsenden 
som våra sinnen icke förmå uppfatta. 
Jag säger icke att de finnas, utan att 
de kanhända äro till finnandes. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Genuakonferensen, vid vilken värl
dens regeringar med undantag för 
Förenta staterna, Turkiet och ännu 
några mindre makter mötas, företräd
da av sina chefer eller utrikesminist
rar, öppnades den 10 april under ut
vecklande av all den yttre pomp och 
ståt, varmed en händelse av denna 
världsavgörande betydelse bör cele
breras. Vid konferensen höras nya 
röster bredvid ententemakternas myn
diga stämmor, vilka vid tidigare kon
gresser ensamma dikterat domsluten 
för världen. De neutrala småstater
na, vilka beviljats tillträde till de sto
res rådsbord, äro dömda att i detta 
lysande sällskap spela en mycket blyg
sam roll, men däremot kan väntas att 
Ryssland och Tyskland, trots den irå
kade tillfälliga maktlösheten att räk
na som stormakter, skola kunna göra 
sina röster hörda. 

Presidiet vid konferensen föres av 
italienske konseljpresidenten Facta. 
I sitt hälsningsanförande karaktärise
rade han konferensen som en storar
tad manifestation av de solidariska 
känslor, som förena Europas natio-
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ner. 
George, som därefter tog till orda be
tonade att så länge freden icke upp
rättats mellan nationerna, måste alla 
överläggningar om världens återupp
byggande bliva resultatlösa. Frankri
kes representant Barthou betygade 
sitt hemlands fredskärlek men under
strök kraftigt att Cannesprogrammet, 
som ligger till grund för Genuakonfe
rensens arbete, ställer Frankrikes och 
dess allierades genom freden vunna 
rättigheter utom 'diskussion. Därefter 

de anföranden av Japans och Bel
giens representanter, vilka deklarera
de sina länders beredvillighet till 
samarbete samt av tyske ri'kskanslä-
ren Wirth, vars tal var väl utformat 
men tröttande genom sin längd. Den 
lugna stämningen bröts av det liv
fulla anförande Rysslands represen
tant Tjitjerin därefter höll och vari 
han pläderade bl. a. för en europeisk 
avrustning och en världsfredskon
gress. Detta inlägg uppkallade icke 
blott Barthou till en häftig gensaga 
utan även Lloyd George, som gav 
meningsutbytet en avledande skämt
sam vändning, samt även Facta. Alla 
tre uttalade sig mot en världs freds
kongress. 

Detta var alltså ouvertyren till kon
ferensen. De egentliga överläggnin
garna komma att ske inom särskilt 
tillsatta utskott och resultaten sedan 
att meddelas allmänheten. 

Vad Genuakonferensen betyder, 
därom vittnar oförtydbart en passus i 

KORSGATAN 18. 

Teaterspalten. 
Det gamla spelet om Envar, 

det kända medeltida allegoriska 
skådespelet, tillrättalagt för nutids
publiken av Hugo von Hoffmansthal 
har i denna sin modärna gestaltning 
upptagits av Lorensbergsteatern i Gö
teborg. 

Vad känner man inför denna scen-
skapelse så alldeles skild från allt vad 
man är van att se utspelas inför sina 
ögon på andra sidan rampen? Allt 
som där eljes ter sig som det stora, 
det livsväsentliga, makt och ära, rike
dom, kärlek och de konflikter som 
därur leda sin upprinnelse, framstar 
här som ett lätt genomskådat tom' 
bländverk utan betydelse. Det är icke 
en. människa som på människors vis 
kämpar för sin jordiska lycka, det at 
en själ som helt oförberedd kallas att 
träda inför sin Gud för att avlägg3 

räkenskap för jordelivet, för hälsans 
kraftens och rikedomens lån. 

Det är människans själavånda i*1' 
för döden, hennes fasa och ånger, fo'-

tvivlan och slutliga förlossning, öv«r 

v": 

den engelske statsministerns anföra"' 
de vid öppningshögtidligheten: 

"Om vi icke nå resultat, skall e'1 

värl-känsla av förtvivlan svepa over 
den, men om vi lyckas, faller en s 
ljus över världen." -

tråle 

CXoeXtias 
Vanilj Choklad N:r 4. 

Förnämsta svenska fabrikat. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Påskdagen kl. 8: 
SOARÉ 

till förmän för Stora Teaterns personals 
understödskassa. 

Annand*g Påsk kl. 1.30 Mâtiné: 
PAJAZZO. 

Kl. 8: 
JUNGFRUBUREN. 

Lorensbergsteatern. 
Annandag Påsk och följande dagar kl. 8: 

Det öamla Spelet 0m Envar. 

Nya Teatern. 
Sista veckan 

BARKEN MARGARETA. 

rniLMii 
Göteborg s största och 
mest po pulära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

vilken tron på en förlåtelse sprider 
sitt stilla sken man här följer, ett skå
despel som genom sitt höga allvar 
griper med betvingande makt och bju
der till självrannsakan. — Hur starkt 
detta intryck var hos premiärpubli
ken förmärktes av den djupa tystnad 
som följde efter ridåfallet. Det märk
liga är att vad som här tog gestalt 
och anammades av teaterpubliken 
skulle, om det framförts i ett religiöst 
anförande, av en mera värdsligt sin
nad åhörareskara betecknats som en 
svavelpredikan, möjlig endast i o-
bygderna inför en okunnig och okri
tisk församling. Kanske är det icke 
de milda överhalkande orden, vilka i 
allmänhet utgöra nutidens prediknin
gar, menigheten behöver som en led
ning för sitt liv utan den rävst, som 
tvingar till självrannsakan och ett 
ställningstagande inför livets och dö
dens problem? 

Skådespelet fick ett mot dess eget 
värde svarande konstnärligt högtstå
ende utförande. Den hela skådespelet 
behärskande rollen, Envars, tolkades 
av hr Gösta Cederlund, som här vann 
en verkligt stor framgång. 

Samma pjäs spelas annandag påsk 
och närmast följande dagar. 

Stora teatern 

i Göteborg ger påskdagen kl. 8 e. 
ni. en soaré till förmån för sin perso
nals understödskassa. Såväl det i 
verklig mening exklusiva programmet 
som det behj ärtans värda ändamålet 

Wilhelmina Nilssons 
MODEAFFÄR 
Rekommenderas. Kungsgatan 63. 

Bokspalten. 
Ivan Oljelund: Med stort G. (Ti

dens förlag.) 

Ivan Oljelunds bok Med stort G. 
är ett märkligt nutidsdokument. 

Boken utgör skildringen av en man, 
som en dag träffas av en tanke, som 
sedermera aldrig lämnar honom. ro. 
Den är historien om en själ, som bry
ter sig ur massuggestionens fjättrar 
för att gå ensamhetens väg och söka 
sanningen. 

Historien är icke ny, och dock ver
kar den som en märklig nyhet- Märk
lig emedan den utgör en bekräftelse 
på att värden, som gällde såsom evi
ga för tusen år sedan, alltjämt ännu 
i dag för den enskilde äga samma be
tydelse. Märklig som bevis på ohåll
barheten i den. mycket utbredda och 
i grund och botten naiva åsikten, att 
det i våra dagar verkligen skulle fin
nas en alldeles särskild organisation 
av människor, som bland mycket an
nat även skulle äga det gemensamt 
att för alltid ha gjort upp sitt konto 
med religionen. 

Möjligen kan denna vara struken 
på ett organisationsprogram, men ej 
ur människosjälen. 

"Varest människor finnas till gudar 
står deras trängtan", säger Verner 
von Heidenstam så slående sant på 
ett ställe i sina dikter. Med stort G 
är bräddfull av denna trängtan. Som 
en kampskrift riktar den sig mot den
na kollektiva program-livsåskådning, 
som vill taga det dyrbaraste ifrån 
mänskligheten. Över huvud andas he
la boken en djup leda vid nutidens 
ytliga liv, som bygger personlighetens 
lycka och betydelse endast på de mest 
flacka och tillfälliga värden. 

Författaren börjar den egentliga 

böra draga fullt hus. Annandagen kl. 
1,30 e.m. är det mâtiné med "Pa-
jazzo" på programmet. Vid kvälls-
föreställningen med början kl. 8 gives 
"Jungfruburen". Den 18 och 20 
april uppföres "Den flygande hollän
daren" varvid herr Nils Svanfelt ut
för Holländarens roll. 

Nya teatern 
spelar även innevarande vecka 

"Barken Margareta". Det är emeller
tid sista veckan denna i så utomor
dentlig grad omtyckta pjäs står på 
teaterns program. Vad som sedan 
kommer är, när detta skrives, ännu 
en hemlighet. 

delen av sin bok med en betraktelse i 
en raksalong. Det slår honom plöts
ligt, hur alla dessa, som sitta omkring 
honom, nedlägga en ofantlig daglig 
omsorg på sin haka, denna obetydliga 
del av en människa. Han börjar 
grubbla över förhållandet mer och 
mer, tills han slutligen kommer till 
frågan: Vad är då mitt kött? Vad är 
denna lilla fläck, som jag ägnar så 
mycken omsorg? Och ut ifrån denna 
till synes obetydliga och groteska epi
sod skrider han till ett allt obarmhär
tigare nagelfarande av det nutida 
samhällets bärande principer. Över
allt finner han skylten vara det vik
tigaste, det som ägnas mest uppmärk
samhet och intresse, medan män
niskan och hennes inre liv saknar all 
avgörande betydelse. Ingen intresse
rar sig med verkligt allvar för det 
oändligt fina mysterium, varigenom 
hon förnimmer sitt släktskap med de 
universella mysterierna* ingenting för
klarar det. 

Och han experimenterar ined att 
tänka sig människan naken, sådan hon 
ingått i livet — tänker sig henne så
dan Gud tänkt sig henne, utan alla 
klassificerande, skylande, förmild
rande och förvillande accessoirer. Han 
avkläder henne så att säga samhället, 
vari hon endast befinner sig på till
fällig genomgång och insätter henne 
i Skapelsen såsom en evig och me
ningsfull länk i utvecklingskädjan. 
Först i denna belysning synes det på 
henne vad hon är och icke är. 

Och hans nästa fråga blir: Vad är 
människan i sig själv? I ensamheten, 
i nakenheten, i universum? Med den 
upprivne frågarens lidelsefulla enträ
genhet går han det stora spörsmålet 
inpå livet för att få ett svar. Ett 
svar som tillfredsställer — icke hans 
fysiska tillvarelseproblem, som ej 
längre intresserar honom, utan hans 
oroliga sökande själ. 

Det skulle leda för långt att i alla 
detaljer ingå på den själskamp som 
nu vidtager. Men med dokumentet 
för ögonen följer man det sida upp 
och sida ned såsom en törnig och 
slingrande väg, över vilken ljuset från 
en- hög och fri plats småningom löf
tesrikt börjar strömma. Man anar 
att han skall komma fram och kän
ner hur däruppe någonting skall kom
ma att hända. 

Det brister ut i det kapitel, där för
fattaren, avklarnad och positiv, slun
gar ut mot tidens gränslösa materia
lism sina lågande : Det är icke sant. .. 

"Det är icke sant, att människan 
förlorat sin odödliga själ... Det är 

r, 
Göteborgs 
Hvitvaruaffär 

Specials ff Sr 
för Damunderkläder. 
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A* Skodon 
Bäst 

och största urval. 
Billigast. 

51 Kungsgatan 51 

GÖTEBORG 
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ê 

•CRETONNER.' 
•'såväl 

modärna 

h i s t o r i s k a  
S T I L - M O N S T E R .  

Verkligt: låga priser. 

icke sant att evighetens liv icke är 
till... Det är icke sant att det existe
rar en motsättning mellan vår tid och 
längesedan forna tider i den bemär
kelsen att vi kunna vara oss själ^ 
nog och icke behöva det gamla. .. Ty 
Gud finnes, fast det även finns ma
skiner. .. " 

Det skälver över dessa ord ett äkt
hetens patos, som betvingar. Det är 
ord, som'måst bryta sig väg, enär de 
icke längre såsom gråten, såsom skri
et, fått plats inom ett människobröst. 
Genom dem lågar verkligen en djup, 
en intensiv längtan efter den himmel, 
som måste öppnas, icke allenast över 
bekännarens eget huvud utan över oss 
alla för att "fylla vårt uttorkade guds
medvetande och knyta kontakt med 
det som är därovanefter". Efter den 
tid, elå en omvärdering av värdena 
tillåter att grundvalen för världsord
ningen, som är Gud, ånyo stavas med 
stort G. 

Beledd och förlöjligad från håll, 
som i och med detta arbete i Ivan 
Oljelund sett avfällingen, hälsad så
som en märklig bekännelseskrift av 
andra, torde denna bok nästan utan 
överdrift kunna betecknas såsom ett 
av de betydelsefullaste dokument de 
senare årens litteratur givit om den 
andliga kris mänskligheten just mu 
håller på att genomgå. 5". L 
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klassig illustrerad 
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" med gedigen 
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SÄGER DAGSPRESSEN 

B ö r  e j  s a k n a s  
i något svenskt hem! 

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R M A S T E  
POSTANSTALT ELLER BOKHANDEL! 

~ Våren~ 
Sommaren. 
Nyheter 

för säsongen 

inkomna: 

DÄM-, DRÄKT- & 
K A P P T Y G E R :  

K l ä d e n ,  

K  a  m  g  a r n ,  
C h e v i o t ,  
M o c k a ,  

Cover-Coat, 
H o m e s p u n  

m. m. 

Skickliga Dam Skräddare och 
Sömmerskor anvisas. 

RERR- KOSTYM- & 
PALETOT-TYGER: 

K a m  g a r n ,  
C h e v i o t ,  
F o u l e ,  

Cover-Coat 

Rikhaltigt urval. Smakfulla mönster 
uti utsökta kvalitéer o. färger. 

Vårt Herrskrädderi 
Stilfullt och omsorgsfullt arbete. 

KÄNT, ERKÄNT: 
Goda varor. Reelt bemötande. 

Aktiebolaget 

Theodor Pettersson 
Kungstorget 1 

Klädesmagasin och lista 
klass Herrskrädderi. 

Tel.: 1740, 14888. 

Ett svepskäl. 
The London Hospital har beslu

tat utestänga de kvinnliga studenter
na från sjukhusets utbildningskurser 
för läkarekandidater. Styrelsen med
ger att den ingenting har att anmär
ka mot de kvinnliga läkarne, men an
för som skäl för sin avvisande håll
ning de olägenheter, som äro förena
de med samundervisningen. Det fun
nes en del ömtåliga men nödvändiga 
ämnen, som alla medicine studerande 
måste få undervisning uti. Att före
läsa över dem för endera könet vore 
möjligt, men svårigheterna uppstode, 
då föreläsningarna besökfes av ett 
blandat auditorium, och läkarna ville 
nu ej fortsätta på samma sätt längre. 

De engelska kvinnotidningarne be
teckna det hela som ett svepskäl. Un
der kriget behövdes ökade läkarekraf
ter, och de kvinnliga läkarekandida
terna mottogos med uppräckta hän
der. Nu är det fred, och de manliga 
läkarne börja finna den kvinnliga kon 
kurrensen för sig obekväm. Detta 
är pudelns kärna. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

pappershantfel 
Hamngatan 

Ritmateriel, 
Annotations 

Psalmböcker 

Svea smör-, ost- & äggaffär 

Saluhallen 14-15 

T e l e f o n  5 9 0 6  

REKOMMENDERAS. 

En fransk arbeterskerörelse. 
Landets intressen få icke skada-s! 

De franska kvinnorna hava under 
århundraden arbetat sida vid sida med 
männen, inom jordbruket, hantverket, 
handeln. Mannen har i sin hustru 
haft en outtröttlig arbetskamrat, en 
klok rådgivare, en god hushållare. 

Under det senaste halvseklet har 
den franska kvinnan i ökad utsträck
ning förts ut även i det industriella 
arbetslivet, och — efter hand har det 
gått upp för medvetandet vilken stor 
betydelse kvinnoarbetet har för lan
dets ekonomiska välstånd! 

Liksom i alla andra länder har sam
manslutningstanken vunnit anklang 
också hos de franska industriarbeter-
skorna. De ha bildat föreningar med 
uppgift att tillvarataga medlemmarnes 
intressen i fråga om avlöning, arbets
tid m. m. Men vad som varit utmär
kande för denna rörelse har varit det 
religiösa inslaget däri. Kvinnorna ha
va sökt sig in i det i maj 1920' bildade 
"Franska förbundet av kristligt sin
nade arbetare". Denna organisation 
består av två förbund, det ena med 
manliga, det andra med kvinnliga 
medlemmar. Dessa förbund äro yt
terligare uppdelade i en mängd lokal
föreningar "les syndicats masculins" 
ooh "les syndicats féminins". Utåt 
bilda de en gemensam organisation, 
vilken företrädes av. en centralstyrel
se, men inåt äro de fullt självstän
diga och oberoende av varandra. 

Både de manliga och kvinnliga syn
dikaten arbeta på fackföremngsvis för 
medlemmarnes bästa men — och här 
kommer det anmärkningsvärda! —- de 
få enligt sina stadgar, icke under någ
ra förhållanden och vad det än gäller 
handla i strid mot samhällets intres
sen. De deltaga icke i s. k. samhälls-
farliga strejker, t. ex. sådana som 
hindra livsmedelstillförseln eller kom
munala strejker, vid vilka gas-, elek
tricitets- och vattenledningsverken 
sättas ur funktion, alltså icke i några 
av dessa klasstrider, med vilka man 
vill sätta samhället i gungning. Denna 
ansvarskännande uppfattning bottnar 
givetvis i medlemmarnes religiösa å-
skådning. 

Franska förbundet av kristligt sin
nade arbetare och arbeterskor utgör 
genom sitt stora medlemsantal och sin 
fasta organisation en maktfaktor av 
betydenhet inom Frankrikes arbetare
rörelse liksom det genom sin absoluta 
obenägenhet att handla mot samhäl
lets intressen Sir ein utomordentligt 
värdefull motvikt mot de revolutio
nära arbetareelementen, vilka vid åt
skilliga tillfällen därigenom hållits i 
schack. 

För att återgå till de kvinnliga syn
dikaten ha de i så avsevärd mån för
bättrat arbeterskornas ekonomiska 
ställning, att man fruktat att de skulle 
bliva mindre benägna för att gifta sig. 

Dessa bekymmer hava i Frankrike 
liksom i alla andra länder visat sig 
onödiga. Lusten att gifta sig är lika 
stark som tidigare. Vad flickorna an
går kan man dock se, att de nu tänka 
sig för bättre än förut. Förr gifte sig 
den franska arbeterskan vanligen vid 
'20 år och nu vid tjugofem. Trettio
åriga brudar äro icke heller sällsynta. 

t 
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Drick 
a (if i'd 

Glänsande resultat uppnäs säk
rast vid putsning av aluminiumkärl med 
"Zelos Alumiumputs". Giftfritt. 
Skadar ej händerna eller metallen. 

Priset endast 45 öre pr burk. 
Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

lames Lundgren t G 
Göteborg 

Sveriqeé sforsfa och fornåméte 
théfirma. 

0B5l VARNAS'FOR ÉTO^N^QAR! 0B5! 
the 

Den kända engelska Suffragetten 

miss Christa'bel Pankhurst höll en 
gång ett agitationsföredrag över kvin
norösträtten och avbröts därunder 
gång på gång av personer bland pu
bliken, vilka tillkastade henne frågor, 
som hon med mycken snarfyndighet 

besvarade. 
Slutligen tillropade henne en ung 

snobb : 
— Skulle ni gärna vilja vara en 

man? 
— Nej ! svarade miss Pankhust 

raskt. Slkulle ni? 

te då köpa detta från ''Blindas Arbe
ten", Vallgatan 14, Göteborg.'' 

Telefonnumret är 14530. 
A—e. 

DAMBLUSAR, 
Klädningar och Kjolar köpes bäst och 

billigast i 
O. F. Hultbergs Blusaffär, 

Husargatan 40. 
Konfirmationsklädningar från 12.50 till 

högre priser. 

Den uppretade frun : — Då du, när 
vi voro förlovade, jämt och ständigt 
sa, att du tyckte, att jag var en än
gel, trodde jag bara, att det var en 
tom fras, men nu förstår jag, att du 
menade blodigt allvar, för naturligt
vis är det därför du tycker, att jag 

inte behöver några kläder??! 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(Mitt emot Engelska kyrkan). 

Mottagningstid vard. 10—3, sönd.. 11—12. 
Spécialité: Löständer alla slag. Guld

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen 

I en småstad utfärdades följande 

kungörelse: 
Härigenom bekantgöres, att varje 

särskild hund skall vara försedd med 
skattemärke. Var och en som låter 
en husbondelös hund löpa ute, böte 
fem kronor och dödas efter tre da

gars förlopp. 
* 

Den snälla tanten : — Min käre lille 
gosse, jag hörde du sade "sjutton 
gubbar". Det är ett. mycket fult ut
tryck i en barnamun, och du skall få 
tio öre, om du lovar att aldrig säga 
det mera. 

Pysen efter en stunds funderande: 
— Vill inte tant i stället köpa ett än
nu fulare ®rd, som jag kan. Det är 
värt minst en och femti. 

Blindas arbeten. 
Giv ett gott handtag! 

I en butik Vallgatan 14, Göteborg, 
lämna de blinda in sina arbeten till 
försäljning. Det är idel välgjorda sa
ker, verkligt prima. Dyrare än i andra 
butiker? Ja, en smula. Men uppvä-
ges icke prisskillnaden tillfullo av ett 
bättre material och handgjort arbete? 

Genom att göra sitt husbehovsinköp 
av borstar m.m. där, ger man de blin
da ett handtag i deras strävan att för
sörja sig själva. Man ger dem en 
smula uppmuntran i deras mörka, 
mången gång förtvivlade tillvaro. 

Har ni tänkt på, där ni går omkring 
i ert välombonade hem, hur svårt det 
kan vara att skrapa ihop medel till li
vets nödtorft när man är berövad si

na ögons ljus? 
Låt oss var och en i vår stad upp

muntra de blinda genom att köpa de
ras arbeten! Varje hushåll behöver 
årligen förnya sin uppsättning av oli
ka borstar, korgar o. dyl. Varför in-
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I Framkallning 
i  

I och 

I Kopiering 

20 
o 

I A. rs * Erfarenhet 
I i fotografiskt amatörarbete ligger till | 
I grund för det arbete vi leverera. 

I Vi använda för våra kopior endast | 
I Velox Papper, vilket är erkänt som det | 
I bästa» världen —ehuru ej det billigaste. | 

I Vi emottaga tacksamt Eder beställ- f 
1 ning å Framkallning, Kopiering och | 
I Förstoringar och utföra detta arbete | 

Â på bästa möjliga sätt. 

I HASSELBLADS FOTOGRAFISKA 
AKTIEBOLAG \ 
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Statskontrollerat, absolut sortäkta 
Grönsaks- och Blomsterfrö 
samt Gråsfrö blandningar 

billigast hos 

•hon.it 

rm 

•lof Asklunds 

Gronsakstorget 1, Göteborg. 
Begär katalog! K ö p  1 tid. 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 

Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 
oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 
stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort-
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 Korsgatan 15 

Lägsta priser urval 

KUNGSTORGET 

' . : 

En fatal händelse. 
Skiss för Kvinnornas Tidning av —e. 

London-expressen lämnade South
ampton kl. 9,15 förm. Den lilla ele
ganta doktorinnan Ryle åkte ned till 
stationen i sin magnifika bil, köpte 
sin biljett, tredje klass, .ty hennes man 
såg icke gärna, att hon reste ensam 
första. "Alla skojare resa första 
klass" brukade doktorn säga, och i 
England' finnas sällan eller aldrig 
damkupéer. Doktorinnan sökte sig 

en kupé, där en äldre, enkelt klädd 
kvinna satt ensam, steg in och bredde 
ut sin eleganta päls på bänken. Tåget 
höll blott en gång, i Basingstoke, på 
vägen till Waterloo-stationen i Lon
don, och då morgontidningarne just 
utropades i Basingstoke, tog hon en 
penny ur sin lilla handväska, hoppa
de ur, sprang efter tidningspojken 
och köpte sig en tidning, under det 
väskan låg kvar i kupén. 

Så slog hon sig åter ned och läste 
sin tidning, medan tåget ilade fram 
genom småskog och slätter, här en 

sjö, där en liten granskog. När hon 
ögnat igenom det väsentligaste, lade 
hon bladet åt sidan, jämkade på päls-
hatten, såg ut genom fönstret etc., 
och så kom den- angenäma tanken: 
.Jag ska' titta på min 10-pundssedel. 
Gemålen hade just överraskat henne 
därmed vid frukost-téet och lagt den 
vid hennes kopp. 

Hon öppnade sin lilla plånbok 
tom ! Feberaktigt undersökte hon 
börsen, fickorna, tömde hela hand
väskan — allt förgäves, ingen sedel 

fanns. 
Reskamraten mitt emot hade som

nat med hopknäppta händer ; bredvid 
henne på soffan låg hennes hand

väska. 
"Hon måste ha stulit min sedel, 

medan jag köpte tidningen" —- var 
doktorinnans tysta tanke. "Skall jag 
väcka henne, fråga henne? Kanske 
ställer hon då till en scen, vägrar 
öppna sin väska ? Ho.n ser grov ut, 
kanske blir det till och med handgrip
ligheter? — Vad skall jag göra? 
Kalla på polisen i Waterloo? Innan 
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erfordras ej för att frambringa frisk och 
vacker hy, behövs blott 

Y V Y - T V A L ,  
Den verkar vid ständigt bruk av samma som 

ett trollmedel 
och erhålles i varje välsorterad affar 

från Ytsad till Haparanda. 
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Bergmans Enkas, välsmakande 
Delikatessbrödsorter rekommenderas Eder. 

jag får tag i någon polis är hon för
svunnen i folkvimlet. 

Om jag bara inte låtit väskan ligga 
kvar i kupén i Basingstoke ! 

Ack, om jag ändå kunde se utanpå 
vad som finns i hennes väska! —-

Tänk'om jag skulle se efter! Hon 
sover ju — jag ta'r odh öppnar väs
kan och ser efter. —- Bara hon inte 

vaknar ! 
Sakta försiktigt gled en ringprydd 

hand mot den främmandes väska, 
men flög tillbaka vid en lätt rörelse 
hos den sovande. Hon sov emellertid 
vidare, och än en gång kröp sakta den 
vita handen närmare, närmare, me
dan ögonen hängde fast vid den so
vandes sänkta ögonlock, — ett fast 
grepp, och ännu en sekund, så var 
väskan öppnad — och där låg vårds
löst nedstoppad en 10-pundssedel! 

Doktorinnans ögon vidgades, och 
hon rodnade av harm: "Oförskämda 
människa, men jag har varit dig för 
slug", och snabbt drog hon sedeln 
upp, lade den i sin plånbok, och pla
cerade väskan så försiktigt som möj
ligt på dess förra plats. 

Tåget flög vidare, gumman sov, och 

DAMER, SEN HIT! 
Champonering med frisering utföres 

för 2:75 Hårbehandling för mjäll och 
håravfall med elektriska strålar eller 
vibration, 10 gånger 15 kr. Brudar 
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arbeten, även eget hår omarbeias, häm
tas efter tillsägelse. Elever emottagas. 

Andrées Damfrisersalong 
(Inneh. Anna Smitt). 2:a Långgatan 32. 

Tel. 42259. Närmaste spärvägshållplats: 
Värmlandsgatan. 
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För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

doktorinnan satt på nålar. "Tänk, 
om hon vaknar och tittar i väskan? 
Då gör hon kanske ändå en scen eller 
ställer till skandal på stationen." 

Men allt avlopp lugnt; tåget gled 
in på Waterloo-terminus, fru Ryle 
hoppade lätt ur, upp i första bil oeh 
hade en trevlig dag i London; njöt 
av de vackra färgerna i fönstren hos 
Liberty, åt lunch på Terrassen hos 
Gelfridge, köpte siden till kuddar hos 
Peter Robinson, och beundrade juve
lerna i Bondstreet-fönstren. 

6,15 for hon tillbaka, »öjd och be
låten med sin dag och ivrig att få 
skryta för sin man med sin detektiv-
skicklighet. Han mötte hense vid sta
tionen, men då gaitorna voro fulla av 
folk, fick han ägna hela sin .upp
märksamhet åt bilen utan att kunna 
prata. Till diner kom doktorinnan 
glad och upprymd och visade sin man 
de vackra sidenkuddar och andra sa
ker hon köpt. 

"Men, kära du, hur kunde du reda 
dig utan pengar?" frågade han. 

"Utan pengar?" — och långsamt 
började färgen vika från kinder och 
läppar. — 

"Ja, du glömde ju 10-pundsedeln 
bredvid té-koppen i m&rse !" 

Herrskapet Ryle's äro visserligen 
miljonärer, men så ha de också utgi
vit en förmögenhet i annonser över 
hela landet iför att finna rätt på den 
bestulna reskamraten. Hittills utan 
resultat. 
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Av 

LANOE FALCONER. 
Översättning för denna tidning av — e—. 

(16) 

Mademoiselle Exe såg snabbt och 
skarpt på honom, och kastade sedan 

era blick blixtrande som återskenet av 
en skarpslipad klinga på tavlan över 

henne. 
"Sannt, monsieur, och ibland är 

•hans hämndeverktyg — en kvinna." 
"Vad tjänar det till att tala till 

henne nu?"sade mr Merrington, "frå
gan är, vad ska' vi göra-med henne?" 

En rådplägning följde, av vilken 

Evelyn endast minns slutet, som var, 
att mr Merrington borde utöva sin 
rätt som magistratsperson, att kvar-
hålla mademoiselle Exe för närvaran
de, och skicka bud efter en poliskom
missarie i Winchester så snart som 

möjligt. 
Man ansåg, att hennes eget rum var 

en lika säker arrest som något an
nat, och hon var genast beredd att 

begiva sig dit. Det ljöd lik en suck 
av lättnad från åskådarne där nere, 
då hon, beledsagad av de tre herrar
ne gick med fasta steg uppför trap
pan och försvann genom den röda 
dörren. Blott ett ögonblick stannade 
hon för att se på Evelyn, som satt 
böjd med huvudet mot knäet och 
snyftade hejdlöst. 

"Stackars barn", sade mademoiselle 
Exe med en röst full av det ömmaste 
medlidande, "någon måste hjälpa 
henne att komma i säng". 

Mr Merrington kastade en halft 
förvirrad blick på sin dotter i förbi
gående. 

"Parry", sade han, och såg över 
axeln, "skicka någon efter Susan, så 
är du snäll." 

"Nej, nej", sade Evelyn, sträckte 
ut handen och hejdade Parry, som 
just stod på språng, "inte Susanna. 
Åh, hjälp mig! Jag vill gå med ma
demoiselle Exe — jag menar med 

pappa." 
Feberaktigt verksamhetsbehov ha

de följt på hennes förra apati. Icke 
ens med Parrys hjälp kunde hon rö
ra sig så fort hon önskade, och de 
anlände till mademoiselle Exe's dörr, 

just som mr Merrington vred om nyc
keln utifrån. 

"Jag tycker du bör låta nyckeln sitta 
i", föreslog mr Harold, "då är det 
inte så lätt att ha konster för sig med 
låsen inifrån." 

"Och där finns nog ingen som har 
mod att släppa ut henne", sade mr 
Merrington. "Jag undrar, vem jag 
kan skicka till Winchester. Giles är 
redan åstad efter doktorn." 

"Låt mig få köra", sade Parry, 
"mitt lilla sto är alldeles utvilat och 
med min lilla dogcart bakom sig dan
sar hon till Winchester." 

Mr Merrington mottog anbudet 
tacksamt, men hans tacksägelser ble-
vo avbrutna av en tjänare, som kom 
med kallelse fråtn mr Cosmo Fox att 
komma genast., 

"Jag hoppas, att den olycklige gre
ven ioke är sämre", sade mr Merring
ton. "Eva, min kära lilla flicka, skall 
jag inte skicka Susan till dig? Nej? 
Gå då och lägg dig som ett snällt 
barn. Du behöver inte vara så för
skräckligt rädd. Hon kan inte kom
ma ut, och förresten kan du ju regla 
din egen dörr inifrån." Han gav hen
ne en hastig kyss, sköt henne in i 

hennes eget rum, stängde dörren och 
återvände till förhallen med de andra 
två herrarna. Här var allt i vild ore
da. Man hade burit mrs Merrington 
in i hennes boudoir. Mrs Cosmo Fox 
hade lämnat huset med sina vänner, 
men hennes man blev kvar för att se 
till greven. De övriga gästerna för
sökte komma åstad så fort som möj
ligt, och begärde sina vagnar alla på 
en gång, medan tjänarna, mycket mer 
intresserade av den uppskakande hän
delsen än av sitt arbete, utförde det 
därefter. Parry gick själv ned i stal
let, för att icke förlora någon tid. Där 
var allt larm och oväsen; hästarne 
stampade och vrenskades vid den ova
na behandlingen och stallknektar gor
made och svuro. Han fann sin egen 
groom oh hjälpte honom att spän
na för stoet, då en betjänt kom 
rusande över gården med en brevlapp 
till mr Lethbridge. Han öppnade och 
läste den vid stallyktan, och de nästan 
oläsbara ojämna raderna innehöllo 
följande: Jag måste se dig innan du 
far, genast i skolrummet. Detta skall 
visa, om du verkligen håller av mig, 
och om du vill göra något för mig, 

Evelyn." 

"Kör utomkring till lönn-allén, och 
vänta där tills jag kommer", sade 
Parry till stallknekten och flög tillba
ka till huset och uppför trapporna. 

Det oroliga stoet stod på bakbenen 
av otålighet, när äntligen hennes äga
re kom och sprang upp i sätet. 

"Du behöver inte följa med, Jini", 
sade han till drängen, "här i huset be
hövs nog mer hjälp." 

Emellertid var barnens korridor det 
enda ställe i hela huset, där stillhet 
och lugn härskade. Barnen själva i 
lycklig omedvetenhet om allt som 
hänt, sedan de gått till sångs, sovo 
gott. Susanna, den enda av tjänarna 
som hade sitt sovrum i denna våning, 
hade gått ned till en utvald cirkel i 
hushållerskans rum, vilken livligt och 
högljutt diskuterade ända inpå små
timmarna nattens tragedi. 

Alltså fanns ingen, som hörde eller 
såg Evelyn, när hon vred om nyckeln 
och tyst inträdde till mademoiselle 

Exe. 
Denna, som satt och skrev vid ett 

bord mitt emot dörr-en, såg upp, när 
den öppnades, men uttrycket i hennes 
ansikte av oerhörd förvåning ändra
des hastigt i oro. 

"Kära barn", sade hon och lade ned 
pennan, "vad du är blek, uttröttad! 
varför har du inte lagt dig? Du blir 

allvarsamt sjuk." 
"Mademoiselle, jag har endast kom

mit för att visa er, hur ni kan fly",sa" 
de Evelyn med den onaturligt stadi

ga röst, som visar att tårarne icke 
äro långt borta. Parry är gången att 
hämta en stege från trädgården, och 
ställer den under ert fönster här. Sa 
klättrar ni ned och finner er väg til' 
Bokarne, tvärs över parken, samma 
väg som i eftermiddag. Parry väntar 
med sin dog-cart vid slutet av bok-
allén och tager er med till Winchester. 
Han låter er stiga av utanför staden. 
Ni vet var stationen är? Ni kan hin
na dit och komma med första tåget 
till London, innan nyheten om det 
som hände i natt hunnit till stations 

personalen." 
Hon sade allt detta i flygande hast, 

och stannade andlös. 
"Och mr Lethbridge vill göra allt 

detta?" sade mademoiselle Exe med 

beundran i stämman. 
"Ja, han har lovat mig." 
"Hur högt han älskar dig! 

(Forts, i nästa n:r.) 
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INNEHÅLL. 
Oss kvinnor emellan. 
Kristendomen och det politiska 

livet. 
Kvinnans lämplighet som under-

ràttsdomare. 
Fredsröster i den franska skön

litteraturen. 
Bertha Scheel 70 år. 
Mannen och kvinnan i kampen 

för tillvaron. 
Sången som tystnade. 
Vad läser folket? 
Utlandskrönika. 
Teater. 
Kvinnorna åter i motvind? 
En kvinnogestalt. 
Den unga flickan i övergångsål

dern. IV. 
Förbud eller icke förbud? 
Nervositet (Sot och bot). 
Följetong m. m. 

Oss kvinnor emellan. 
Arbetslöshetskommissionen dekre

terade under hänvisning till penning
knappheten att understöd och nöd
hjälpsarbete under sommaren skola 
indraga s för lantarbetare och fiskare, 
tor alla ungkarlar och alla kvinnor. 

Kvinnorna ute i förvärvslivet hava 
som bekant, skött sig förträffligt un
der depressionstiden, i det att de, när 
deras eget yrke stängts för dem, skaf
fat sig annat arbete var hälst sådant 
stått att få. Det har funnits endast 
ett mycket begränsat antal arbetslösa 
kvinnor. Nu ville arbetslöshetskom
missionen stryka också dem från 
hjälplistorna. Alla kvinnor! Även de 
försörjningspliktiga! Medan de för
sörjningspliktiga männen, såsom nå
got alldeles självklart, bibehöllos vid 
sina förmåner. Ett mycket beteck
nande särskiljande! Saken framkal
lade emellertid protester från kvin
nohåll och regeringen fann sig föran
låten att korrigera arbetslöshetskom-
niissionen — de försörjningspliktiga 
arbetslösa kvinnorna skola vara berät-
1igade att erhålla hjälp! 

Riksdagens beslut att vid höstens 
förbudsomröstning särräkna mäns och 
kvinnors röster med visserligen icke 
öppet uttalad men underförstådd av
sikt att tillerkänna de manliga röster
na större betydelse än de kvinnliga 
har framkallat stark rörelse :inom 
kvinnovärfden även på de håll, där 
man icke är direkt förbudsintresserad. 
Det kan icke häller förnekas, att det
ta riksdagsbeslut innebär en kränk-
ning av principen om kvinnornas 
medborgerliga likställighet med män
nen. 

Lagens bestämmelse att "rätt att 
leltaga i omröstningen tillkommer en 

var, som är röstberättigad vid val till 
tiksdagens andra kammare", talar 
'»tvetydigt för att varje röst skall vä-
Sa lika, såsom ju vid riksdagsmanna-

v al är fallet. Det är folket, som skäll 
<tva sina önskningar tillkänna, icke 
någon viss klass, någon viss intresse-
srupp, något visst kön. 

Manliga förmodanden, som synts i 

Prässen, att den lidna oförrätten skul
le komima att påverka kvinnornas 

^ällningstagande till förbudet innebär 
"tet mindre än en förolämpning mot 

'"norna. Den sårade självkänslan är 
ett, förbudsfrågan ett annat. När kvin
norna gå till förbudsomröstningen sko-
la de helt säkert igöra det i känslan av 

samhälleligt ansvar ooh låta den egna 
övertygelsen fälla utslaget. Ett an
nat hanhngssätt skulle ge dem rätt, 
som anse kvinnorösterna, medborger
ligt sett, av icke fullgod beskaffenhet. 

Emellertid, låt oss i, samband med 
undervärderingen av de.svenska kvin
nornas röster berätta en lärorik histo
ria från Amerika, hämtad ur den sär-

„egna kvinnotidningen "The Fore 
Runner", redigerad av den kända 
kvinnosakskvinnan och författarinnan 
mrs Charlotte Perkins Gilmari, som 
själv skrev varje ord i sin tidning och 
som, när hon sagt allt vad hon hade 
att säga kvinnorna, lät den präktiga 
"Fore Runner" skatta åt förgängel
sen. 

Alltså, det var i en av staterna en 
viss mrs Wallace, nyktejrhetsentusi-
ast, men utan intresse för den kvinn
liga rösträtten, vilken hon ansåg obe
hövlig, enär kvinnorna även utan den 
kunde finna gehör för sina önsknin
gar. Denna; mrs Wallace samlade 
ihop 20,000 kvinnonamn på en nyk
terhetspetition. I spetsen för en 
kvinnlig deputation överlämnade hon 
aktstycket till statens representant
församling vid en dess session. De
putationen, som mottogs och avskeda
des med den största artighet, lämnade 
icke omedelbart byggnaden utan gick 
upp och tog plats på läktaren, något 
varom församlingen där nere ingen 
aning hade. Man behandlade frågan 
om den inlämnade petitionen under 
synnerligen gott humör och till sist 
yttrade en talare : "Tjugo tusen kvin
nor hava skrivit på. Det betyder icke 
mer än om tjugo tusen råttor ritat dit 
sina namn." 

Det är som bekant farligt med 
överord, och det har icke behöfts mer 
än ett tjugotal år för att på det mest 
grundliga sätt korrigera detta yttran
de. Amerika har nu spritförbud. 

Ett ord också am mrs Wallace : 
Hon blev rösträttsentusiast! 

Stilett. 

Några ord om kvinnans lämplighet 
som underrättsdomare. 

För Kv. T. av advokaten, fil. o. jur. kand. Hilma Hans son-Söder quist. 

Kristendomen och det 
politiska livet. 

Inom olika länders religiösa kret
sar ger sig tillkänna en allt starkare 
önskan, att kristendomen skall vara 
icke en söndagsbekännelse allenast, 
utan att den skall göras även prak
tiskt verksam inom samhällslivet. 
Man börjar förstå att många frågor, 
vilka man hittills betraktat såsom 
uteslutande politiska i sig innesluta 
element, där kristendomen kan och 
bör göra sitt inflytande gällande. En 
klarare uppfattning härom och vi 
skola se nu slumrande krafter satta i 
rörelse, ledande till moraliskt framåt
skridande och socialt samförstånd. 

Bland denna rörelses förgrunds
gestalter märkas -ärkebiskop Söder
blom, biskopen av Manchester m. fl. 

Man hoppas att till nästa år kunna 
anordna konferenser i olika länder 
som en förberedelse för den världs
konferens vilken är avsedd att hållas 
i London 1924. Man hyser förhopp 
ning att kunna ena världens kristna 
om några i stort utformade grund 
principer, om själva huvudfragan för 
arbetssättet. I förarbetena ingår även 
en undersökning inriktad på att ut
finna menige mans, d. v. s. den stora 
massans ställning till och uppfattning 

Lagrådet har i huvudsak uttalat 
sig mot kvinnas lämplighet som un
derrättsdomare. Därvid har ordats 
vitt och brett om att det skulle verka 
menligt på domarkårens anseende 
ifall i underrätterna skulle komma att 
sitta kvinnor med juridisk utbildning 
på ordförandeplatsen. M. a. o. kvin
nas förmåga att leda offentliga rätts-
förhandlingar ifrågasättes. Vidare 
motivera lagrådsledamöterna kvin
nas olämplighet att vara underrätts
domare med att hennes allmänna 
läggning och förutsättningar dock i 
regel äro i viss mån av annan art än 
mannens. Dessutom framhålles att 
kallet som underrättsdomare mer än 
något annat yrke' kräver intensivt 
tankearbete, uthållighet och kraft och 
att kvinnan av detta skäl icke lämpar 
sig härför. 

Medgivas måste att en stor dél av 
våra svenska underrättsdomare, yng
re såväf som äldre, ha förmågan att 
med ett bestämt och respektingivan
de sätt leda, rättsförhandlingarna. 
Men det händer emellertid icke så 
sällan att vederbörande rättens ord
förande i underrätterna söker upp
rätthålla reda i handläggningen av 
målen ocih ordning i tingssalen och 
rådhusrättslokalen icke genom lugn 
säkerhet parad med hövlighet såsom 
fallet är t. ex. med hans kolleger i 
Tyskland utan med översitteri och ett 
obehärskat uppträdande, som ibland 
kan ta sig uttryck i ett häftigt rytan
de åt parter, ombud och åhörare. Ja, 
man kan, dock undantagsvis, t. o. m. 
få vara vittne till att han är "överför
friskad" eller i varje fall i dagenefter-
stämning! Kvinnan på domarstolen 
skulle säkerligen icke komma att fö
reträda någon av de två sistnämnda 
kategorierna av underrättsdomare, 
vilkas uppträdande är föga ägnat att 
höja kårens anseende. I allmänhet 
har kvinnan förutom en mer etisk 
läggning även mången gång större 
takt och naturlig säkerhet i sitt upp
trädande än mannen. På grund av 
dessa egenskaper skulle därför det 
kvinnliga elementet i underdomsto
larna i stället för att sänka domarkå
rens anseende i stället bidraga till hö
jandet av dess prestige. 

Kvinnans med mannen olikartade 
läggning synes också vara snarare ett 
skäl för än mot kvinnas lämplighet 
som underrättsdomare. Just på grund 
av sina speciella kvinnliga egenska
per behövs kvinnan här liksom på an
dra områden. I äktenskapsskillnads

mål t. ex. blir det helt säkert mången 
gång icke ett rättvist domslut just 
därför att kvinnor icke dömt. Bar
nets bästa som skall vara ledstjärnan 
vid avgörandet av vårdnadsfrågor 
exempelvis har mannen icke alls sin
ne för på samma sätt och i samma 
grad som en kvinna. Men icke blott i 
familjerättsliga processer utan även i 
andra mål känner man behov av ioke 
blott kvinnliga nämndemän utan även 
kvinnliga domare. Bland våra ogifta 
kvinnliga advokater finns framståen
de specialister i affärsjuridik. Det 
vore gött om kvinnor bereddes till
fälle även inom domarekallet att icke 
blott visa prov på juridisk begåvning 
utan även förmåga att direkt eller in
direkt stäv ja den dåliga affärsmoral 
som rått de sista åren. Den kvinn
liga naturen reagerar nämligen på ett 
helt anna sätt mot ohederlighet i 
handel och vandel än mannen. Den 
är heller icke så fallen för formalism 
som den mariliga. Ett litet inslag av 
det så förkättrade känslotänkandet 
beihövs faktiskt för den materiella 
rättens förverkligande hos de dö
mande myndigheterna. 

Lagrådsledamöterna anse att do
markallet fordrar mer intensivt tan
kearbete och större uthållighet och 
kraft än andra yrken och därför icke 
är passande för kvinnor. Det är sä
kerligen sannt att en underrättsdo
mare har det synnerligen ansträngan
de, särskilt när sessionerna pågå. Men 
detta gäller även om ett närliggande 
yrke, exempelvis advokatens. Hur 
intensivt är icke den praktiserande 
advokatens arbete ! Hans nerver äro 
alltid på spänn och inställelseresorna 
till olika delar av andet äro synnerli
gen påkostande, psykiskt och fysiskt. 
På detta område ha vi numera flera 
kvinnor, icke blott ogifta utan gifta, 
som icke ens av havandeskap få hin
dras i sitt yrke utan fastmer då mer 
än annars för ekonomiens skull äro 
tvungna att utöva detsamma. Det är 
kännt att de därvid icke tagit skada 
till sin fysik mer än andra kvinnliga 
yrkesutövare i sina resp. fack. 

En kvinna som med juridiskt 
skarpsinne förenar en makas och mo
ders erfarenhet vore framför allt i 
familjerättsmål en idealisk domare. 
Därför, skulle det finnas eller komma 
att finnas en kvinna som fyller-detta 
mått bör hon icke på grund av sitt 
kön utestängas från domarbanan. In
om alla grenar av samhällslivet be
hövs kvinnan-modern, icke minst på 
lagskipningens område. 

av tidens frågor. — "Vi vilja icke ha 
ihop en massa människor till konfe
rens endast för att prata", har bisko 
pen av Manchester yttrat i en inter
vju. "Där skall givas vägande skäl 
och omdömen och förslag skola vara 
grundade på verklig erfarenhet. Se
dan skola vi göra våra beslut kända 
i de vidaste kretsar för att låta dem 
verka med övertygelsens makt. Vad 
det gäller är att giva vår materialis
tiska tid en fläftt av levande ande, att 
få in ett renande salt i förskämnin-
gen, liv i de döende idealen." 

f redsröster i den nya 
franska skönlitteraturen. 

Fanorna" av Paul Reboux. 
Av Mia Leche. 

AFORISMER 
Att gå över från fattigdom till ri

kedom är endast att byta bekymmer 

Det är med tjänare som med klä
der, de förstöras genom användning. 

* 

Vad tjänar rikedomen till, när man 
inskränker sig till att blott äga den? 
Det är först när man delar med sig 
av den, som den förmår skänka gläd
je. 

Den, som något följt med den nya 
franska litteraturen, vet, att där finns 
en avgjort freds- och tyskvänlig rikt
ning, en riktning, som direikt önskar 
samarbete med det besegrade grann
landet. Det franska parlamentet och 
den franska diplomatien får icke be
traktas som någon trogen avspegling 
av vare sig intelligensen eller de bre
da lagrens åskådning. Fransmännen 
äro allt för rationella och ha för -myc
ken bon sens för att i längden hän
giva sig åt en ofruktbar hämndkänsla. 

Därför — och icke enbart av käns
loskäl — tätna lederna bakom Barbus-
se och Romain Roland. Madeleine 
Marse, det nya litterära kvinnonam
net, har utgått direkt ur den s. k. 
Clarté-gruppen, vars förgrundsfigur 
Barbusse är. Personligen ioke för
tjust i hennes exalterade stil och 
egocentriska författartyp kan jag dock 
konstatera det pacifistiska patos odh 
den starka ansvarskänsla, som gör sig 
gällande i hennes böcker, särskilt den 
sista "Toi". 

Ett verkligt anatema mot kriget — 
och ett anatema, som kommit mycken 
diskussion ooh förargelse åstad — 
utslungas av Maurice Rostand (son 
till Cyrano de Bergeracs författare) i 
dennes sista roman "Skampålen". 
Han skildrar i en halvt symbolisk be
rättelse med världskriget som tydlig 
bakgrund, en fredens odh människo
kärlekens apostel, som stenas av sitt 
folk för sina lärors skull, men som 
efter döden får ett äreminne rest av 
senare tiders barn. "Död åt fanorna ! 
Död åt det, som dödar! Död åt na
tionalismen ! Död åt det nuvarande 
samhället!" är fredshjälten Christians 
sista ord, innan han faller som ett blo
digt offer för chauvinisternas stenar. 

Inte heller denna bok är fri från 
pose och affektion. Men just för att 
författaren har en omisskännlig prä
gel av litterär opportunitet -— han har 
ännu inte fulllt slagit igenom, trots 
Sarah Bernhardts protektion, men lär 
vara besluten att till allt pris göra det 
—- så kan inan sluta sig till, att den 
romantiserade polemiken mot kriget 
just nu hör till det, som folk vill läsa 
och diskutera i Frankrike. 

På ett ofantligt mycket högre plan 
står Paul Reboux' "Fanorna", en av 
de ärligaste, sundaste odh klaraste 
böcker, som framsprungit ur denna 
litterära riktning. 

På oss, som stå utanför, verkar vis
serligen denna uppgörelse med natio
nalismen en smula post festum. De 
problem det här rör sig om, synas oss 
utagerade — åtminstone i teorien. 
Men Frankrikes oerhörda lidanden å 
ena sidan och landets konservatism 
å den andra är förklaring nog till, att 
uppvaknandet bör komma senare än 
på andra håll. Det var säkertilättareför 
mr Brithny att komma till klarhet re
dan i krigets början och för professor 
Nicolai att skriva sin bok mot kriget 
medan han satt i fängelse för sina 
åsiktens skull än det torde vara för en 
normal fransman att tre år efter 
fredsslutet erkänna det egna landets 
skuld i den katastrof, som övergått 
mänskligheten. 

Paul Reboux har förut givit sig ett 
namn som talangfull journalist och 
har tillsammans med vännen och kol
legan Charles Muller skrivit livligt 
senterade historier i den glada genren, 
särskilt författarparodierna "A la ma
nière de . . .", som redan anses klas
siska i sin art. 

Men det kom andra tider, då löjet 
dog på de båda arbetskamraternas 
läppar. Charles Muller stupade i kri
get och Reboux skrev till minne av 
den döde vännen sin första stora, all
varliga roman "Fanorna". Tillägnan
det lyder: "Charles Muller stupad i 
kriget, tillägnas i hat till kriget denna 
bok, i vilken så många av våra bro
derliga idéer återuppstå". 

Bokens huvudperson, i vilken man i 
lätt maskering återfinner författaren, 
är en uppburen novellist ooh drama
tiker, som efter att som god patriot ha 
givit sin tribut åt kriget, genomgår en 
utvecklingskris, som ställer honom i 
opposition till det samhälle, i vilket han 
lever. Harj^ inriktar sin journalistiska 
verksamhet — i den mån denna ännu 
får komma till uttrydk2} pressen — 
på att visa upp, hur tyskhatet fräter 
som ett kräftsår på det franska käns
lolivet och den franska intelligensen. 

Han påvisar, hur Tyskland vid va
penstilleståndet ådagalade en ärlig vil
ja till försoning. Den unga republiken 
dömde strängt de fel, som begåtts av 
de imperialistiska arméerna. Den kän
de ett starkt ansvar för vad som skett 
och beklagade förstörelsen i de fran
ska provinserna. Men vad gjorde 
Frankrike? "Vi tänkte inte på annat 
än att skicka dem militärkommissio
ner och svarta trupper." 

Frankrikes tillfrisknande är, menar 
Reboux, helt och hållet beroende på, 
om hatet får ge plats för en fredlig 
samverkan med Tyskland. 

Man kan förstå, att det inte är nå
gon söt lukt för ett folk, som ännu 
är berusat av segerns storhetsdröm
mar, att läsa en karaktäristik som den
na : 

"Frankrike har kommit till den ål
der, då man får finna sig i att inte 
längre göra några erövringar. Det är 
ingenting att göra åt den saken, sådan 
är livets lag. Varför skulle just vi av 
alla jordens folk ha rätt till en evig 
ungdom? Frankrike är cn dam med 
pudrat hår, som liknar de förtjusan
de borgarfruarna, vilka inspirerade fi
losoferna under det adertonde år
hundradet. Hon har haft framgångar, 
som man talat om överallt och även
tyr, som ännu göra henne förtrollan
de. Hon är kultiverad och hon har 
esprit. Hon har trots åren förblivit 
glad, yster, entusiastisk och full av 
illusioner . . . Men det finns saker, 
son hon borde avstå från. Med smink 
och korsetter skaffar man sig bara 
en konstgjord ungdom. Man framkal
lar endast grymma dementier genom 
att ropa ut, att man är tjugo år, när 
man fyllt fyrtio . . . Hon kan leva 
länge ännu, värdig och hedrad, om 
hon bara vill resignera och inte av
undas unga, uppåtgående nationer fle
ras framgångar." —-

Ur litterär synpunkt är "Fanorna" 
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